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IN LOCU DE PREFAȚA
Acestă

lucrare

cuprinde:

|

I. Clasificarea genurilorii literare, comparaţia între fabulă și celelalte genuri;
E
II. Originea și istoriculă, pe scuilă, alt fabulei, adecă fabula
la Indieni, Greci, Arabi, Latină, Francezi, Emgleji, Gesmani,
Italieni, Ruși, Polonă, cu ceva date biografice asupra unora dintre_:
fabulistii cei mai însemnați și cu bucăţi alese din fabulele lorii.
Acâsta. e partea I care privesce fabula în genere.
Partea a Il-a, despre fabuliştii români în specie, cuprinde:
|. Ochire istorică asupra fabulei la Români, începândiu dela traducţiunile în românesce ale fabulelorii lui Esop și urmândii cu toți
fabuliștii “români dela Țichindealii până în dilele n6stre, cu dale
biografice despre fie-care și cu bucăţi alese.
II. Analisa şi apreciarea fabulelorii românesci r&mase dela serii-

torii: Gh.

Assaly,

Const.

Stamati, Ant. Paun,

1. Heliade-Rădu1

1
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lescu, Alex. Donici, Gr. Alexandrescu, C. V. Carp și Gh. Tăutu.
hegretămiă că numai din nume cunâscemii pe fabulistuli hesarabianii
Sivbu de po la 1851, a căruia coleeţiuno de fabule ne-a, fostii peste
putinţă

a ne-o

procura.

Ne oprimit cu analisa numai asupra, acestori fabulişti: 1) pentru
că ci sunt acci cari ai serisit mai multe fabule, și 2) pentru_că,
ati încetați, din viață.
.
Câţi pentru egi-lalți scriitori, cari numai accidentalii ai seristi fabule,
Sati cari ait scrisit mai multe, dar din fericire îi avemil împreună cu
noi în viță, ne mărginimit a da numai cte-va date biografice și a re-

produce din fabulele lorii pe acelea cari ni sait părutii mai reuşite. In
acestă categorie intră, dintre cei morți: G. Seulescu, €. Bălăcescu, D..
Bolintineanu, V. Alecsandri, Raleti și în vicță d-nii G. Sion, VP. A.

Urechiă și B. P. Ilasdeă.
Acesta

este cuprinsuli

Sa
întregci

luriuă.

E
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PARTEA 1
I.

Fabula (din

CE

ESTE

FABULA

latin. fabula din far, favi is, fatus sum, fani i, 9rec.

dv, a vorbi) în prosă ori în versuri, este o composițiune litevară, care face parte din poesia epico-didactică.
Din punctit de vedere ali numărului cctitorilorii la, cari se adre| seză,

tote

composiţiile

scrise

se

polii împărți în două grupe: cores-

pondențele și scrierile.
Covespondenţele se adresâză la anumiţi cititori, sati la unii numerit restrinsii (epistole).
Scrierile se adresâză la toţ cetitorii, adocă la ori-cine vrea să le

ui

celescă.

Fabula tace parte din scrieri.
Lăsândii la o parte composiţiunile numite corespondențe, trecem
la scrieri.
e

Din punetit
în versuri.
Fabula

%

Ei

de vedere alit formei sericrile polii să fie în prosă ori

pote, îmbrăca, amândou&

aceste

forme.

Serierile se mai deosebeseti între ele şi după fondă, adecă după
felulii materialului sait alti cunoscințelorit ce cuprindii.
Cunoseinţele omenesci cari formeză materialulii serierilorii sunt
felumile. .
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Sunt unele cunoscințe cari ne reproducă, în minte, lucrurile din
lume tocmai aşa cum ait fostii ele în momentulit când ne-ati impre
sionati. Acesti felii de cunoscinți se numescit istorice.
Scrierile ali cărorii materiali este formatii de cunoscințe istorice,
formâză, genuli, istorică.
Sunt unele cunoscințe însă, cari, în locii de a ne reproduce în
minte lucrurile “din Tume. întocmai așa cum ait fostii ele în momentulii

când

ne-ai

impresionati,

ni le reproducii Gre-cum

concentrate

sati resumate în nisco tipuri simbolice. Vedândiă, de exemplu, în tec-_
cătit, unii regimentă de soldați și voindă în urmă să ne reproducemit
în minte imaginea unui soldatii, icâna ce ne va veni în minte va

cuprinde clarii sai desluşitii

numai notele comune

tuturor

solda-

țilorit: uniforma, armele, ținuta, etc. iar notele particulare individiloră, dacă nu voră lipsi cu totulă, voră fi relativit ca și nule.
Ne va veni în minte numai uni tipi de soldată, unii tipit în care
sunt concentrate notele comune ale tuturorii soldaţiloră câți i-amit
vedută, unit tipit care va representa pe toți soldaţii în generalii și
nici pe unulii în particulară. Ca și tipulii soldatii, avemă tipul arbori,
care ne represintă toți arborii în generală și nici pe unulă în parlicularii; tipului cală, lei, casă, locomotivă, legea căderei corpuriloră (tipulii fenomenelorii de cădere) ete.
«Acesti felii de cunoseințe cari ne presintă realitatea concentrată
în nisce tipuri simbolice, cari în generalii sâmenă cu lole luerurile de același felii, iar în particulară nici cu unul, se numesc
cunoscințe sciințifice,
Cunoscinţele sciinţifice ne presinlă realitatea redusă, concentrată,
“adecă schimbată.
Serierile ală cărorit materiali este formatii de cunoscințe sciin-

țifice formâză genul

sciinţificii,

Pe lângă cunoscinţele istorice și sciințifice se mai află încă unti
felii de cunoscinţe, cari ne presintă realitatea cu des&verșire schimbată.
Acesti felii de cunoscințe se numescit poetice.
Cunoscinţele seiințifice ne presintă concentrate sati grupate. în
tipuri simbolice numai lucrui de acelasiLa felu, de esemplu: tipulii
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calit, no represintă toți caii, de diferite mărimi şi colori; tipul
casă ne represintă tâte casele de diferite mărimi și forme, etc.
Cunoscinţele poctice ne presintă realitatea schimbată în aşa modii,
că ne presintă ca unite lucruri cari în realitate sunt cu desăvârșire
despărțite, și ne presintă ca despărțite lucruri cană în realitate vecinicii
sunt

unite.

In realitate,

de

esemplu, ună

corpi de omi, se vede în țolit-_

deauna uniti cu ună capă de omă și uni corpi, de cală cu unit
_capă de calit. Cunoscinţele poetice poti să ne presinte însă unit
corpi, de cală uniti cu uniti capi de omii (Centaurulii mitologicii).
In realitate aripele sunt unite la corpuri de pasăre. Cunoscințele poetice potii să ne presinte însă aripele de pasăre unite cu
unii corpii de omii (îngerul).
Elementele cunoscințelori istorice sunt imaginele mai * maultăt sai
mai puţini exacte şi speciale ale lucrurilori din realitate. Elementele cunoscinţelorii. sciinţifice sunt notele comune mai multorii
imagini (sai și tuturorii imaginilor), cari represintă lucruri reale
de acelasi felii. Cunoscinţele istorice
- sunt, prin urmare, basa cu- noscințelorii sciințifice. Precum cunoscințele istorice sunt scose
din realitate, aşa şi cunoscințele sciințifico sunt scose din cunoscinţele istorice. Precum cunoscințele istorice sunt nisee note ale
realității, așa și cunoscinţele sciinţilice sunt note ale gunoscințelorii
istorice.
|
„Elementele cunoscințelorit poetice sunt atâtii cunoscințele istorice
câtă și cele sciinţifice, adecă atâtii notele realității câtii şi notele
cunoscințelorii istorice. Cunoscinţele poetice formâză sinteza acestorit
două feluă de cunoscințe. Sintetizarea loră însă nu urmâză nici o
regulă: imaginea unui lucru reali se pote uni cu imaginea altui lucru
reali forte deosebiti sat cu unii tipă simbolicii care represintă,
nisce lucruri reale cu totulii de altit-felii. Unirea, acâsta este cu totul
fantastică și fantazia.e singura care guverni6ză sintetizarea din care resultă cunoscințele poetice.
— Cunoscinţele poetice ne presintă realitatea schimbată, falsilicată,
adecă nu cum este,
OREI
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Scrierile ali cărori materiali

formâză genul

este formatii de cunoscințe poetice,

poelicii.

Vrea să dică, după fondii, adecă după felulit materialului sait ali
cunoseințeloră ce cuprindit, serierile se polii împărți în trei grupe

saii genuri:
1) genulii istorici,
2) genului sciinţilicii, și

3) genului poeticii.

Ami dist că, fabula face parte din poesio. Lăsămii. deci la o parte
seriorile cu conținutii numai istoricii sai sciințificii și no ocupămii
numai de producţiunile poetice.
Considerândiă scrierile din puneti de vedere ali cunoscințelorit ce
cuprindă, amit găsitii troi genuri de scrieri. Totuși genulii istoricit
nu coprinde numai cunoscințe istorice, nici genului sciințilicăi nu
cuprinde numai cunoscinţi sciințifice, nică celii poetic, numai poetice.
"Tustvele felurile de cunoscințe fiind cuprinse de o singură minte,
rare-ori și cu anovoie acâstă singură minte pote să-şi manifeste
în

afară

gândirile

sale numai

printe unii singurii felii de cunoscințe.

'Tgte scrierile ce resultă din activitatea mințci sunt mai în totii-d'a-una
unit amestecii de tote felurile de cunoscințe; iar numirile genurilorit
de scrieri se dai după predominarea cantitativă a unui felu de cunoscinţe asupra altora. Astit-felii genulă istoricii se numesce acela în
care predomină cunoscințele istorice; genulii sciințilicii, acela în
care predomină cunoscințele sciințilice şi genului poeticii în care
predomină cunoscinţele poetice.
Mai multi:
Din amestecultt cunoscinţelorii resultă genuri secundare de scrieri.
Din combinarea cunoscințelorii istorice cu celc-lalie dou€ feluri

de cunoscinţi resultă:
1)

Scrieri istorico-sciinţifice,

si 2) Scrieri iistorico-poetice.

Din combinarea cunoscințelorii sciințilice cu cele-lalte două feluri
de cunoscinți

resultă:
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1) Scrieri sciințifico-istorice, și 2) Scrieri sciinţifico. poetice.
Din combinarea cunoscințelorii poetice cu cele-lalte două feluri
de cunoscinţe resultă:
|
1) Scrieri poetico-istorice și 2) Scrieri poetico-sciinţifice.
Vrea să dică, din punetii de vedere alii felului de cunoscințe cuprinse într'o scriere, avemi trei genu principale do scrieri şi
„Şâse genuri secundare, sai mixte, în totală 9 genuri de scrieri.
A)

Genună principale:

-

B)

Genuri

secundare :

1) Genulii

istorici , . .

|

a) Istorico-seiinţifieii,

2) Genulă

sciinţifici

|

a) Sciinţifico-istoricii,

|

_b) Sciinţifico-poetici,

|

a) Pootico-istoricii,
b) Poectico-sciinţiliciă.

3) Genul poetic

.

.

.-.

b) Istorico-poeticii;

Din acesti tabloi se vede că genulii poeticii, de care no ocupămi cuprinde trei feluri de scrieri sai trei feluri de producțiuni
poetice:
|
1) Pvoducţiuni poetice proprii disc,
2) Producţiuni poctico-istorice,
3) Producţiuni poctico-sciinţifice.
e

Amă numiti
ca schimbată.

poetice
|

a

acele cunoscințe
|

cari no presintă realitatea,

Inţelesulit cuvîntului poesie, z0inoss, facere, creațiune este tocmai
sinonimii

cu acela de schimbare:

a-l face

să

Realitatea

nu

mai

pentru

fic clii,

a schimba

ci să

ochii nostri

[ic altul

se pote

două părți. Intâia parte şi coa mai
„persona,
simte,

nâstră, suntemii
este

activi

şi scio

unii lucru

însemneză

saii altă-ceva.,

considera, ca compusă din

apropiată de noi

este

însăși

noi înşi-ne microcosmulii conscientii, care
că

simte

și că este activii. A doua

parte

este macrocosmulii care ne cuprinde și pe noi, care e diferiti. de
noi, care ne impresionâză, pe care îli simțimiv a cărui influență

|
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ajunge până la consciința nostră, dar pe care consciința m
străbate.
Partea realității_cea mai apropiată de noi suntemii noi
şi

tocmai

noi

înşi-ne

suntemiă

acea

parte

nu-Lii
înşi-ne

a realitățel, despre

care

avemit cunoscinţele cele mai puţinii exacte.
Noi ami numilit „cunoscințe poetice tocmai pe acelea cari ne
„prezintă pealitatea, ca schimbată, adecă ncexaclă. Deci producţiunile
cele mai poetice, adecă producțiunile: poetice proprii qise sunt
„acele alii cărorit material este privitorii la persona nâstră, la cea,
ce

se

petrece

în

noi,

pasiuni,

emoțiuni,

sentimente ete.

Producţiu-

nilo poetice propriii dise corespundii deci tocmai genului de poesie
care sa numiti și se numesce genuli, lirică (dela, instrumentulii

musical

lyra).

Producţiunile. poetice

cari privesc

constitueseii genulă epică, numiti
care însemnâză

vorbă,

realitatea din

astii-felă

cuvinti, povestire,

put deci să so traducă la urma urmei

afară de noi

dela grecesculit 2205,

vorbire. Poesie epică ar

prin: fantastică povestire

despre lume saii despre realitatea din afară de noi.
Poctisarea realităţii din afară de noi se face însă în două feluri:
1) Sai combinândă în modii fantasticit cunoscințele istorice, cari
vepresintă obiectele realităței;

2) Sai combinând în modii fantastică tipurile formate din concentrarea imaginilorii ce represintă realitatea, adecă combinândi in
modi fantasticii cunoscințe sciințilice.
Vrea să dică poesia epică coste de dou& feluni:

1) Poesia epică istorică, pe care o putemii

numi

epică propriit

disă;

și

2)
In
părţi:
1)
2)
nesci.

Poesia epică sciinţifică sati epică didactică.
realitate din afară de noi, adecă în lume, pulemii deosebi două
O parte care privesee pe omii, adecă faptele omenesci, și
O parte caro privesce restulii naturci afară de faplele omeDe aceca poesia epică, atâtir cea, epică propriii (lisă câlii și

poesia epică didactică, se pote împărți în dou& grupe şi anume:

1)
afară
2)
afară
1)
afară
2)
afară

Poesia epică propriii disă, care are do
de restulit naturi.
y
Poesia epică propriii disă, care are de
de faptele omenesti, și:
Poesia epică didactică, care are de
de restulii naturei, și
Poesia epică didactică, care arc de

9
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obiecții faptele omenesci,
naturei,

obicetii restulii

obiectii faptele omenesc,
|
obicetă restulă naturci,

de. faptele omencsci.
.

Tabhloulă I.

2). Poesia epică

Poesia lirică

1).

(Poetisarea realităței afară

lenom. sulletescă

(Poetisarea

Poeti.

cum este.

naturci aşa

Poelis. naturei!

.

!

din noi.)

cari se întimplă în noi.)

redusă la tipuri.
e

, „
Da ,

“

Pocsia ]) epică-istorică (combinândii

Poesia 2) epică-sciinţilică

Poesia didactică.

in modu fanlastieti cunoscințele
istorice)

,
4 i d,

Co,Vs

Poesia epică propriii disă,

Combinândă în
modii fantastică tipurile. formate din
concenir. imagini- .
lorit ce: represintă
realitatea.

Poctisarea

Si

Yabula

Epopea
croi-comică.

Rae

ate

N

Ancedota

:

naturei

redusă la tipuri.
(Georgicele lui Viriliă. — Natura ca vie.
— Tipuri de lege ale
naturei.

Rest. naturei
Poes. deseript.
(Pastelulii.)

Ss,

lapte /meneet
Epopca.
i

”

7

Fapte omenesci

reduse la tipută

Go,

.

-
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Dacă simplificămiă clasificaţiunea, putemiă împărţi poesia epică în:
1) Poesia epică care are de obicetii faptele omenesci, și
2) Poesia, epică care are de obiectă restulti naturei.
Apoi pe fie-care din aceste două grupe din poesia epică le putemă împărți în alte două grupe:
1) Poesia epică privindit pe omi și faptele omenesc, afară de
restulă naturei în modă istoricii,
2) Poesia: epică privindă pe omi şi faptele: omenesc, afară de
restul naturei reduse la tipuri, și
|
1) Poesia epică privindă restul naturci, în afară de faptele omenesci, în modi istoricii,
2) Poesia epică privindit restul naturci, în afară de faptele omenesci, ca, redusii la tipuri.
i
„Aceste patru feluri de poesii epiceîşi aii în literatură numirile
și subdivisiunile loră deja stabilite, deşi până acum nu îndeajunsii
de “bine precisate
.și deci nu îndeajunsii de bine definite.
Urmândii insă, după priceperea n6stră, din punctulii de vedere din
care amit începută, ajungemii la următorulă resultati:
1) Poesia epică proprii disă, care privosce pe omi şi faptele omenesci în modii istoricii portă numele de epopee.
2) Poesia, epică didactică, care privesce pe omi și faptele omenesci, se împarte în două grupe:
a) Grupulii care arată faptele omenesci în modă directă. In acesti
rupi intră: 1) satira cu epigrama, 2) anecdota si 3) apologulii;
b) Grupulii care arată faptele omenesci în modi indirectii. Acestii

grupu cuprinde fabula şi poemuli

eroi-comică.

3) Poesia epică proprii disă; “care privesco restul naturei în
afară de faptele omenesci, în modit istorică, portă numele de poesie
descriptivă săi pastelii.
4) Poesia

epică

didactică,

adecă

rei, în afară de faptele omenesci

aceea

poesie didactică propriii disă : Ast-felă
gilit, etc.

ce

ca redusă

privesce

la tipuri,

sunt

reslulă natu-

se

numesce

Georgicele lui Vir-

11
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Tabloul

1) Poesia lirică

-

II.

2) Poesia epică
.
i

Restulii naturei

Fapte omenesci

S
i

„e

AŞ

Epopca

Ş/

Poes. descript.
(Pastelă)

N

*
Poes. did. pr. disă
(Gcorgicele lu! Virgiliă)

&

CQ

a

Pas

7

/

=

%

.

z

p

â

Fabula
/

N
Epopea ervi-comică

fm

S

3
O

EI

=

E
O

“%

Z
3:

x

Fabula face parte din poesia, epică didactică, care cuprinde poetisarea, faptelorii omenesci reduse la tipuri.
Acestii genii de poesie ami vâutiă, însă, că se subdivide în două
grupe:
1) Grupulii care arată în modi directă fapte omenesci “ca fă-

cute de omeni.

Di

2) Grupulii care arată în modii indirectă, lapte omenosci ca făa
cuto de animale sait. lucruri neinsufloțite.
din genul
adecă
grupuliă acesti din urmă,
€
Fabula face paxto din
indirectu,
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In clasificarea genuriloră poetice adese- -ori fabula, sa, confundatii și se confundă, încă cu apologuliă.
După clasificarea nâstră se vede, că fabula, şi apologulit faci parte
lio-care din câte un grupă deosebiti și anume: Apologulii face parte
Gin” genulti directă și fabula din genulii indirectii. Pe do altă parte,
în același genii cu apologulit intră și satira si anecdota.
Dacă
fabula se pâte confunda, cu apologuli, pentru ce nu Sari confun
da

"și cu satira şi cu anecdota?

Tote genurile poetice ati scopulă de a moralisa, şi ca dovadă la
acesta avomii faptulă că tote genurile poetice ai începuturi populare. So potă fârte bine inventa lucruri stricătree, dar poporulit nu
conservă, nu a conservatii și nu va conserva cea. ce-i este strică-

torit sait cea,
trară propriei

ce nu-i priosee.
sale conservări:

A conserva .cova, stricătoră e concine cultivă ună vițiu îisi pregătosco

însuși _peirea,
,
Tote genurile poesici ati scopulă de a moralisa. Genulă lirică
iși plânge_necazulit sai. durerea, ori îşi cântă fericirea; în Epopee
so laudă de-a _dreptulit virtuțile sati faptele cele mari; în
poesia
epică didactică “Şi anume într'acea care arată fapte omenesci,
din
potrivă, nu sc laudă dele-a, dreptulii virtutea, sait faptele cele mari,
cari trebue să fie imitate, ci se arată viţiile "şi gres
reşalele, de cari
omulti

propagă

trebue
toti

De Ore-ee,
Gre-

să se ferâscă; cu
virtutea și faptele

însă,

nimicit

alto cuvinte
mari.

nu se porde

în mod

indirectii

se

|în natură; de Ore-ce oricâți

în ceva, daia nu va ajunge nică. dată mimică, adecă nu se va nimici: de aceea, Qri-i-ce faptă, omenâscă nu pote fi indeferentă, adecă
nu pote să r&mânăsăfără urmări,
|
“Urmările se consideră în generali în raportii cu faptele cari leaii produsii, ca efectele către cause, pe molivulă că efectuli nu
pote întrece causa.
In dinamica, socială, însă, forţele ori faptele omenesci se aplică
adeseori asupra unorii pârghii forte variate, astit-felii că efectele potii
să întrâcă indecită și însutitui causa; de acea nu faptele hotărescă
ea
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mărimea efectelorii, ci eleotele hotăresct mărimea sati impor tanța
fapteloră.
După urmările. ce potit ave faptele, 6menii le împărțeseu în lapte
bune și fapte rele. Apoi faptele bune se împărțeseii de pildă,

fapte binie și mai Dume sai forte bume;
rele și mai puțină rele.

şi faptele rele în. forte
o

Dintre genurile poetice, cari privescii faptele omenesci, epopeă
privesce faptele bune (1), iar poesia epică didactică, în care intră
satira, anecdota,

apologulii și fabula, privesce faptele

rele,

și anume:

Satira cuprinde faptele cele mai rele şi mai periculse pentru
societate, pentru națiune sati individi, și poetulii satirică, stăpânit
de iubirea virtuţii, deseriindii aceste fapte rele şi exagerându-le,
" osândesce, despreţuesce și arată cu degetulit pe făptuitorulit lorit sait
pe

acei

cară

nire virtutea;

îi îngădue.

poetul

Poetulit

satiricti

biciuesce

satiricit: e violentii,

și apără cu por-

și își ica roolulii de jur

decăitovit.
Anecdota sai sndua cuprinde toti faptele rele omenesci, însă
nu pe acele rele de totă, sati când sunt și mai rele poctuli nu se
avată porniti, ci se mulțumesce numai a le ridiculisa pentru a rușina pe făptuitori și a, desgusta pe alţii de a le imita. In anecdotă poetulii nu e violentit și nu cere o răsplată cumplită ca, saliriculii, ci se niulțumesce numai a ride sati a mustra prin risti; elit
își păstrâză Gre-cum locul de prietenii, față cu aceia de cari ride.
Apologul cuprinde totii fapte omenesci mai multii ori mai puţinii

rele. In apologit poetulii nu-și ica rolulii

nică

de

judecători

nici .

de prietenă, sait putemă dice mai bine, că le păstrâză pe amândou, însă numai într'o mică măsură. In apologii poetulti ica rolulă de povățuitoră, de învețătorii: arătând fapta rea, elit arată
și urmările ci și arată şi fapta bună, care trebue să-i iea locului.

Fabula

arată fapte omonesci în modă îudirectit, adecă alribuin-

du-le la animale

sait la lucruri

neînsullețite.

Prin acestii caracteri
.

(1) Amesteeuli de fapte rele în epopee e făcută numai pentru a scâteîn reliefă faptele
mari: cam acesta e roluli unui Jersites îu Iliada.
-
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fabula”se deosebesce de satiră, de anecdotă și de apologii. Prin
împrejurarea însă că fabula se ocupă toti de faptele rele omenesci, ca se asemănă cu satira, cu anecdota și cu apologulii. In
fabulă se arată fapte mai multi sati mai puținii rele, și fabulistult

păstreză ca, și în apologă

rolulti de învețălorii, însă ună învățătorii

la care calitatea, de judecătorii e multi

mai pronunțată decât

în

apologii. Pe când apologulii e toti atâtă de îndepărtati sat de
apropiati de satiră ca și de anecdotă, fabula se apropie mai multi
de satiră; fabulistulă e mai multi judecătorii decât prietenă, el
nu ride, strînge din dinți, mușcă, și cu atâlii muşcă mai lare, cu
câtă se arată mai naivi.
Naivitatea deosebesce pe fabulistii da' satirică.
Vrea să dică:
In fabulă ca și în apologii, poetulit își ica rolul de înve&țătoriă,

însă învățătorul

în apologii e Dlândit, pe când în fabulă e aspru.

Fabula și apologulă arată fapte omenesci rele; însă apologulă
le însuşesce, de-a-dreptuli, la Omeni, pe când fabula le
însușesce, în modă, îndivecti, la alto fiinţe, victăți sai lucruri neîn-

suflețite.
.
|
Acestea, sunt asemănările și deosebirea dintre fabulă și apologii..

Intre fabulă și apologii, însă, mai coste încă o asemănare.
E lucru obicinuită ca în vorbirea de tote qilele Omenii să-și
povostâscă felurite întimplănă cari îi privescii mai multi sati
mai puțină; și totă lucru obicinuită este că, după ce a povestitii
unul

o întimplare,

aibă

vre-o

să mai povestescă

legătură

Când Gmenii își povestesc
privesc,
«apropo»

* Fabula
de aceea
de a face
nume de

și altulii

de asemănare

ci scit scopulii
sunt povestite.

prin

povestirii

și apologuli sunt
povestașuli, adecă
cunoscutii scopulit
«morală» la fabulă,

sai

vit

o altă întimplare, care să

de oposiție

grai

sau cum

cu cea-lallă.

întimplările

cari îi

se (ice, ci sciti

la ce

tocmai nisce povestiri de întîmpliui,
poetulii, trebue să caute,untăi mijlocii
povestirii. Ceca ce se cunbsce sub
sati sub nume de cîncheere» la apo-
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a arăta scopulii povestirii. Morala

este încă o parte comună fabulei și apologului.
Unii fabulişti precum şi unii scriitori de apologuri, în locii de
a spune scopulii la sfirşitulii povestirei, ca o încheore, îlii puntica
o întroducere

mă&narea
tanță. .

la începută.

sait deosebirea

Ac6sta,

însă,

întru

câtii

privesce

ase-

dintre fabulă şi apologit n'are nică o impor_

Apologurile cunoscute în Biblie sub numele de «Parabole» sunt

e

lipsite de asti-felă de «âncheere» sati «morală», şi chiar și unii
scriitori laici, atâti fabuliștă cât şi scriitori de apologuni, nu întrebuințeză «morala».
De aci. se vede că «morala» sati «încheerea morală»nu este o
parte integrantă din fabulă sati din apologă, ci o partecar e pâte
să [ie sait pote să lipsâscă. Vrea să dică fabula şi apologulii se as6mEnă în privința, «moralei» numai întru câtă ele poti s'o aibă
câte odată, pe când cele-lalte feluri de poesic: didactică citate mai
sus, satira şi anecdota,
.n'o ai nici odată.
Arătândi loculii ce ocupă fabula printre cele-lalte. producţiuni
poetice, amii arălati prin acesta ce este fabula,
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FABULEI

Ac6stă costiune, mai multi de curiositate până astăqi, nu intră
în
cadrul lucrărei nostre, dar, ca să nu se simță vre-o știvbire
, împrumutămii ceva dela M. [idolestand du Mâril.
Cândă istoria tuturorii poporelorit a începulii, dice eli, vi
jața
omului cra prin raporturi intime amestecată cu vi iața animaleloriă;
câtă vreme imaginațiunea și sciința nu utilisase pulerile naturi,
omulii nu putea să-și satisfacă trebuințelo decât apropiindu-si prin
vânătâre animale sălbatice, și îngrijindă să lo înmulțescă pe acelea
deja domesticite. Adese-ori pământul acoperiti! de păduri
cra locuitii de fiare sălbatice, și arşiţele sfişietore ale sorelui silindi pe
omit. a-și căuta, adăpostit Ia, păduri și avândă nevoie a se apăra
contra animalelor mai tară decâtii dinsulă, îl nevoiescii să le studieze obiceiurile și să fie cu gândul numai la ele.
In curindă, deci, omuliă începe a lega câte o idee de fio-care
animalii pe care l'a observatii și animalele acele cari Lai impresionatii mai multă esercitâză o influenţă dominantă asupra formeloră
gândirei sale și asupra naturei graiului stă, elă numesee cu numele
unui animalii pe Omenii cari posedă întrunit inalti gradii calităţile
cari i se parii lui că arii caracteriza specia; elit își înfrumuseţeză
armele cu chipuri de animale şi pasări, pe a cărora iuț6lă o invi.
diază sait de a cărorii forță se teme: în simbolismul sti naivă
elit însușeşee o însemnare reală unci simple representări, și crede
astă-felit că va tăia curagiuli inamicilorii săi și va mări încrederea
tovarășilorit. Dela animale împrumută clti comparațiunile cele mai
obicinuite, nu numai ca termeni de injurie pentru a-și exprima
disprețulă, ci și pentru a mări și a poetiză obicelele admiraţiunei
sale. Ilomeridii asemănaii încă pe Achile cu unii leă înconjuratii
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de vânători aprigi, și pe Troienii cari se aruncase în luptă scoțendii țipete tari, îi asemănaii cu ună cârdit de cocori. Însuși Indra,
celii mai

puternicii dintre deii Indioni, era asemănatii întwunt

imnu,

„în cinstea, lui, cu o vacă chemată la păscutii. Cerulti s'a populată .
> de constelaţiuni cu nume de animale; şi astădi încă se mai numără
) „vre-o șâpte specii de animale printre cele 12 semne ale zodiacului;
„până și graiulii de tote dilele s'a îmbogăţitit cu vre-o câte-va onomatopee, cari însemnat mai întâii strigăte, a căror accepțiune întindându-se ati ajunsii să [ie luate în înţeles generală. Și aceste
expresiuni,

cari

se

potrivescii

numai

cu

forma

și natura animale-

loră, s'a îndepărtată dela, însemnarea lori proprie şi at devo_nitit metafore primite de toți.
Una dintre îneclinațiunile omului e plăcerea, de a vorbi de ocupațiunile sale cele favorite, și sărăcia, cunoscințeloriă și a ideiloriă
arii fi silită pe cele dîntâiii popore să-și alegă, ca subicete obicinuite de vorbă, obiceurile şi particularităţile animalelorii, chiar când
Omenii n'arit fi găsitii o plăcere într” însele. Iși povestiaii deci cu .
plăcere întimplările de vânătâre; spuneai observ ațiunile loră asupra instinctelorii animalelorii și observaţiunile ce făcuseră asupra
inteligenței și curagiului loră.
Aceste povestiri, la începutii, fio-care le făcea numai ca să
“potrâcă eli însuși; Dumnedoii însă ne-a datii, ca celt mai puternicii
mobili pentru progresulă umanității, trebuința de a nu lăsa să se
rupă în mâna nostră firulă care trebue să lege generaţiunile noue
de cele cari le-ai precedatii, şi de a le transmite sub beneliciii de
inventarii tâtă moștenirea trecutului. Nu e de ajunsi să-i învă&țămul, .
prin

povestiri

mai multă sati mai puţini poetice, a venă

cu suecesii

şi a sc feri de atacurile fiarelorii sălbatice; omulii caută să lase urmașilorit regule de purtare stabilite în curgere de vâcuri, cari să le arate
trebuința de a-și stăpâni patimile loră și a nu ațiță patimile semenilorit.
Oriă-ce povaţă directă arată o îndoită. pretențiune care întărită ușorii
amorulii propriii și compromite multi! fructele: presupunii o înțelepciune superidră și dreptulă de a impune cu sila urmările propriei sale
experiențe. Pentru a se face în adovări folositoree, înv&țăturile trebue
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să încunjore totii ceca-ce le-ari da unii caractorii personali, și să so asundă sub forma generală a unei maxime sai a unui proverb. Dar
spiritulă se supune cu greit unoră invățăminte ală cărorii scopi
și [olosă nu-lă înțelege, și chiar când întruni momentit de nepăsare

lo-ari

primi

fără greutate

în

cuvîndit

ele

voriă

fi uitate, de

Gre-ce s'aii adresati numai la memorie. S'a căutaţi deci a lumina
mintea nemijlocitii printr unit exemplu care o silia să scotă o regulă
de purtare și să prevadă resultatele experienței. Licurgii făcuse
deja din lecţiuni de acestea, date prin mijlocirea, simțurilorii, O înslituțiune socială: pentru a învăţa po tinerii Sparţiaţi folosele cumpetării elă a fostii voilii să le arate iloți degradați de beţie. Acesta
era numai unit mijlocii forte mărginită şi forte imperfectit de educațiune: mai nică-odată pildele cari se croază după plăcere n'ati
nimici îndestulătorii, care să le facă a eși din întimplările ordinare
- ale

vicței

și a fixa

în minte

urmările

ce

trebue

să scotă

din ele.

Apologuli, din “contra, să mlădio la tste împrejurările și la tâle
învăţăturile: nici o sensaţiune străină scopului săit nu întrece atențiunea dela preceptulit morali care se învălesee într! însulii, și sforțarea inteligenței de a scote acestă precoptă, îlii face, așa dicendii,
mai proprii, și îlă întipăresce mai. adâneii în gândire,
“Apologuliă “devine în acelaşi timpi mai ușorii de priceputi și
mai instructivii când personagele lui ne sunt fârto cunoscute și so
întâlneseii destul do amestecate în vi iața nostră dilnică pentru ca
să ne: intereseze sârta lori.
Urmările

conduitei

lorii însă

nu

ne

vorii

învăţa nimicit practicii,

dacă nu vomă put6 să le aplicămit la noi înşi-ne, dacă nu vorii
ave unii caracteriă generală și dacă, vorii [i aduse numai printr unit
capricii întimplătorii sati de gusturi personale. Animalele cele mai
apropiate de noi, la. cară reflexiunea și consciința se deșteptă numai

“în împrejurări frte escepționale,.se pari astit-felii actorii năturali
"aYacestori mici drame didactice și le dait unii felii de logică naivă. De

altii-felti,. acâstă fatală supunere a animalelorii la tendinţele naturei
“lori făcu multă vreme să so evedă, dacă nu în înțelepciunea lori, celii
puținii între” unii buni simți relativii, care le împedecă de a se depirtă
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dela roluli ce le era datii în ordinea, generală a fiinţelor. Acesti
caracterii religiosi alui vieţei lorii făcu sacrificarea,
lorit mai în deosebi plăcută deilorii; şi 6menii ajungii ca în mișcările lori cele mai
indelerente să vadă fapte determinate mai dinainte de către Destinti,
„care arit put6 să permită predicerea viitorului. Credinţa în inteligența loră mergea până să le atribuc cunoscința limbilorii omenesci:
în Iliada, Ilector adreseză unii felii de discursii filosofică, cailorit
sti, și, deşi semi-dei, Polilemi

mărturisesce în Odisea

durerile sale

unui borbece ca unui prietenii. O tradiţiune, care se găsesce cu mai:
multă Sati mai puţină limpodime în istoria mitică a mai tuturorii
poporelori, presupunea că ele la începutit puteai să “răspundă în

acecași limbă (se găsesce în Directorium humanae

vitae: dicitur

fuisse quidam vez în India qui habebat avem. una, Pinzcut
nomine, quae docla erat loqui et întelligere sermones hominis.)

Cronicavulă Aimoin
Bo

în

tempore

dicea încă, pe la sfârgitulii secolului ali X-lea:

quo humanae

aunimantibus terrae, şi se
ciunii.

Insă

când

vocea

copia eloquentiae

credea

omenâscă

că graiulii
le-a

fostii

cunctis

imerul

li se dedea la crăluată, păstrară,

după

o credință forte răspândită, facultatea de a-și comunica sentimentele
lorii întw'o limbă care le era proprie. (Poeţii din cvulii medii o

numiaă
«Inbh”o

latinâsca
țâră cra

lori).

Se cetesce

încă

în Live

unit omi, căruia Dumnedeit

des merveilles:

i-a fostii dati atâta sci-

ință că înțelegea cea ce dobitâcele şi pasările diceati; nu sunt încă
50 de ani (Du Meril publică în 1854) de când reproducândi o

aserțiune a lui Apollonius de Tyana, unii omă respectabilă,

Dupont

de Nemours, pretindea, seriosi că posedă vocabularulii acestei limbi.
Intâia condițiune a unorii asemene apologuri este a se cuprinde
într'o istorie forte simplă, a cărei fio-care împrejurare tinde imediatii la învăţătura ce-și propune. Lecţiunea lorii nu s'ară aplica, cu
folosii la aceste posiţiuni complexe pe cari le crează rafinările civi- -

lisațiunii: ea nu va, căuta, să probeze justiția sait bunătatea unui sentimenti entusiastă, nici a unci idei morale; ca se adreseză numai la.
simţulii nostru practici, la interesulă nostru bine înțelesti; ea pretinde
numai să ne învețe printr'unii esemplu sensibili o regulă:de purtare,

20

"04.

D. SPERANȚIA

Fabula primitivă care so găsesce, celii puținii în stare rudimontară, în tote civilisațiunile încep&târe, nu este decât o alegorie
oxprimândă, pentru o mică acțiune cunoscută tuturorii, o idee practică- de o înțelepciune mărginită și vulgară. Departe de a, fi poctică, gândirea povestitorului nu este nici-odată personală și nu pole
să

și-o

aproprieze prin 'vivacitatea, întorsăturei sat a coloritului fra-

sci: eleganța formei dispare aci ea însăși “în naturaluli amănunteloră și în naivitatea expresiunii. Dară 'seopuli nu va fi atinsii
„pe deplinii dacă înţelesulii morală se va presenta de sine și așa
dicondi brutalii în gândire; o învățătură așa directă nu ar lovi
în de ajunsii -imaginațiunea ca să rămâc în memorie: trebue ca inteligența să caute însemnarea, şi ca plăcerea de a o descoperi să
dea, mai multă plasticitate sentimentului utilității sale.
Sub „influența civilisaţiunii, așa de spec
a Indostanul
ială
ui, fabula
luă: desvălire și câștigă o însemnătate pe care nici unite poporii
nu i-ar fi dat'o; dar, deși ca conservă în aparență forma sa primitivă, caracterele sale esenţiale aii fostii adâncă modificate. Divisându populaţiunea
-în categorii factice, a cărori. origine și -rațiune se: perdea în adâncurle istorici, legea religidsă a fostii impusă
fie-căruia, după întimplările nasceroi sale, obligaţiuni masinale,
străine învâțăturiloră cugetului săi. S'a fostii deprinsit cu încetulti
de a nu mai alerga la nevoc la propriele sale gândiri; când textulii unei legi. fără minte și fără inimă nu lua pe s6ma lui responsabilitatea, conduitei n6stre, era nevoiti omul a :se adresa la lecțiuni de experienţă și a se inspira din înțelepciunea, trecutului.
Panteismulii

din

natura

lităţile și a le viri ca pe

lui 'este

nisce roți

înclinată

mecanice

a

înnăbuși

individua-

într'ună

totii însu-

[leţitii de o singură viață: clasele pe cari le-a stabiliti elti pe malurile Gangelui nu îndreptat nică decum acâstă crimă morală a
naturei sale. In fondii nu era decât una singură: cele-lalte erati
stări de degradaţiune - mai mullii sai mai puţinii adâncă din care
cineva, se putea ridica, print'o cale imulabilă, negândii din co în ce
mai multii personalitatea sa și percurgândă uni ordină suecosivă de

expiațiuni și de reabililațiuni. Principiulii chiar ali civilisațiunii şi ală
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poesiei care, ca pretutindenea, tindea s'o completeze și s'o rădice
la o putere mai înaltă, era unitatea, fundamentală a tuturoră ființeloră și absorbirea, vieţei fie-căreia în ordinulii universală. Pentru
Indus nu numai unitatea materici persista în tte manifestaţiunile
sale; nu numai eroii și deii se transfigurait conţinând existența
lorit personală şi se produceaii din noi sub aparențele extoridre
ale unui animalit sau ale unei plante, dar substanţa, lorii era identică. Ori-cărui regnii arii fi aparținutii, 6meni, plante sait animale,
tâte ființele crai însullețite de o viță sistematică, tote ascultati
involuntarit de: instinctele de conservaţiune sai de ordine: istoria
naturală nu forma decâto ramură din istoria umanităţei.
In condițiuni așa. de diferite, fabula nu rămâne numai o alegoric
luată dela animalele inferiâre, ci ajunge o lecțiune positivă, care,
în numele experienţei personale, se dă ori-cărui omit. Fabula capătă infinență așa de mare, încât ajunge ca un capitolii ali unui
codice morală, și acesta, nu face ca fabula să devină din cc în ce
mai scurtă, pentru ca să se ajungă la morală; din contra, împinge
imaginațiunea să înflorâscă povestirile din ce în ce mai multi. (A
„se vede mai departe, pag. 9, 18 ale introducţiunii din Pocsies in6-

dites du moyen dge a lui M. Edelestand du Mâril, Paris 1854.)
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III.
In Orienti,
cu apologulii,
Acestă felii
formând cu

ISTORICULU

'

FABULEI.

din vremurile cele mai îndepărtate, fabula, împreună
serviait ca mijlocii de propagandă religiosă și. morală.
de producțiuni literare fiindit pusi și în serisil şi
timpului colecțiuni mai multi! sai mai puținii însem-

nate, unele dintre aceste colecţiuni ai ajunsi și până în diua de
y

astădi.

.

"1. Fabula la Indieni și în Orientii.
Una dintre colecţiunile de fabule din India, ajunsă până la noi,
e cunoscută sub numele de Pantcha-Tantra (Panga Tantra) şi este

atribuită

lui Vichnou-Sarma

Vichnou-Sarma

(Vișnu-Sarma).

e numele unui

fabulistii caro a trăitii între anii

1000 și 1500 a. Chr. In tradiţiunile orientale
cunoscutii și sub numele persiani de Bidpay

acesti
şi sub

fabulistii e
coli arabii

de Pilpay.
Se spune

|
despre

acestit personagiii

numitii Dobehâlime (Dobselim)si

că

că a fosti vizirulii unui rege

a fostii

guvernatorulit

unci

provincii din Indostanii. Lui i'se atribue o colecțiune de fabule forte
măestrite, alti cărei originalit în limba sanserită se numea Panteha-

Tantra.

-

„Ac6stă scriere în. prosă, întretăiată forte adese-oni şi de versuri,
cuprinde mai întâi unii prologi sait întroducere, în care se arată
importanța scrierii pe care o presintă ca unit povâţuitorit pentru

educațiunea morală și politică a prințilorii.

După
secțiune

FABULA

ÎN GENERE

Introducere

urmâză

sait carte, de

unde
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formândii' fio-care câte o

și numele colecţiunii de Panteha-

Tantra adecă: cele cinci cărți.
In fie-care din aceste cinci cărți, sait fabule principale, intră, înlănțuite, după obiceiulii orientali, alte fabule mai mici, cuprindendii
întîmplări și fapte povestite de felurite animale ca: taurulii, loulii,

brosca-țestosă,

bufnița,

corbulii,

ete.

Aceste

fabule

mici: sunt în

num&rii de vre-o 69. Personagele principale, însă, ca
retenic şi fățărie, din orientă, sunt doi șacali.
Fabulele cuprinse în acestă colecţiune în curândit
ditii şi la alte popâre şi în alte limbi, după cari apoi
țiunea a fostii tradusă.
„Incă înainte de secolul III d. Chr., sub titlulă do:
(Invățătură, folositore) s'a făculii în sanscrita unit

tipură- de șisai răspânînsăși colecHitopadesa
extractă din

Panteha- Tantra. Acesti extractii sait prescurtare 'era împărțitii în
patru cârță, dintre cari I-a ora întitulată: Câștigarea de prietenă;
a Il-a Despărțirea prietenilorit; a I-a Răsboiulă și IV-a Pacea.
Ac6stă, lucrare a fosti tradusă și imitată în diferite limbi. Textulă sanscrilit Hitopadesa a fosti publicată în Londra la 1810, dar

„era tradusi încă din 1787 de către Ch

Wilhins.

Apoi urmară

și

alte traduceri, între cari și cea făcută, de W. de Schlogel și Ch.
Lassen în limba germană (1831) şi a ui Ed. Lancereau, în limba,
francesă (1855).
Colecţiunea, Panteha- Tantra, prin scel. VI-d. Chr. din. porunca

regelui Khosroe Noushirvau, a fosti tradusă, de către unii magii
numiti Buzrouyeh, în prosă în vechia limbă persană — numită.
pehlvi — sub titlul de:. Fumaioauuie Nameh (carte domnâscă sati
sfintă). Apoi a fosti tradusă şi în versuri de către unt poetii numiti Boudelki. Din acestă limbă (din pehlvi) s'a tradusi apoi în

limba arabă pentru
lilah și Dimnal.
şacali.
Pantcha-Tautra
rabinulă Josl, iar

califulă Abougiafar Almanusor sub titluli: CaCalilah şi Dimmah. sunt numele celorit doi
SI
a fosti apoi tradusă în limba ebraică do către
din ebraica a fostii tradusă în latinosce pe la,
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1262 do către -Ioanii de Capua, sub titlul: Directoriu vitae. În
secoluli XV so făcu o traducere în limba turescă. În sfirșitii
urm6ză traducerile în limbile moderne ca, de exemplu, cea din
franţuzesce a orientalistului francesă Antoine Galland, făcută după
traducerea turcâscă Houmaiominamel, în 1724.
,
La Arabi erai cunoscute fabulele numite ale lui Lola în-

țeleptulii. Numele Lolkman era fârte comuni în Arabia. Despre ună .
Lokman se vorbesce și în Coran. Se dice că el a trăitii pe vremea, lui Davidi (1085—1015 a. Chr.) După epitotulă de înțeleptii,

se crede că acestii Lolman arabi e tocmai înfeleptulii Solomonii,
fiul lui Davidii; alţii eredi că ar fi înțeleptuli, Esopit alt Greciloriă.

După :studiele

făcute asupra limbei

în care at fostă scrise fabulele

lui Lohinan: înțeleptulii se vede că ele nu poti să fie mai

vechi

decât secolulii VII d. Chr. și, deci unii împrumută dela Groci; cu
atât mai multi că mulțime de amănunte din vița lui Lokman se
potrivescii cu amenuntele din vicța înțeleptului Esopă.

|
Representantulă

2.d Fabula la Greci..
Fabulci

la Greci

a fostii Esop

a trăitii intre anii 620 și 560 a. Chr.:

( MoonTC),

care

Tradițiunea populară despre vița lui Esopii a datii nascere la
atâtea legende, încât e fârte greti a găsi adevărulă. Nici loculi
nascerci sale nu e cunoscutii. Eli se numesce Esopit Frigianuli, dar

și Frigia și Lidia și Grecia și Tracia își dispută dreptulă de a-l
numi fiulii lori. Unii dicti că s'a născutii în Cotyeum sai Cotia-

rium în Frigia; alții, în Sardes din Lidia; alții, în Samos; alții, în
Mesembria din Tracia. Iată ce dice Suidas la cuvintul Alcwzes:
«Esop Samianulii sait Sardianuli. Engitone însă dice că a, fosti
«Mesembrianit. Alţii dică că a fostă Cotianti-frigiană. A fostă şi
«scriitori, adecă inventatorii de discursuri și sentințe. Petrecu pe
«lângă Cresus, fiindu-i prieteni, în vromurile din naintea lui Pita-

«agora. Eli, pe la mijloculă: Olimpiadei a 40-a, a scrisă, în 2 cărți,
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«cele cei sai întimplatii lui la Delfi. Mai multi însă, unii preatindii că Esopii ar fi scrisii numai sentinţe: (răspunsuri). Căci la
«Delfi pe nodrepti a peritit precipitatii de dinșii de pe stâncile nu«mite Fedriade pe la a 54-a Olimpiadă, şi că a fostii sclavulu li«dianului-Xantus. Alţii dicii că: a fostii “ali unui bărbati Iadmon
«Samianuli,

a cărui

sclavă

era

şi Rodope,

pe

care

Charaxos,

îra-

«tele Saplei, a luat'o fomee
— pe ea, care era de neamit tracianii,
«și dela ca, are copii.
„«Esopii era bărbatii nu numai prin sortă, ci și prin voință și toc«mai din causa acesta nu cra neprudentă. Fiindii-că legea nui
«dedea lui libertatea cuvîntului, de aceea clă trebuia să împodo«bâscă cu gusti și cu graţie sfaturile sale alegorice și înflorite. 'In«tocmai cum și dintre doctori, unii liberi recomandă ceea ce trebue;
ciar dacă nu este liberii şi este de meserie doctorii, are ncvoc şi
«să lingușescă și să servescă pe stăpânii.»
|
Din aceste cuvinte ale: lui Suidas se vede că Esopit era sclavii,
dar sc vede în același timpii şi pricina, care a dată nascere fabulei:
adecă, omulii fiindă sclavii şi neavândit libertatea să spună adevărulii
po faţă, îl spune învălitii sati maseatit.
|
„“- Im sfirşitit din comparațiunea diferitelor legende și a diferitelori
date, reese cu multă probabilitate că Esopii a fostă în insula Samos
sclavulii unui Gre-care Iadmon, pe care legendele îlii numescii Xantus.
Fiind desrobitii de către stăpânulii sei, Esopii călători prin diferite

„vint

locuri.

A

fostii

în Lidia

la tiranuli Periandru

țelepță, în numărulit

Plutarehii

în

la curtea

lui Crosus;

a fostii la Co-

şi a asistatit la masa, celorii șapte în-

cărora, ca linguşire, a fostii pusti şi Periandru.

Banchetuli,

celori,

șapte

înţelepţi

(ediţ.

Dutheil,

pag.- 216, după E. Q. Visconti Iconologie grâcă) spune că Esopii
şedea la masă pe unii scaunii forte jos, de desuptuli lui Solont.
Esopii a, fosti și în Atena, undo găsindii pe atenieni nemulţumiţi de
guvernuli lui Pisistratii, se dice că le-a povestită fabula cu Broștele
-cavă cereaii unii vege. Plutarchit spune că Esopii a fostii însărcinată
de Cresus să ducă nisce daruri scumpe la templulii: dela Delfi și
să împărțescă delfienilortă o sumă însemnată de bani. Esopi a dusi
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la templu darurile destinate, iar bani delfieniloră nu le-a împărțită,
căci, dicea eli, că delfienii sunt prea lacomi, și nevoindii să lo mai

ațiţe lăcomia, trimise banii îndărătti lui Cresus. Din

acestă causă,

delficnii, găsindu-i vină că ar fi furată din templul lui Apolon
o cupă de aurii, lati osândit la, morte și— după cum spune Suidas—
la aruncati de pe stânca Iliampeea, dint”unit cresceti ali Parnasului. O legendă mai nouă decât cea urmărită de Plutarehi ne prosintă pe Esopă ca luândii parte la lupta dela Termopile, 80 de ani
mai târdiă.
Cea mai cunoscută descriere a vicţoi lui Esopii coste acea găsită,
intr'unti manuscris din secol. NIII şi atribuită
eu nedreptulit unui
învățată călugără grecii Planude (II). dy6d0:06), fostă ambasadorii în
Veneţia pe la 1327, prin urmare în secol. XIV, adecă multă mai
în urmă decât data. manuscrisului. In acâsta biografie, numită a
lui Planudes, pe lângă puţinele date din viața lui Esopii, pe cari
le-am amintiti mai sus, se mai înșiră și alte multe amănunte cari
ne presintă pe Esopit ca unit monstru de diformitate fisică. In pri-

vința dilormităţei fisico a lui Esopiă, în Iconologia grâcă a lui E. Q.
Visconti (vol. I, pag. 123) cetimi. următorele rinduri:
«Mai mulți critici, și din cei mai ilustri, ai negată diformitatea,
«lui Esopă, numai pentru cuvintuli că scriitorii anteriori călugă«rului grecii (Planudes) autorulă vioţei acostui fabulistă, n'a vor«bită despre acesti lucru. Din tăcerea loră caută să sectă acâstă
«încheere, ca şi cum am [i avutii scriitori vechi cari arii fi vorbiti
«destul de pe largii despre Esopi, sati ca şi cum povestindii câte-va
camănunute din viața acestui om rari, arii fi fostii neapărată să
«vorbâscă despre defectele lui corporale. Iată unii monument
«anteriorii cu mai mulți secoli călugărului grecii Planude.şi care
«ne presintă imaginea în hermes, a unui omă de spirită ale cărui
«forme exprimă fidelă defectuosităţile cele mai însemnate descrise
«de autorulii vieței lui Esopit. E o dovadă care sare în ochi și
«care depune în favorea adevărului acestui faptă. Apoi nu e peste:
«putință

“ «defectele

a, recundsce

în vechii

de conformaţiune

scriitori

unele trăsături

ale lui Esop;

ne putemii

privitâre la

închipui cu
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«destulă probabilitatea că scaunulii forte jos pe care Plutarchii aşcză
«pe lsopii la banchetul înțelepţilorii, n'are alte motive decât sta«tuba cea mică

a fabulistului;

și că pasagiulii

lui Lucianit, în. caro

cacestii satiricii întroduce pe Esopii ca pe unii glumeţii:saii bufonii
calii lui Epicurii, nu privesco mai puţinii conformaţiunea ridiculă
ca frigianului decât veselia spiritului soi.»
Insemnatulii filologi englesii Richard: Bentley, autorulii savante
cdițiuni a lui Fedru (din 1726), fostii conservatorii ali bibliotecei
regale din Saint-James ; poctulu și academistulit francesti ClaudeGaspar Bachet de Meziriac 1630, autorulii unci biografii a lui
Esopii; erudituli francesii Mathurin Veyssidre de la Croze; filologulii germanii, orientalistuli Paul-Ernest Jablonski (1750); toți
acești patru învățați, fără să mai vorbimi de alţii, sunt contra
păverii care presintă pe Esopu diformii.
In adevâră, ne vine greii să ne închipuimii, dacă Esopit a fostii
dilormi, cum s'a pututiă face ca ochiulii celii admiratori deo frumosii altii Greciloră să fi lăsatii ncobservatii unii contrastii.
aşa de
mare între fisiculă şi psihiculă unui omit aşa de cunoscutii și așa,
de populari ca Esopi. Pe de altă parte ne vine în minte casulii
lui Tirteii. Se dice că Tirtei, elegiaculii eroică ali Spartanilorii, n'a
fosti schiopă, ci i s'a disii schiopii în modit alegoricii după feluli
versurilorii sale, fiind-că făcea distihuri compuse din două ver
suri neegale. Dacă Tirtei a pututi să capete cepitetulii de schiopii
din causa vorsuriloră sale schidpe, de ce n'ar fi fostă şi. Esopii
numită gângavii din causă că făcea, fabule, în cari punea -să vor“bâscă animalele, cari. sunt lipsite de. darul vorbirei? De ce n'ar
[i fostă și [Esopii asemănatii cu uni animală, precum 'Lirteii a fosti

asemenatii cu versurile sale ? De altii-felii și Esopii şi Tirteii ai trăitii
cam

prin aceleași vremuri

(scel. VII a. Chr.),

aceleasi împrejurări

ai trebuitit să contribuc la formarea aceluiași felii de legende despre
unulit şi despre altulii.
|
In sfirşită, cum fabula s'a născulit în: Orientii ca o protesta- .
ţiune timidă contra inegalităței. sociale şi a tiranici, cine seic, la
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urma urmei, dacă Esopii a fostii în adovări sclavi
i și dacă nu cumva sclavia lui esto toti o apropiere alegorică.
Unii a ajunsti să afirme că Esopit e o perso
nificare a fabulei și
a apologului, do dre-ce tâte fabulele și apol
ogurile
câte s'a snovită tocmai de prin secol. IX, de la Ilesiod,
Archilochi, Stesicoră,
Alceu, ete. i se atribuescii lu. Acâsta o mai
probabil.
Despre loculi unde s'a născutii fabula, dacă
ca a veniti din India în Grecia sat dacă din Grecia a trecu
ti în Orientii, nu mai e
de vorbiti. Fabula, şi apologulii sunt nisce
producţiuni spontanec
la diferitele popore cari se găsiati în acelea
și împrejurări fisico,

psihice, sociale și morale.

|

Nu se scio dacă fabulele atrebuite lui Esopă
ai fostii scrise de
Esopii sait de vre-un Esopii; ele ati fostă scrise
probabilă cu multă
mai.în urmă. Obiceiul de a scrie și a face
colecţiuni cra. Așa
Socrate, când cra în închisore, se spune, își
petrecea vremea punendit în versuri fabule de ale lui Esopă,
de acele de cari își aducea aminte. Arehontele Demetrius de Falora
, (seel. III. a. Chr.) a
făcutit o colecțiune de aceste fabule.
Să
DBabrius (secl. III. a. Chr.), despre care
Imp&ratulă Iulianit și Suidas şi Avianus dici că e coli maj mește
ri întocmitori de fabule
de ale lui Esopi, a pusit în versuri
fabule de acestea, din cari se
găsescă reproduse și în Fedru. Călugării
bizantini a Tăcutii, în
prosă, o colecţiune în caro ati mai
adaosii și încheeri morale .scâso
din Evanghelie și din S-ţii Părinți. De
felulit acesta este colecțiunea,

intitulată, Fabulele lui Esopii, făcută de Planu
de și publicată, întâiași-

dată de Buono Accorso la Milant în
1479, şi cuprindendă 140 fabule... Acestă colecţiune este dintre
tote, acca care a circulati mai
multi,

care în urmă s'a tradusti, amplificatii:
și comentati

riți scriitori și în diferite limbi.

de dife-

N
Fabulele lui Isopii ai fosti traduse
în franțuzosce în 15-12 do
Gilles Corrozet. .
|
In cvuli medii circulase mulțime de
colecțiuni de fabule cari
purtaii numele. lui Esopi, dar cari crai
de proveniență cu totuli
nouă.
-
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Neapăratii că fabulele lui Esopii se raportă la împrejurări din
“vremea, de pe când trăia sati de pe când trebuia, să trăiască autorul.
Calitățile stilului sâit sunt simplicitatea și claritatea.

Acţiunea e presentatăca reală, și morala e bine potrivită.
Narațiunea este simplă, naivă și îndestulii de pe scurti.
Orinduirea părțiloră acţiunei, sai, cum amii dice, tecnica narațiunci e naturală și simplă. Arată numai cea-ce are de arătatii, nu
caulă să apese mai multi asupra unorii lucrii, nici nu întrebuințâză, descrieri de fapte sat lucruri „secundare, ca prin acesta să,
pună faptele principale mai în reliefă. Cu alte cuvinte Esopii nu caută să te convingă, ci povestesce lucrurile, adecăle spune așa cuin
îi vine la îndemână, dar le spune bine și fârte înţelesti.
Fie că le-a scristi chiar Esopii sait ori-cine altulii, se vede că acolii
co le-a scrisi a avută numai gânduli ca să le scrie, sai să le
adune, fără pretenţii literare, deşi chiar din puneti de vedere li-

terarii simplicitatea, și claritatea, sunt cele mai însemnate calităţi.

Reproducemit aci câte-va din fabulele sale, și reproducemit înadinsti de acele cari se mai găsescii imitate și de alți fabuliști, ca
să ne servâscă la comparaţiune. (După ediţiunea £. Sommer, Fabule alese. 1986.)
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Betrânulă şi Mortea.

„Unii bătrânii odată, după ce-și tăiă lemne, luându-le în spate, merse cale

lungă și, de multă ostendilă, punendi sarcina întruni loci, chemă mortea
lar mârtea, arătându-se și întrebândă pricina pentru care a chemat,
b&-

trânulă înspăimîntându-se disc: «ca să-mi ridici sarcina».
Morala.— Fabula arată că totii omulit este iubitorii de

dacă este şi nenorociti
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Măgarulă și Vulpea.
"Ună Măgarii, îmbrăcându-se
cele-lalte

animale.

Si, vădândă,
3

cu o piele
)

deci.

)

de lei, sa

dusi să

sperie pe

o Vulve
încercă să o sperie
si, pe
]
]

dînsa.

lar ea (liind-că sa întîmplată să-l audă mai înainte răgândii) îi disc: «Dar
scil bine că și cit nași fi speriati de tine dacă nu te-ași [i auditii răgendii
.»
Mora

la.— Fabula

arată că unii, arătându-se altora a fi cova, se des-

coperit prin însăși mâncărimea lori de limbă.
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3. Fabula la Latini.
Latiniă ai ca representantii ali fabulei pe Fedru, care a scristi
pe vremea lui Tiberiit, pe la începutulii erci creștine.
S'a. disăi de unii că fabulistulii Esopii cra de origină din Tracia, dar Fedru spune elii însuși că este tracii, adecă de același nemii
cu Dacii.
,
Câte-va amănunte despre Fedru găsimit numaiîn prologurile şi
epilogurile celorit: cinci cărți, în cari sunt împărțite fabulele sale.
Așa, găsimit că elii a fostii adusi la Roma ca robii, probabilii ea

prisonierit de resbeli; iar titlulii cărței sale: Phaedri Augusti libeti fabulae aesopiae, arată că eli era, unti desrobitii ali Impăratului Augustii. Atâta e totii ce se scie despre dinsulii. Ba se mai
scie că a fostă porsecutatii de Sejanii, ministrul Impă&ratului Tiberii, pentru că Sejanii, în lauda pe care Pedru o aducea virtuții,
în una, din fabulele sale, vedea o împunsătură satirică la adresa
lui, O alusiune fârte obscură din prologulă cărţii III arată că Fedru n'a publicată acestă a II-a carte până la mârtea,-lui Sejană.
Se pare că cei vechi nu sciat de scricrile lui Tedru, de 6ro-ce

Seneca, pe timpulii lui Clauditi, dicea că Romanii n'aii serisii fabule.
Celii întâi scriitorii care vorbesce despre Fedru este poctulii
și fabulistulă latintt Avienus, pe la sfirșituli secl. IV d. Chr:
In cevulii-modiă însă fabulele lui ati fostii destulă de cunoscute,
de dre-ce s'aii găsiţi mai multe manuscrise din aceste vremuri.
In vremea renascerii, gramatistulii italiani Nicolae Perotti' fostii
profesori la Bolonia, și mai apoi archiepiscopi la Siponto şi guvernatorii ali Umbriei şi ali: Perugici, a făcută o colecțiune de fa„bule de ale lui Esop, ale lui Avienus și ale-lui Fedru; dar

acestă colecțiune a rămasi necunoscută până, la 1809, când a fostii
publicată la Neeapole do către Cassitti.
„La sfirșitulii secol. XVI jurisconsultulit și cruditulti francosti Petru
Pithou din Troyes (la sud de Paris), descoperindii fabulele lui Fedru
-
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cra celi puținii

de

prin secolulii X,

le

publică la Troyes în 1596.
Unii altii manuserisă, totii așa de vechii și care cuprinde dife-.
rite variante, a fostii întrodusi în ediţiunea fabulelori lui Fedru
făcută de eruditulii francesti Nicolae Rigault în Paris la 1617.
Aceste prime ediţiuni cuprindă 97 fabule împărţite în d cărți,
fie-care carte avendă și unii prologă și uni epilogi.
Ediţiunile de până în secl. XIX sunt făcute după textului dati
de Pithou şi Rigault.
|
Intru câtii privesce amenuntele biografice, interesantă este prefaţa dela edițiunea, lui Borger şi Xivrey (Paris 1830).
Cu Fedru se începe seria, labuliştilorii, a cărorii existență e noîndoelnică,
Stiluli lui Fedru se as6mănă cu ali lui Esopi, e simplu, dar e
multi anaă concisă: nu poți găsi nici unii cuvintă de prisosă și
nici: nu poţi înlocui mai cu folosit vre-unii cuvîntăi printrună altulii Gre-care. Simplicitatea, claritatea, puritatea, concisiunea și
eleganța sunt calităţile stilului săi. Fabulele sale sunt în versuri.
Versurile lui sunt fârto măestrite, dar elit însu-și este aşa de meşterti, că nu se'simte nici o greutate în vorsilicare. Versuli lui e
curgătorii.
|
„Acţiunea e prosontată ca roală ca și la Esopi, și morala e bine
potrivită, însă de multe ori e mai abstractă decâtii la Esop. Este
de observatii însă, că Fedru, în loci de a pune morala tocmai la
Sfirșitit, după cum face Esop, o pune la începutii, sub forma de
întroducere.
Așezarea moralei la, începută e ceva, originală la Fedru, dar în
„același timpii ceva, totii așa de naturalit și pote mai naturalit sat
mai fivescii decât aşezarea moralci: la sfirșitit,
In vorbirea de tâte dile, se povestescă felt: de felă de lucruri.
T6te aceste povestiri

sunt motivate de

se legă prin asociaţiuno

anumite

împrejurări,

cu cari

de idei.

Se scie ce vrea să dică în vorba ordinară unii că propos». Ei bine,

unit

«(e propos»

din vorba ordinară este tocmai motivulit

povestirei
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unui faptă saiiV alti. unci împrejurări. Fie-cine povestesce ceva ce
este într'o legătură de asemănare sait de neasemănare, ori de con“tvastii cu lucrulii despre care a, fostii vorba mai nainte. La, fabuliștă resumatulii acestui «d propos» este morala. Fedru de multe oră
pune acesti «d propos» în fruntea fabulei, urmândii calea firâscă,
adecă arătândii motivulii dela care plecă vorbirea. Esopă, în privirea
acâsta, întrebuinţeză mai multă măestrie. Esopii te angajază mai
înlâi cu povestirea și apoi îți arată scopulă ce l'a avutii.
Tecnica naraţiunci la ledru e ca și la, Esop: naturală și simplă.
„Aş6ză lucrurile în ordinea loră naturală, dar nu caută să conving
ă,
nu caută să pună unele lucruri mai în relief decât altele. Eli
arată
numai pe cele ce trebuia puse în reliefii, iar po cele-lalte
le lasă
și nu se mai ocupă de dinsele, ca și cum le-ar crede cunoscu
le
de toți sati ca şi cum ar' urma vorba evangelică: «Cine
are aechă

de auiti

să audă.»

teproducemtt
și la Esopit:

|

din Fedru

următârele fabule

Vulpes ad Personam
Personam

tragicam

cară le--amă

întâlni Li

tragica,

fortă V ulpes viderat;:

«O quanta species! inquit; cerebrum non habetb
[loc illis dictum
I'ortuna

tribuit,

est quibus
sensum

honorem

communem

Vulpea la masca
O vulpe, vădendă din

întîmplare

luatii

mintea.

tragică.

o mască

frumuseţă și creierii n'are!
Acesta e spusă acelora cărora sârla

et gloriam
abstulit.

de teatru, dise:

le-a dati onâre

a

Asinus

și glorie, dar le-a
”

et Leo

venantes.

Virtutis expers, verbis jactans eloriam,
Ienotos fallit, notis est derisui.

Venari Asello comite cuum

vellet Leo,

„ Contexit illum. feutice, et admonuit

simul

O, ce mare
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Ut insueta voce terreret feras,
l'ugientes ipse exciporet: Ilic auritulus
Clamorem subit tollit totis viribus,
Novoque turbat bestias miraculo.
Quae dum paventes exitus notos petunt,
Leonis afllisuntur horrendo impetu.
Qui postquam caede fessus est, Asinum evocat,
Jubetque vocem premere. 'Tunc iste insolens:
— Qualis viditur opera tibi vocis meac?
— Insignis, inquit, sie ut, nisi nâssem tuum
Animum genusque, simili fugisem metu.

JMăgarulă şi Leuli la venătore.
Celii lipsită de meriti, ltudându-se prin vorbe, înșclă
pe cei necunoscă-

tori, iar cunoscătorilorit

le este de râst.

Leul voindi să y mârgă la venată în tovărășie
cu Măgaruli, îlă îndosi
în tufişii şi toti odată îl sfătui ca să sperie
fiarele cu neobicinuituliă lui
glasă, ca dinsele fugindii clii să le prindă,
Aci urechiatulă seste de-odată unit strigătit din
tote puterile și prin
acestă nouă minune turbură tote fiarele.

Pe când acestea înspăimîntate caută eşirile cunosc
ute, sunt întîmpinate

de ataculii îngrozitori alti Leulul.
După ce se ostenesce de sugrumatii Leuli,
chemă pe Măgarii și-i povuncesce să înceteze strigătul. Atunci acesta
obraznici îi dice:
— Cum îţi pare isprava glasului met ?
— Imsemnată, dice (Leulă), astii-foli că, dacă nu
ţi-ași fi cunoscută mintea
și nemuli, ași fi fugiti Şi cit de aşa eroză.
i

4. Fabula

la: Francezi. |

Între fabuliştii franceză și chiar între fabuliștii moder
ni celă în-

tâiti loci îl

ocupă:

Jean de La Fontaine.

Născută

dintro veche

familie burgheză,

la Chateau-'Phierry în Champagne la 1621,
muri în 1695 la Paris,
Primele cunoseinţe le căpălă în orașul
săi natală, dar avi o
.
educaţie răi
îngrijită. La virsta de 20 ani se duse la Orato
rienii

"
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dela Reims ca să învețe teologia. După ună anii și jumâtate însă,
lasă teologia și se dă la o viață neregulată, în mijloculii- căreia capătă și gustulă poesiei şi gustului de cetitii şi cetesce nu numai seriitorii favoriţi ai timpului, ci și scriitori vechi şi scriitori străini.
Ca să-l aducă la o viață statornică, tatălui săi îl însură pe la
virsta de 26 de ani și îi dădu funcțiunea sa (Maitre particuliee
des caux et forts). La Fontaine însă în curândi îşi părăsesce
soția și vinde și funcțiunea. l.a Fontaine avu şi unit fit cu a cărui
edueațiune, după recomandaţiunea Dâmnei de La Sablicre, prietena
și protectârea lui La Fontaine, s'a însărcinați presidentulii. Ilavley.
Pe sâma lui La Fontaine. s'att născutii mulțime de legende și
anecdote, din cară cea mai mare parte îli presintă ca uitucti, ncglizentă,

nepăsătorii

și destrăbălată.

Însuşi La Bruyâre,

ca să pună

mai în evidență frumuseţea, eleganța şi meritulii serieriloriă
lui La
Fontaine, ni-lu presintă ca.o caricatură morală.
|
A fosti La Tontaine cam ușorii în moravuri, şi dacă am put!
(ice mai bine: nepăsătorii de diua de mâne, dar atâta, şi dovadă

este că cra în societatea Gmenilorii și a damelori celori mai dislinse și legăturile sale cu menii de litere. Din contra, găsimii la
La Fontaine două calități fârte însemnate şi fârte rari:
Pe când era încă necunoscutii ca scriitorii, pe când

tradusese Funuculă

din 'Terenţii, Janmart,

de

abia

o rudă a lui, îl pre-

sinta ministrului Fouquet și acesta îlii luă între prietenii lui şi îi
făcu și o pensiunc, pe care La Fontaine, pentru ca s'o primescă,
trebuia să presinte câte o bucată în versuri. Acestă pensiune îlti

ajulă

să se

stabilescăîn Paris.

Apoi,

când

ministrul

Fouquet

cădu în disgraţia regelui și rămase părăsitii de toți, La lPontaine
îi râmase prietenă, și printr'o elegie a sa cert rogelui ca să elibereze din închisâre pe ministrulit disgrațiati. Jar când ruda sa

Janmart, din causa desgraţierii lui Fouquet, a trebuitii să plece în
oxilit la Limoges, La Fontaine merse cu dinsulă în acestii orașii.
La

curte

însă

n'a

avutii trecere La Fontaine.

Eva

protegiatii

de

Gmenii cei mai însemnați, de damele cele mai influente la curte,
însă, fie din causa prieteniei ce avea el pentru ministrulii disgra-
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țiatii, fie din causa scrierilorii sale licenţiâsc, ceca-ce nu e tocmai
de credutir, regele Ludovicii ali XIV nu-l putea suferi. Acestă ură

a regelui explică faptulă nciertatit că Boileau, în scrierea sa Arta
poetică, nu numai că na pusii numele lui La Fontaine, dar n'a
pusti nici fabula. Necazulii regelui se dădu pe față mai alesii cu
ocasia alegerei lui La, lontaine în Academia francesă. Printr'unii

ncobicinuitii

actii

de

independenţă,

Academia

francesă,

în 1684,

în loculii vacantă alii lui Colbert, în locit să aleagă pe Boileau,
candidatulă regelui, alege pe La Fontaine. Regele nu voi să primescă însă acestă alegere, până când nu se făcu unii altii loci
vacantii și [ui alesi și Boileau. După alegerea lui Boileau, când
delegaţiunea academici merge să-i vestâscă regelui alegerea, regele

răspunde: «Alegerea d-lui Despreaux (asa se numia Boileau) înă
«este forte pliicută. Acum puteţi primi și pe La Fontaine, a fă«găduită
Mulţi
mulți ai
criticulii
vile

să fie cu minte.»
adoratori a avutii La Fontaine, mulți are încă și astădi, și
scrisit despre dinsulii. Charles Perrault, Abatele D'Olivet,
Jean Francois de la Ilarpe vorbesce cu laude de serie-

sale;

Chamfort

îi comentâză

fabulele; eruditul

literatori fran-

„cezii Walclenaer îi editeză scrierile şi-i face biografia; alții îi studiază limba, alții îi faci portretulii (Saint-Beuve); II. Taine pentru

leza, sa, de doctorii în litere își alege subiectii: La Fontaine și. fabulele sale.
Dintre cele vr'o 241 de fabule ale lui La Fontaine sunt unele
mai puţinii însemnate, dar altele sunt cap-d'opere. Ce putemit dice
de esemplu de: Stejaruli și Trestia (Le Chene et le Roseau), Tera-

nulit dela
(le Gland
Camvulă, şi
lată ce

Duncive (lo Paysan du Danube), Ghinda și Dovleaculi
et la Citrouille), Maimuţa și Pisica (le Singe et le Chat),
Musca (le Coche cet la Mouche) și altele.
qico 1. Taine:

«La Fontaine zugrăvesce
«teriorulit animalelorii; elii
«ună istorică alt sufletului
«lori acesti sullelă, elă îi

rarii, și totii-dV'auna în două cuvinte, exse ocupă numai de caracleri. Eli este
şi nu alti corpului. Ca să arale ochidă sentimentele și condițiunile omului;
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cacestii amestecii de natură omenâscă, departe” de așterge natura
«animală, o pune în evidență, şi capitolul din zoologie este exactii
«numai pentru că este o comedie de moravuri.
«Poesia își arată aci totă puterea. Transformândii fiinţele, ca dă,
«despre dinsele o idee mai exactă: ca lo exprimă fiindii-că lo de«naturează; şi ca este colti mai credinciosii pictorii, fiindi-că ce celă
«mai liberi inventatori. Ea întrece astir-felii sciința și clocința, și

cîndrăsnescii a dice că portretele lui La Fontaine sunt mai esacte
«şi mai complete decât ale lui Bufton.:Pe când Biuflon, ca natu«ralistii,

descrie

amânunțitii

moravurile

şi

organele

fic-cărui

ani-

«mală; La Fontaine resumă tâte aceste detalii întrunti singurii,
«epitetii glumeţiă. Pe când Buffon face pledoarii sait rechisitorii și
«ajunge lără restriețiuno la laudă sai la dispreții; La Fontaine spune
«binele şi răul, ride de cânele pe care-lit socote îngrijitoră, şi cre«dinciosii, dar pe care it găsesce prosti și mdncăciosit. Eli își zu«grăvesce fără ori-ce prevenire eroii, vindiă po rindă, înșelători şi
«înșelați, fericiţi şi nenorociţi, cu amesteculii de uritii și do frumosi
«pe care îl dă natura şi cu alternativa de plăcere şi neplăcere care
ce vicța. Poctulii e mai scurtă şi mai animatii decât zoologistulii,
«mai

nepărtinitori

și mai

drepti

decât

oratorulii.

Eli

o cre atoriă,

«po când celă întâi (zoologistulă) e numai copiatoră;el o pic«torii, pe când celii alti doilea (oratorulii) este uni rezonatoriă.
(HZ. Taine, Essaie sur les Fables de La Fontaine, 1853.)
Din aceste laude ale lui Taine La IF'ontaine după cum ce şi
dreptă, ese laudati, dar Taino s'a înselatii în privirea scopului
fabulei şi ală lui La Fontaine. Mai cu s6mă din: comparațiunea co.
face între Buflon și La, Fontaine se vede că Taine şi-a închipuiti că scopuli lui La Fontaine ca și alti fabulei coste de a descrie
" moravurile animalelorii, pe când din contra scopulii fabulei este a
no arăta pe omi sub masca de animalii. Chiar lucrurile po cară
le laudăşi de

cari

6re-cum

se

minunâză

ori

le admiră,

arată

că

punctulă de vedere din care privesce elit fabula este greșită. La
I'ontaine zugrăvesce pe scurtii animalele ca parte extoridră, pentru
că nici n'are novoe de mai mulți: ZUgrăvesco oxteriorulii anima-
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lului numai întru câtii îi trebue ca să arate pe 6menii sait pe omulii,
ori tipulii de omii pe care acelit animalii îlă represinlă. Sentimentele
şi condițiunile omenesci neaporatii că nu ștergit natura animală, căci
La l'ontaine nu ne descrie animale ci Gmeni, şi nu-și dă ostenâlă
ca să arate cum le-arit șede animalelorii cu sentimente omenesti;
din contra, eli caută să pună în evidență partea animalică ce se
găsesce la Gmeni. Acesta ne explică pentru ce «capitolul, din

«200lo gie este exactă numai pentru că este o comedie de moravuri.»
Din totă comparaţiunea dintre La Fontaine și Bufion, întru câlă
privesce exactitatea, deserierei caracterului animalelorii, nu resultă
alta decât: 1) că La Fontaine a nemeritii bine animalele cari polii
representa tipurile de caractere omenesti, 2) că La Fontaine a
avultii atâta pătrundere, atâta putere de observaţiune și așa talentii
de a deserie sati zugrăvi, încât Taine sa înşelată, şi privindi
omuli deserisii de La Fontaine, i sa părutii că vede animalulii care
ilit represintă.
Fabulele lui La Fontaine tote la unit loci represintă marea
și lunga, comedie, care se jocă: merci, care a începulii a se juca
de când e omulii și care se va juca pe câtă va fi elă.. Fabulele
lui La Fontaine ne presintă o întrâgă epopee — epopeea epopeilorit,
în care ica parte întrâga omenire, nu ca să cucerâscă Troia, ci
ca să cucerescă dreptului de a răi.
In decursulii acestei lupte atâtii de vechi și atâtit de nouă se
desvălesci felii de felii de sentimente și felii de felii de fapte, bune
şi rele, mărețe și detestabile, particulare și generale, și La Pontaine este artistulă care scie să exprime fie-care senlimentii prin
corda ce i se potrivesce: stilulii săi aci e viii și înfloritii, aci e
simplu ori naivă, nobilii, eleganti în sfirșitit variatii după împrejurără și după personage. Stilulii soti. de multe ori aduce cu stilulii
vechilorit poeți franceză și mai alesi cu ali lui Clâment Marot.
Ceea ce e și mai de admiratit în La Fontaine este tecnica dra„matică. Fie-care fabulă este o mică , comedie în care personagiele
principale sunt puse în evidență printr”o etopee specială, şi faptele

inșirate într'o demonstrațiune

neimitabilă.

La

Fontaine e

artisti,

FABULA
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de a fi invontatorulii subiecteloră, căci olă spune

luati

dela

Esopii

saii

dela,

Fedru,

ctc.;

clă

caută

cum

stai

numai să descrie bine faptele şi personagele.
Eli ne pune înainte
tablouri vii, elit dramatiseză acţiunile.
Sa discutati multi despre morala lui La Fontaine.
La dinsulit
morala e scosă din întimplăvile dilnice, judecate cu bunult
i simțit.
Eli nu face fabula pentru morală; clă arată fapte
din cari secole

morală.

Nu

recomandă

calea

de

urmați,

ci arată numai

lucrurile: ne arată cum sunt fără să arate cum trebue să
fic, și
lo arată cu o naivitate care îi esto caracteristică, așa că dacă
IEsopii
e simplu, dacă edru e elegantii, La Fontaine e naivă. Eli
e artisti
și filosofii: înțelege viața și scie să ne-o descrie.
Având de model pe Esopă, care de obiceiă pune morala fabule
i
la urmă, și pe Fedru care o pune la începută, La Fontaine
îi imileză pe amândoi: une-ori o pune la începută, alte-ori la urmă și
alte-ori pune și la începută și la urmă, după cum îi vine. De multe
ori însă elit face prea pe faţă aplicarea moralei, și acesta prefac
e
prea multi fabula în satiră,îi perde caracterul ci de naivit
ate și
cu acâsta chiar atracțiunea sai interesulti.
Omulii de felul s&i este iubitori de sine, îi place să aibă
calităţă alese și mai cu s6mă îi place să fio deșteptii. Când
te pui
să esplici prea multi și să-i repeți explicația,. se pare că n'ai
înevedere în deșteptăciunea lui, so pare că i-o negi și prin
acâsta,
îi devii neplăcut, sai scrierea, îşi perde farmeculă în ochii
lui.

Cam

așa este la La Fontaine chiar fabula: Ze renard et le Buste
:

lată câte-va

fabule

d'ale lui La Fontaine:

Le

Renard

et le Buste.

Les grands, pour la plupart sont masques de thcă tre;
leur apparence impose au vulgair6 idolâtre.
Ivâne n'en sait juger que par co qu'il en voit:
Le Renard, au contraire, â fond les examine,

Les tourne de tout sens; ct, quand il s'apergoit
Que leur fait n'est que bonne mine,
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un mot quun

buste

de

heros

Luui fit dire fort ă propos.
C'etait un buste ercux, ct plus grand que nature.
Le renard, en louant Veftort de la sculpture:
«Belle tâte, dit-il, mais de cervelle point.»
Combien de grands scieneurs sont bustes cn ce point!

Vulpea și DBustulii.
Cei mari, acei mai mulţi, sânt măsci de teatru.
Aparenţa lori impune vulgarului idolatru.
Măgarulii scic să-i judece numai după cea ce vede:
Vulpea, din contra, îi examinâză adâncii,
ÎI întâree "n toti felulii; și când bagă de sâmă
Că totulii la dinşii este numai chipulii,
Le aplică o vorbă pe care unit bustit de croi
O făcu să o spună forte nemeritii:
Era unii bustă scorburosil,şi mai mare decât in natură.
Vulpea ludândii meșteșuguli sculpturci:
«l'rumosit capii, dice, dar creeri de loci.»

Câţi dintre marii seniori sunt busturi de-așa felii!
La

lost

et le Bicheron.

Un pauvre bucheron, tout couvert de rame,
Sous le faix du lagot aussi bien que des ans
- Gemissant ct courbe, marchait î pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumee.
Enfin, n'en pouvant plus effort et de douleur
IL met bas son fagot, il songe ă son malheur.
Quel plaisir a-t-il cu depuis quwil est au monde?
En est-il un plus pauvre en la machine ronidle?
Point de pain quelque fois, ct jamais de repos:
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impots,
Le ercancier ct la corvee

Lui font d'un malheureux la peinture achevee.
Il appelle la mort. Elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu'il faut faire.
«C'est, dit-il, alin de m'aider
A recharger ce bois; tu ne tarderas gutre,»
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Le trepas vient tout gucrir;
Mais ne bougcons d'oii nous sommes:
Plutot soufirir que mourir,
Cest lu devise des hommes.
Mortea şi lăetorulă de lemne.
Unit bietii tăctorii de lemne, cu o sarcină mare 'n spate, sul greutatea
sarcinci și a virstei gemendii şi curbatii, mergea cu paşi greoi. Si se silia să ajungă la bordeiulii lui celii afumatii. In sfirşitia, ne mai putendă de
obosclă şi de durere, pune josii sarcina, gândesce la nenorocirea lui. Ce
plăcere a avutii elit de când e pe lume? Mai e vre unulii mai săracii pe
rotundimea pămîntului ? Nuă pâne câte-odată şi nici de felii repaosii: Femeia lui, copiii lui, 6stea, birul, creditorulii și avalelele îi facii lcitii por-

tretulii unui nenorocitii. Chiamă mortea. Ea vine fără întârdiere, îl întrebă
ce-i trebue să-i facă. «Pentru ca să-mi ajuţi, dise clii, să-mi rădicii iar aste
lemne; nu e mare trebă.»
Mortea vine să vindece totulit; dar nu ne mişcămi de unde suntemit.
Mai bine a suferi decât a muri, e dovisa Gmenilorit.

Dne

vâtu de la peau du

liou.

De la peau du lion Tânc s'tant vâtu
Etait craint partantă la ronde;
Et, bien quanimal sans verlu,
Il faisait trembler tout le monde.

Un petit bout doreille cchappe par malheur

Ceux

Decouvrit la fourbe ct errcur:
Martin fit alors son oflice.
qui ne savaient pas la ruse et la malice
S'âtonnaient de voir que Martin

Chassăt les lions au moulin.
l'orce gens lont du bruit en France

Par qui cet apologue est rendu lamilier:
Un

cquipage

cavalier

Fait les trois quarts de leur vaillance.

2
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Măgarulii

îmbrăcală

cu pielea leului.

Cu pielea leului măgarulit îmbrăcându-se, toţi de-a rindulă se temea
de elii; și deși animalii fără curajii, făcea să tremure toti lumea. O hucăţică de virfit de ureche cșindii, din nenorocire, descoperi înșclăciunea

și crorea: Martin (cu ciomagulii) își făci atunci datoria. Cei ce nu cunos-

ceaii şiretenia și răutatea se minunati vădendi că Martin mână leii la
m6ră. In Franţia facii vuctit mulţi Gmeni prin cari acestii apologii sa [ăcutii cunoscutii: O trăsură la modă face trei sferturi din meritulii lori.

Afară

Houdari
lier

de

de La

Fontaine

de la Motte
Florian

Lachambeaudie

aii mai

fostă

(1672—1731),

(1755—179:),

și alţii, pentru

fabuliști

franceză:

Jean-Pierre

Dutremblay,

Antoine

Claris,

Boisard,

chevaVieunet,

cară n'avemi loci în studiulii de

faţă. "Totuşi trebue să ne oprimă unii moment asupra, cavalerului
de Florian, pe care lamă amintitii mai sus, și care este auloulii unui romană a cărui traducere s'a făcutii și la noi sub tit

lulii Gonzalv de
Pe

Cordova.

noi însă ne interes6ză fabulele

lui Florian, pe care La

Ilarpe

in cou'sulă săi
— literatura veche și modernă — îl laudă atâti câtii
se pote lăuda cine-va.
.
Fabulele lui Florian ai ceva caracteristici: poetul, mergând
spre încheore sait spre morală, nu merge degâba, sati, cum amit
dice, mergendi pe drumit nu perde vremea numai cu mersulit, ci
mai aruncă o înghimpătură într'o parte, o ciupitură în altă parte,
așa că iți face mersul plăcutii. Vabulele lui Florian aă trăsături
satirice

_

forte

fine

şi forte

bine

găsite ; iar morala

lori

este

mai

în totă-doauna epigramatică. Fabula lui Florian o putemii numi
1
fabula erudită. Unii exemplu ne va lămuri mai bine.

Tatăo fabulă do Florian:

Le IHibou, le Chat, POison et le Rat.
De jeunes ceoliers avaient pris dans
Un hibou,

un trou

Et Tavaient €levc dans la cour du college.

*
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Un vieux chat, un jeune oison,
Nourris par le portier, 6taient en liaison
Avee Loiseau ; tous trois avaient le privillege
D'aller et de venir par toute la maison.
A force d'etre dans la classe,
Ils avaient orn€ leur esprit:
Savaient par coeur Denys d'ilalicarnassc,
It tout ce qu' Ilcrodote et Tite-Live ont dit.
Un soir, en disputant (des docteurs c'est Lusage)
Ils comparaicnt entre cux les peuples anciens.
— Ma foi, disait le Chat, c'est aux Eeyvptiens
Que je donne le prix: c'etait un peuple sage,
Un peuple ami des lois, instruit, discret, picux,
Rempli de respect pour ses Dieux,
Cela seul ă mon grâ lui donne Lavantage.
Jaime mieux les Atheniens,
lepondit le hibou: que Wesprit, que de grâce!
Et dans les combats quelle audace !

(due d'aimables heros parmi leurs citoyens !
A-t-on jamais plus fait avec moins de moyens?
Des nations c'est la premicre.
— Parbleu, dit loison en colere,
Messieurs, je vous trouve plaisants.

Et les Romains, que vous en semble?
Est-il un peuple qui rassemble
Plus de grandeur, de gloire, ct des faits tclatants ?
Dans les arts, comme dans la guerre,
Ils ont surpassă vos amis.
Pour

moi

ce

sont mes

favoris: |

Tout doit câder le pas aux vainqueurs de la terre.
Chacun des trois pâdants s'obstine en son avis,
Quand un rat, que de loin entendait la dispute,
Rat savant, qui mangeait des themes dans sa hutte,

Leur cria: je vois bien dou viennent vos debats ;
I'Egypte venerait les chats,
Athânes les hibous, et Rome, au Capitole,

Aux depens de TEtat nourissait des oisons:
Ainsi notre interât est toujours la boussole

Que suivent nos opinions.

(Cartea III, fabula 17.)

43.
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Bufnița, Pisica, Boboculă și Șoricile.
Nisce tineri. școlari ati fostii prinsi
cut'o în curtea colegiului.

dintro gaură o bulniţă, și ati cres-

Unit pisoiii Dătrânii, unii bobocii tinări, hrăniţi de portarii, crai

în le-

gătură cu pastrea; toți trei aveaii privilegiul de a se duce și a veni prin
totă clasa.
Prin. multă umblare prin clasă, ci și-ait fosti împodobitii spiritul, sciată
pe din afară pe Dionisie de Ilalicarnas, şi toti ce Ilcrodoti şi 'Titu-Livi
ai dist. Intro seră discutând (cum e obiceiul înv&ţaţilorii) comparatii în-

tre dinsele poporele vechi.

E

—. Pre legea mea, dicea pisica, eii Egipteniloră le dai întâctatea: cra
unit poporii înțeleptii, unii poporii iubitorii de legi, instruită, diseretii, piosii,
plini! de respectii pentru Dumnedeii sti, şi chiar acesta după părerea mea
le face totii meritul.
— Mie-mi placii mai multit Atenienii, răspunse bufnița: ce mai spiriti!
co graţie!.. Și în lupte co îndrăznclă! Ce de eroi amabili printre cetățenii lori! Iăcutu-sa vr'odată mai multă cu mai puţine mijloce? E cea
întâiit dintre naţiuni.
— Aşa! dice boboculit supărat, Domnilorii, vedii că sunteţi nostimi. Și

Romanil.. ce vi se pari? Este unii poporii care întrunesce mai multă măreţic, gloric şi făpte strălucitâre?

prietenii voștri. Pentru mine
tăctate cuceritorilor lumii.

In arte

ca și în r&sboiii, ci ait întrecută pe

ci sunt lav oriţii

moi: Toţi

trebue să dea în-

Fio-care din cei trei pedanţi stăruescii în părerea loră, când unii ș6rice,
care

de

departe

audia

certa,

ș6rice

învățată,

care

mânca

teme

în căsuţa

sa, lo strigă: că vădit bine de unde vă vine certa:
Egiptul venera pisicile, Atena bulniţile, și Roma, în Capitolii, pe cheltucala statului, nutria gâsce: Astit-feliă interesulii nostru e tot-Va-una busola, pe care o urmeză părerile nostre.

5. Fabula la Italieni.
Lorenzo

Pignolti.

liorenzo Pignolti, născulit în 'Toscana la Figline, la 1739, a muvili la Pisa, la 1812. Eli a fostă medică, lisiciană, profesori și
rectori ali Universităţii din Pisa, naturalist, istoricii și poetă.
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Fabulele sale ai fostii cele mai gustate de Italieni. Poesiile
formâză o colecțiune 'de șâse volume, publicate la Florenţa.
Din fabulele lui Pignolli:

ŢI. Progeitisti.
Ad onta dei [ilosofi,
Che Pumana ragione onoran tanto
Di doti si ammirande,
IL numero de' pazzi & molto grande:
V'han de pazzi insolenti,
V'han de' pazzi innoccnli,
Vhan de pazzi furiosi,
Ch'esser denno legali;
Vhan

de

pazzi

graziosi,

Che vanno acearezzati,
Che senza alzar le mani
Con

deiti

.

e fatti strani,

I col'umor gioconido .
Diverton tutto il mondo.
Ora fra questo numero
Piu piacevoli pazzi io non -ho visti
Di quei, che son chiamati i progettisti :
Chi senza uscir di camera,
Daltagil fantasia portato -a volo,
Scorre

per

l'oceânp

|

DalPuno allatro polo,
Senza timor del vento, I: torna a casa rieco in un momento.
Chi un canal va seavando,
Chi uno stagno asciuganuilo,
Chi stabilisce in queste parti e în quelle
Colonie, arti novelle;
Chi un istmo romper vuole,

Il: con non altre spese
Che di poche parole,
Avriechisee un paese.

Per costoro

sia detta

Questa

favoleila,

mia

sale
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Visse di Constantino
Nella, ricea cittade
Un 'Turco, di cervel non molto fino,
Che per fin dalla culla
Altro non fe' che il placido mestiere
Di mangiare, e di bere, e non lar nulla.
Ma morto il di lui padre, fu finita

Cosi comoda vita,
Ii, bisogno trovare
Qualche via di campare.
II buon Ali (eh'era cosi chiamato)
Col denaro assai scarso rilrovato

Nella casa paterna,
Delibero di divenir mercante;
[ tutto îl suo contante
In vetri egli impiego: questi in un” ampia
Paniera tutti pose,
l: in vendita li espose.
|
Davanti a lor s'assise, e mentre intanto
Compratori attendea,
Questi.

bei

sogni

entro

di st volgea:

In questi vetri il doppio venderd
Di quel che mi costaro,
Onde il denaro mio raddoppieră:
I nella stessa guisa,

Ii comprando e vendendo,
Potro per breve strada e non fallace
Crescere il capital quanto mi piace.

ieco allor divenuto,
Lascero di vetrajo il mestier vile;
Un legno mereantile
Io condurro sin nel Egitto; e poi
titornero fra noi
Con preziose merci; e giâ mi sembra
Di mia nave al ritorno
D'esser fatto il pitt ricco mereatante,
Che si trovi in levante.
Acquistati i tresori,
Shan da cercar li onori;

.
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Onde

4?

lasciata allor la mereatura,

Un DBassă da tre code
lesser creato io voglio:
E se pieno d'orgoglio
Il Visir Mustafă
Negare a me volesse

Si bella dignită;
Ricordati, dirci,

Chi fosti, e non chi sei;

_

Di me piu vil nascesti... e se superbo

Negasse ancor... su quelPindegna [aceia
Scaricherei colla sdegnosa mano
Di mia vendetta un culpo,
l: in quellinforme ventre smisuralo

Un caleio tirerei da disperato.

Il disgraziato Ali cotanto viva
Sera pinta le scena, e cosi vera,
Che urto col pi€ furioso,
[, rovescid sul suol la sua panicra;
I, con un calcio solo, în un momente,
Tutte gitto le sue speranze al vento.
(Ediţiunea 1853 — Palermo.)
Plănuitorii.

Spre rușinea filosofilorii cari, prin darurile lori sufletesci atâtii de admi-

rabile, facii o mare cinste raţiunei omenesci, numărulă nebunilorii este
forte mare: sunt nebuni obraznici, sunt nebuni nevinovaţi, sunt nebuni
furioși cari trebuescii legaţi, sunt nebuni gingași pe cari toți îl desmiardă
şi cară, fără să dea din mâini cu gesturi “și cuvinte desordonate, desfăteză
totă lumea cu voioşia fivei lori.
Nam vădutit din soiulit acesta nebuni mai cu hazii decât aceia cari se
numescii plănititori : aceștia fără să se misce din casă, duşi în zbori de
fantasia lorit ușoră, alergă pe oceane, dela unii polii la cel-alaltă ală gloDhului, fără temă de furtuni, şi revină acasă îmbogăţiţi într'o clipâlă: care
săpândii vr'unit canalii; care secândii vrunti lacii; care stabilindă în vr'o
parte Ore-care a lumel colonii și arte noue; care vrendit să străpungă vr'unii

istm şi îmbogăţindii o ţâră întregă,; fără de altă cheltuială decât “cu puține vorbe.
r
|
|
Acestora

li se adresâză

fabula mea,
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Trăia în orașulii bogatii ali lui Constantin ună turcă, nu
tocmai agerii
la minte, și care din legănă încă nu făcuse altii meșteșugii
decât că mâncase, b&use și nu făcuse nimici. Dar murind tătă-scă,
acâstă viaţă plăcută se sfârși, și turculă fu nevoiti să caute unti alti mijlocit
de iraiii.
Cu puţinii bani r&mași dela tată-scii, Ali (așa-lit chema
pe turcii) plănui
să se stabilescă neguţătorii și cumpără pe toţi banii gemuri;
puse gemurile întrunit paneri mare și le scose la vîndare ; sașcză
înaintea lori Și
în vreme ce-și aștepta mușterii începu să facă planuri
frumose :
Am să vîndii gemurile îndoită decât le-am plătit, așa dar
am să-mi în-

doescii paralele

și totii în

chipulii

acesta,

cumptrândii și vîndendii, am

să polii în scurti timpi și cu siguranță să-mi sporescii
averea cât mi-o
plăcea. Când m'oiii îmbogăţi, am să m& lasti de meseria,
rușinosă de weamgiii ; am să cumpărit o corabie de negoţii și am să mergi
în Egiptii şi
dacolo am să mă întoreii cu mărfuri scumpe; și parcă
mă vădii acum
chiar, la întreerea corăbici mele, ajungândii celii mal
bogati neguţătorii
din toti apusuli.
După ce voiii face avere, voit ctuta să capătii onoruni; am
să mă lasti
de neguţătorie și vrea să fiii făcută pașă cu trei tuiuri
și dacă, îngâmfată de sine, vizirul Mustafa va vrea să-mi refuze acestă demnita
te, am
să-l dicii: Adu-ţi aminte cine ai fosti şi cine cești; te-ai născutii
din părinţi mai săraci decât a-l mel... și dacă îngâmfatulii totii ar refuza.
.. j-ași
da o lovitură de palmă peste obrază și în pântecele lui enormil
i-ași trage
0 lovitură, desperată de călcâiti.

„Nenorocitulăi Ali așa de viii își închipuisc. acestă scenă și atât
de ade-

vărată i se părea, încât lovi

furiosii cu piciorulii şi r&sturnă paneruli

numai cu călcâiulii, într'o elipelă, își risipi tote speranţele în
ventiă.

o

şi

B.

6. Fabula la Germani.
Pvidericit

Fridorieii de Ilagedorn

de HMagedoru.

din Ilamburg (1708—1754)

a fostii am-

basadorii danezii la Londra și în urmă, întoreându-se în
țcră, a fostă
secretaruli unci societăți comerciale engleze.
Mai întâi a studiati dreptulii la Tena, apoi se dădu
la studii
literare. Studi& seriitorii francezi și englezi și se distins
e ca poetii,
mai alesă în genulit ușorii alti lui Chapelle și ală Abatel
ui de
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Chaulieu Guillaume Amirye și r&mase cunoscuti ca fabulistă, deschidendii către acesti genă de poesie didactică calea, pe care vori

veni în urmă și alți fabuliști germani

ca

Gellert,

Lichtwer,

Los-

sing, etc. Renumituli poeti germanii Chr. Martin Wieland 'dicea
că Ilagedorn este Horaţii alti Germaniei.
Fabulele sale sunt imitațiuni mai alesii după La . Fontaine, dar
caracterulii săi de filosofii și critică le dă o notă de originalitate,
Ilagedorn are o mare ușurință la versti, abilitate și chiar sciința
ritmului, caro, la dînsulii, e fârte variatii, contribuindii. prin acesta
la popularisarea, fabulelorii sale, dar care câte odată este şi prea
munciti. Stilulă său e ușor, “simplu, coreotii” și -armoniosu, dar
câte odată prea ditusiă.
|
|
Din fabulele lui Fr. de Ilagedorn :

Der

Fuchs

ohne Schwanz.

Reinike verwirrte sich
In die ihm gelegten Stricke,
Und, wiewohl er selbst entw ich,
Liess er doch den Schwanz zuriieke.

Um nicht liicherlich zu sein,
Predigt' er den Fiichsen ein,
Auch den ihren abzulegen,
Seine Horer zu bewegen,
Sprach er, als cin Cicero:
“rstlich wilts der YVohlstand

Um
Denn

sich zierlicher zu regen
man

trabt

damit

zu

so,

:
sehwer,

Und zu unbequem einher
/iveitens

macht ein Schweil zu Kenntlich,
Drittens hiilt. er in dem Laut
Olt den schnellsten Brandfuchs auf.
Viertens riecht er vielen schăndlich. -

Stumpfer Redner ! schw cige du,
"Rief ein alter Fuchs

ihm

zu,

,
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lehrest, wird verlacht,
Neid ist was dich quălt,
Vorzug, der ihm fehlt,
gern zuwider macht.
Vulpea. fără

Vulpea păcălindu-se,

căci a fostii

codă.

prinsă în laţă,

vrendă să scape sin-

gură, să smuncesce ca să fugă, iar coda îi rămâne în urmă.
Pentru a nu rămâne de rîsii, face propagandă printre vulpi,
ca și

dîn-

sele coda să și-o smulgă. Şi pentru a le îndupleca, se adresâză
(auditorului)

ca unii Cicerone:

'

|

|

— Intâi progresulii cere să fiţi ma! clegantă și când astă greutat
e îți atârnă
dinapol, rămâi neîndemânatecă, pășesci chiar forte răii ; alti
doilea, c6da te
face prea cunoscută; ali treilea, te împiedică chiar dela fugă,
ali patrulea
te duce la multe nenorociri.

— Destulii, r&i voitorule oratorii, îl întrerupe o vulpe bătrână; ceea-ce
tu

înveţi e de rîsit. Pisma e ccea-ce te
vaţă pe alţii să păţâscă totit așa.

necăjesce, celii ce-l lipsesce ceva, în-

Christian, Purvchtegott Gellert.
Acesta esto ună ilustru poetii germană, care s'a născuti
t în SaXxonia la Ilaynichem, în apropiere de Freyberg, în 4 Iuliă
1715,
Și a muritii în Leipzig la 13 Decembrie 1769. Intre alte poesii
a,
scrisii şi fabule.
|
Din fabulele lui Christ, Furehtegott Gellert :

Die

Nachtigall

und

die

Lerche.

Die Nachtigall sang cinst mit vieler Kunst;
Ihr Lied erwarb der ganzen Gegend. Gunst;
Die Blitter in den Gipteln schwiegen,
Und fiihlten ein geheim Vergniigen;
Der Vogel Chor vergass der Rub,
Und hârte Philomelen zu.
Aurora selbst verzog am Iorizonte,
Weil sie die Siingerin nicht gnug bewundern

konnte.

.
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Denn auch die Gâtter riihrt der Schall
Der angenehmen Nachtigall,
Und îhr, der Gâlttin, ihr zu: Ehren,
Liess Philomele sich noch zweimal sehâner hâren.
Sie sehweigt darauf. Die Lerche naht sich ihr,
Und spricht: Du singst viel reizender, als wir;
„Dir wird mit Recht der Vorzug zuresprochen;
"“Doch cins gefăllt uns nicht an dir,
Du singst das ganze Jahr nicht mehr, als wenig W'ochen.
Doch Philomele lacht und spricht: Dein bittrer Vorwurf krânkt mich nicht,
Und wird mir ewie Ehre bringen.
Ich singe lkurze Zeit. YVarum? Um schân zu singen.
Ich folg' im Singen der Natur:
So lange sic gebeut, so lange sing ich nur;
So bald sie nicht gebeut, so hărich auf zu singen.
Denn die Natur lăisst sich nicht zwingen.

Privighetorea şi Ciocârlia.
Privighetârea cântă cu atâta artă, încât prin cânteculă ei

câștigase iu:

Dire dela, toți din prejuri; foile din vîrful arborilorii tăceai şi simţiait o
plăcere tainică ; corulă păsărilorii uita somnulii și întindea urechia la vocea
dulce

a

filomelei.

,

,

|

|

Aurora însă-și se sui cu pași mici pe orizonă, ne-putândă îndestulii admira pe cântăreţulii de ndpte ; căci înşişi deil sunt simţitori la accentulii
plăcutei privighetori.
|
Pentru dînsa, pentru deiţa, în onârea ci, Iilomela făcea să se audă sunotele cele ma! plăcute. De odată ea tăcu. Ciocârlia se apropie de ca și-l
spune: Cântecul tăi are ma! multă frumuseţe decât alii nostru; precăderea
care ţi-o dă e într'adevării meritată ; cu tâte astea, uni lucru alui tăi nu ne
e plăcutii. Intr'unit ană întregii, cânți numal câte-va, săptămâni.

Filomela suride şi dice: Dojenirea ta puţinii mă atinge, ma! degrabă îmi va
face în totii-V'a-una gloria mea. Cântii puţinii timpit. Pentru co? Ca, să cântii
mal bine. Fii urmezii

în cânti

natura:

Cânti

numai

ce înceteză ca a porunci, încetezii şi cit a cânta.
natura.

câtii vrea ca. Indată

Căci

nu putemit forța

pg
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Maguus-Goltfried Zichiiier.
Lichtwor e. "toti din Saxonia, născutit la WViirtzen în 1719
și a
muritu în 7 Iulitt, 1783. la Ilalberstadt. Eli a. fostii profeso
rii la,

Wittemberg. A scrisi fabule cari ati fostii destulti de
gustate; dar,
în alegerea 'și tractarea, subiecteloră, arată cam multă
negligență.

I

talentati și lucrâză pe basa
Din fabulele lui Lichtwer :
Die

Katzen

laletitului.

amd

der Hausherr.

“'Thier' und Menschen schliefen feste,
Selbst der Ilausprophete schwieg
Als cin Schwarm geschwiinzter Ciiiste
Von den niichsten Dichern sticg.
„In dem Vorsaal eines Reichen
Stimmten” „sie ihe Liedehen an,

So cin Lied,” das Stein!” erw cichen,
Menchen

rasend

machen

Ilinz, des Murners
„Sehlug

den

Takt

kann.

Schwieger 'vater,

erbiirmlich

sehân,

Und zween abgelebte Kater
Quilten sich

ihm

beizustehen.

Endlich tanzen alle Katzen
" Poltern, lirmen, dass' es lkracht;
Zis chen, heulen, sprudeln, kratren,
Bis der Ilerr, im Ilaus orw acht.
Dicser

In dem

springt

mit

cinem

Priigel

finstern Saal her um,

Schligt um sich; zerstăsst den Spiegel,

Wirft

cin dutzend

Schaalen

Stolpert iiber cin'ge Spiine,
Stiirzt im Falle aut die Uhr,

um;
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Zăihne;

Pisicile şi stăpânul. cască.

Omenii și animalele crai cufundaţi în
î somnii, păzitorulii credinciosii ălii
locuinţei păstra însu-și o tăcere profundă, când de pe acoperemintele! vecinilorii se scobora o trupă de visitatori cu c6dă.
In anticamera unui bogătașit ei întonaii cântoculi lori, unii cântecii în
stare de a dărâma pietrele și a face să turbure pe 6meni.
Șetulii bândei, socrul lui Pisicescu, bătea, mesura, cu 0 esactitate admirabilă, şi doi cotol bătrâni se Întreceaii să-lii acompanieze.
În curândii tote pisicile sc punii la joci, facit unii vuctii, o gălăgie care
- dărâmă. casa; suflă, miorlăc, se certă, sc rupii cu unghiele, în câtă destepti
pe: stăpânulii casci.
Acesta,

înarmatii

cu

unii bastontt

SC. învirtesce

în jurulti

casei, prin în-

tunericii lovesce în drepta şi în stânga, strică oglinda, r&stârnă o duzină
de cesci.
.
Se împedică de nisce surcele, cade, în căderea lui răstornă câsulii și-și
strică toți dinţii. Unii curagiti orbii e buni numai să strice...

Gotihald-Ephraim
Lessing

satia

de

este cunoscutulă

sus

la Kamehz,

Lessing.

scriitoră germanii. Sa

la

92 Ianuarie

1729

născutii în Lu-

și a murit

la,

Brunswick în 1781, Februarie 15.
Pe lângă romane, piese de teatru și alte feluri de scriori, Leossing a scrisi și fabule;
Fabulele lui

nu

sunt

tâte, aşa, dicândii,

de

spirit, sau de cfecti,

dar sunt însemnate ca, cuprinsi; ca fondiă.
Din fabulele lu Lessing :

Der

Wolf auf dem

'Todvette.

Der Wolf lag in don letzten Ziigen, und schichkte cinen priifonden Blick
„aul sein vergangenes Leben zuriick. Ieh Din freilich cin Siinder, sagto
er; aber doch, hoffe ich, 'kciner von den grossten.+Ieh “habe Băses gethan; aber auch viel Gutes. Einmals, erinnere ich mich, kam mir cin

blokendes Lamm, welches

sich von der Icerde verirreţ hatte, so

nahe.

bd

-
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dass ich es gar leicht hitte erwiirgen kânnen ; und ich that ihm nichts,

fu eben dieser Zeit hărte ich die Spâttereien und Sehmiihungen
cines
Schafes mit der bewundernstiiirdigsten Gleichgiiltigheit an,
ob ich schon

keine schiitzenden Ilunde zu fiirehten hatte.

Und das alles kann ich dior bezeugen, fiel ihm Fround Fuchs,
der ihn
zum "Tod bereiten half, in 's Wort. Denn ich crinnere mich noch
gar wohl
aller Umstânde daboi. Es war zu ehben der Zeit, als du dich
an dem Beine
so jimmerlich wiirgtest, das dir der gutherzige Kranich aus
dem Schlun-

de zog.

Lupulii pe patuli, morții.

Lupulii, vădendu-se aprâpe de mârte, își revede

tote faptele

din vița

sa. Sunt ună păcătosă, dice eli, e adevăratii; cu tâte astea, crediă,
că sunt
alții și mai păcătoşi decât mine. Am făcutii rău; dar am făcută și
multă
bine. Intr'o di, îmi, aduci aminte, unii bietii miel fragedă, care
se rătăcisc,

sapropiă așa de multi de mine, că ași fi pututit forte ușorii să-lii gâtuiti

şi n'am făcut'o. In același timpit mi-am auditii insulte și batjocure
de
la ună berbecelii, şi totuși, deși nici unit câne nu-lă păzia,
şi nu trobuia să-mi fie tâmă de nimici, am suferitit insultele cu 0 linişte
şi o

răbdare admirabilă.

”

Și tote astea, dice, întrerupendu-lii, vulpea, care-l ajuta să
so gătescă
de mârte, poti să lo dovedescii, căci îmi aducii aminte încă. de
tâte împrejurărilo
Era tocmai pe atunci când cra! să te înneci, bietit, cu osulii

pe care cocorulii ţi Pa scosă de milă din gât.

7. Fabula la Englezi.
Johu

Gay.

John Gay a fostii uni poetii englezii născută în 1688 și morti
în
1732. Elă începu cariera literolorii printr'unii felt de semi-parodii
la cari fusese împinsă de compatriotul sâu, poetulii Pope. Eli
a
lăsat, între altele, și fabule, cară cu încetul ajunseră forte
căutate.

Din fabulele lui John Gay:

The have. and many

friends.

Friendship, like love, is but a name,

Unleşs to one you stint the flame,

|
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“The child whom many fathers share,
Ilath seldom known a father's care.

"Tis thus in friendships; who depend
On many, rarely find a. friend.
A hare, who in a civil way,
Complied with ev'ry thing, lile Gay,
Was known by all the bestial train
Who haunt the wood or graze the plain.
„Ier care was nover to oflend;
|
And ev'ry creaturo was her friend.
As forth she went at carly dawn,
„To taste the dew-besprindkled lawn,
Behind

she

hears

the

hunter's

cries,

And from the deep-mouth'd thunder flies.
She starts, she stops, she pants for breath;

She hears the near advance of death;
She doubles to mislead the hound,
And measures back her mazy round;
Till, fainting in the publick way,
Ilalf dead with fear she gaspine lay.
What transport în her bosom grew,
When first th6 horse appear'd in view!
Let me, says she, your back accend,

And

owe my safety to a friend.

You know my feet betray my flight:
'To friendship ovry burden's light.
|
The horse replied, poor honest puss,
It grieves my heart to sce:thec thus.

Be comiorted, relief is near;
- For all your friends are in the rear,
She next the stately bull implor'd;
And thus replied the mighty lord:
Since evry beast alive can tell
That I sincerely wish you 'wel,
I may, without offence, pretend
To take the freedom of a friend:
Love calls me hence; a favrite cow
Expects me near yon barley-mow;,

And

when a lady's în the case,

|
a]

|
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You know all other tings give place.

To leave you thus might scem

But see, the goat is just behind.
The goat.remark'd

unind;

her pulse was

Iler languid head, her heavy eye.

.

high,

My back, says he, may do you harm;
The shdep's at hand, and wool is warm.
The sheep was feeble, and complain'd
Ilis sides a load of wool sustain'd:
Said he was slow, confess'd his fears;
lor hounds eat sheep as well as hares,
She now the trotting calf address'd,
To save from death a friend distress'd.
Shall I, says he, of tender age,
In this important care engage?

Older and ables pass'd you by:

,

Ilow strong are those! how weal am 1!
Should I presume to bear you hence,
Those friends of mine may take oflence,
Excuse me then; you' know my heart:

But dearest friends, alas! must part.

How shall we all lament! Adicu:
For see the hounds are just in view.

Epurele care avea mulţi prieteni,
Prietenia ca și amorulii nu e decât unit cuvînti, afară numai
dacă vei
păstra foculi numa! pentru unul. Copilulii pe care și-l
însușesci mai

mulţi taţi rare ori a cunoscutii îngrijirile de tată. Așa şi cu
prietenia; cine

se sprijină pe mal mulți, rarit găsesce unii prietenii.
Unii epure care gospodăresce își făcea tâte treburile,
ca și Gay, era cunoscutii de totii nâmulii animalelorii cari visitâză pădurile
și pascii câmpia. Grija lui era de a nu -supăra pe nimeni și tote făpturil
e erati prietenii lui.
Cum eși elii în zori de diuă ca să guste din iarba umedă
de rouă, aude
în urma lui strigătele unui v&nătoră și fugo de trăsnitulii
celt cu gura
adâncă. Saruncă, se opresce, pierde răsuflarea, aude mârtea
care se apropie

și se întârce îndărătii ca să înșale cânele, apoi se întârce pe
drumuli lur
aşa încureată până când, istovindu-se pe drumit, jumătate morti
de frică,
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se întinde fără suflare. Ce bucurie se ridică în inima lui, când celit întâiă
calulă îi vine înainte!
|
|
_

— Lasă-mă, dice (epurelo), să mă suiit pe spatele tale şi să-mi datorescit

scăparea unui prietenii. Scii că picidrele mele n'a doveditii să fugă. Pentru prietenie t6te sarcinile sunt ușsre ! .
Calulă răspunde : sărmane cinstitii epure, acesta îmi sângereză, inima, să
te văd ast-felii. Iă-ţi curajii: ajutorulă este aprâpe, căci toți prietenii tti

îți sunt la spate.

|

Eli rugă apoi pe măreţulă tauri; şi ast-felit îi răspunse puternicul boerii:

Fiind-că ori-ce animală vii pote

spune că cit sincerii îți dorescii binele,

potii, fără suptrare, să-ţi cerit ca să-ți vorbesc cu libertatea unui prietenii.
Amorulii m& chiamă de aice: o vacă favorită mă aşteptă lângă acestii orzit
cositii, și când o damă este în jocii, scil că ori-ce trebue să se supună. Să
te părăsescii așa ţi-arit fi neplăcutu, dar uită-te capra este tocmai aci.
Capra băgă de sâmă că pulsulă cra porniti, capulit obosităși ochii îngreuiaţi :
o
Spatele mele, dice ea, potii să-ți facă răi, iată berbecele e aci, și lâna
e caldă. Berhecele cra slabi şi-sc plânse că spatele lui ducea o grea sar-

cină de

lână, spune că-i mâle

(înceti),

mărturisesce

beci cânii îi mănâncă toemai ca și pe epuri.
Eli se îndrâptă atunci către viţelulii shurdalniciă,

dela mârte unii prieteni desperati.

frica, lu că pe ber.
ca dinsuli să scape

|

Potii eii, dice [viţelulii), la o vîrstă aşa de crudă să-mi icati pe capi aşa
mare sarcină ? Cei mai bătrâni şi mai meşteri te-ati respinsă, ce tari sunt

“ci ! şi ce slabi sunt cit! avere-aşii citi îndrăsnâla să te icati aci ? cer-lalţi

prieteni al mei sară supăra d'acesta. lartă-mă, deci, îmi cunoscă inima dar'
cei mai scumpi prieteni, vai trebue a se părăsi !! cât de multă o să mar

plângemit cu toţii ! Adio, căci uitte cânil sunt drepti în faţă.

(După traducerea franceză a d-ncă Luisa Ghionis).
a

8. Fabula la Ruși,
Ivan

Crilov

este

renumitul

Crilov.

fabulistii rusă,

născută

în 13

Februare

1768 la Moscova și mortii la 1844. Elă a fostii membru alti Academiei și conservatoră ali bibliotecei imperiale din

Sant-Petersburg.
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Dămii aci un numără mai însemnatit.din fabulele
după dinsulă s'a oriontatii multă fabula la noi:
Codauure

apynâa.

_Y RŞXUII NOAD ORIIOMD,
Ha count Ioananr er BapGocorrr ea
Nor Ş BOPOTD NEpeAE ABOPONT
Ilpueroiinbe6s

crepeur 17,

Tpinen.

GUI10 AOM'B ;

Ho Han Onu Şi IONAbucB,
IL BEACIMBLICAE VCL II "TOM
Hu

na KOro

He IA0rb

H&M,

Tanr pascy MAATE OH UŞCTAIICI BI ABOCMD
O nesnoii Besununa: 0 ux5 coGaueit caya:0l,
O xyab, 0 A00p%, 11-1aROIreIuD 0 APG —
ro MOACrB, TOBOPUTE ILOIanr, upusrrukii

Opre,

RaRD CD APYTOMO CPA 5 CEAI îitT6,
Bo Bor ORABLIBATE B3AIMIIŞIO CITY ;
Hu curs Ge3% Apyra ui un Crbcrv,
Crouuie ropoii 3a Apşa ureperr,
IL HAROHCIŢb

„

BD FIA3a TIAABTD

APYLE

APYLY,

XToGB TOaGRo ŞIŞUNTE cuacrauBii vacs,
Hera an apyra Wbr5 NOTBUNT6, 1103A0ABIr/D,
|
IL. 5 apyiinearp cuacrub Bee BOC GIaencrBo OTABIITI,
Burr ocan65, ua uputbpb,: 65 .To60ii y uavr
Taga Apyin0a saBedacr,
Crainy si carls1o,
MG INC BUSTUL, RARE Bpemsr Gr acrki0.—
"A

urono?

970 bo,

Bapocr orBĂrerByers euy:
„aBuo Iloaxauşina aitk; Gopo CAMOMY,

U'ro GIBULUL

OANOrO

Mo AH
IL n

|
-

ABopa. Cr 'ToOoii coGani,

He NposuBenr, Get apari;
uero?

enacuG0

FOCIIO aL,

Hu rooAar0, 1 TBeno uaMD;
Ilpu “TO3rr, ine îKE IpaBo GTUIAIIO:
Ilecr ApyinecTBA CILIBETI NpIBIGPOMD CD AABIux'I, auteii
A APYiNGBL MOMAY UCOBT, HART GyAULOMCILI, NOIcă,
Ilouru

cope

ue Buaeito.

sale, fiind- -că
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Spurs ie BD Heil NDIDTBDD MBL BE BAL BpOMEIIA,
Benpnuare Ilozsanz —aali dany.
— Bors oua,
IL ueBbie AP3bsI U1Y " OGUNMATECII,
Hy naI0BATUIII ;
He nare CB PAXOCTIL Kb KOMY UL NpUpOBIATLEL:
Opeerr Moti ! Moi IILIazD! NpOuE CBAPUI, BABMCTI, socat, !
Tyr OBAE HA GAY, N3D EXIL FUNILTB ROCIB.
BOrr NOBLE APYBbSL KG IC BD DANCE HCCŞTEAL;
Tab Abe

1 COBETD

IL IAXb?

Cs Ihrazosrs MoĂ "Opecrb EpuIaşTeit ;
ÎVUIL TOIGRO EIOUbII BE BEPXD ICTATB.
HacaLIy NAROMCITD IX POBILIIL BOIOIO.
OBkbr5 NOIORB Apy:n:0010. |
TIpo unbinuui't Apy3cii Ar3a MOIBUTE;, 110 Tpaiuă,
To Br Apya0b BC ON EABAIL Ne OAMManui;
IIOCIŞINATD, BAKETCIL OANA Y HUXT AIA,

A 'TOIGEO FIUL ME ROCTD, TAKB WT0 'TBOIL CUGARII.
Prietenia Cânilorit.
culcaţi

la sâre.

Măcarii că mai bine li sar căd6 să păzâscă casa la porta curţii;

Sub

ferâstra bucătăriei, Cesar şi cu Nero

se

încăldiaii

de dre-

ce însă tocmai mâncaseră, apol cânii politicoşi, afară de asta mai nu latră
la nimenea diua, ai începuţii ci amândoisă vorbâscă de una și de alta,
de slujba lori de cânt, de r&i, de bine și în sfirşitii de prietenie.

— Ce pste, dice Cesar, să fio mai plăcută ca să trăesci la sufletii cu
prietenulii t&ii; în tote să-ți faci reciprocii servicii; nu dormi, nu mănânci
fără prietenul, să aperi pielea prietenului şi în fine să te uiţi în ochii
prietenului, ca, să apuci momentulii fericitii, unde poţi să mai desfaţi, să
bucuri cu ceva pe prietenulii, și să-ți puli totă fericirea în fericirea, pric-

tenului. Așa de pildă, dacă cu tine ne-amii împricteni în aşa modă, afirmi
fără temă că nici namii ved6 cum arii trece timpul.
— EX bine?—îl răspunde Nero,—e frumosi acesta; de multii, Cesare,
îmi pare răi și mie că noi cu tine, câni dintr'o curte, nu putemit trăi o

(i fără bătălie; şi pentru

ce?— Mulțumită stăpâniloră, nici flămândi, nici

strimtoraţi nu suntemii. Apoi nu e și rușine, (%ă? Din vremurile vechi
cânele se dă ca simbolit de prietenie, iar între câni prietenia ca și la Omeni

nu se vede mai de locii.

60
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— Să servimă dar noi de oxemplu, în vremurile
nâstre, strigă Cesar,—
dă-mi lahba.—at'o!—și noii prictoni se îmbrățișa
şi se săruta! Do bucuric nu sciură cum să se numâscă: Orostii alit
mei! Pilădulii „mei! S'aii
dusi certele, ura, invidia!
Spre nenorocire, în acelă moment, bucătarulii arunc
ă unti osti din bucătărie; iată po prietenii noștri, cine să-li apuce
mai iute; în cotro s'a dusi
prictonia şi dragostea. Orestii și cu Piladii ali meit
se bati, și se vâdii
numai bucăţi de părit cum sbâră. De abia în: slirşiti
i i-ai pututii despărţi,

turnândii pe dinșii apă rece.

Lumea e plină de prietenia asta. Poti să spuii, fără
să greșescii, de prictenii de acum că în prietenie toţi sunt de unii! felii.
Să-i asculţi, creqi că unii sufletii au, dar ian aruncă-le
unii osă, întocmai

ca și cânii noștri vorii fi,

Arbure,
Aenranona

Cocbayuna,
Noisaayii-cra

moii

yxa,

cur!

nonyiuafi.—

Cucbayuua! si curs no POpI0.—Hynau
Ente 'rapeiouny ; rrocayuaii ;
Inna

eii-ano-eli Na GIABy

"pu

.

ubr,

cBaperra !—

'Tapearir enbirp. — IL! NOANO Wr0 Ba ceru?
AIUD CTa:10 Gu OXOTBI;
A 110 Bo 3apanze! BurB 30 aa.
“ro: sa yxa! aa RAD GKUPUA!
hanB Oro SIITAPEN'B NOAEPUYIaC ona.
Ilorburz înc, urzerrzRoii Apyitouur:D!
Bob AeuuKp, NOrpona, BOPI; CTEPINUL BYCONIRI!
Fane XOTD TOmCuny! Ala xraunstiicsr sxena!

Tar

NOAIIIBAII „COcĂIB JoxrBiurD „cocbaa

Dony,

IL ue AaBaI% CAIy 101 OTALIXA, Ir CpoRy;
A Cp PORN ŞAi AABII0 KATIE TPAAOMT NOTE,
Ozuano ine Cale 'Tapeaiy our Geperr,
Conpaerest cp nocibureii cuofi
IL OUNINACTE

Bc10, — Burr, Apyra

si uoG:uo,

Benipituaarr FHENDIITD, BA TO Și UBANULIX' IG
TepIL-II0,
Hy caymafi ie ente Tapezouty, Moi Moi. —
Tyr Obutoii Dona oii,
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Ş MARŞ,

Geaz NaMATII AOMOI ;

II cp-roit nopia KTD ȚlexrDaiy sut noroă.

TIucarers ! euacTann% TEI, ROIE AAPT Npamoii 1Mbenr'z ;
Ho cent noMoauarr Bo Bpess ae yarbeni; ;
IL Gratare yieii "mur ue anasrbeutr,
To Bbăaii, uro Bot 11 1poaa 1 CTUXIL !
Tomube Gyayrp Bebus Jemzunonoli yxu

Supa de pesce.
— Vecinașule, dragă! Te rogi, mal mănâncă.
|
— Vecine, sunt sătulit de crăpă.
,
— Nu face nimici, înc'o farfuridră; ian ascultă: să mă credi că-i bună
ciorba!
— Ami mâneatii trei farfurii.
|
— EI, lasă! Ce felii de socotâlă e asta? Numai poltă să-ţi fic; și
fii sănctosii, mănâncă pânin fundul farfuriet... Brett... Dar ce
supă!... Și orasă
cei! parcă ar fi 'cu chilibirit așternută!... Mănâncă dar,
prea scumpe
amice... lată crapă, potroci, uite și o bucăţică de cegă... Incă
o' linguriţă

măcar!.. Mai poftesce-li și tu novastă!...

|

|

„ Astui-felăa poftea vecinulă Ionă pe vecinu-săit "Tache, și
nu-i lăsa timpi
nică măcar de resuflată; iar bietului Tache de multă deja
îi curgea sud6rea şirâie de pe frunte... Dar totuși cli mai ica o farfurieşi
înarmatit
cu ceă mal xămiisese din forţe, o și golesce tâtă.
— Uite, îmi place prietenulii ! — strigă atunci Ioni,— în schimbi
însă
nu potit răbda.pe mofturoşi. Așa dar înc'o farfurie, draguli
mei.

La aceste

vorbe

sărmanuli

mei

'Tache, apucându-și în grabă brâulii

Și căciula o şterge la fugă și de atunci n'a mal trecuti
nici o dată pra„_gulit casei lui Ionii... „... Seriitorule! Ferice de tine
“dacă ai talentă ade„V&ratii, dacă însă la timpi nu scit să taci şi "nu-ţi e
milă de urechile se
menilorii tă, să scii că și prosa și versurile tale vorit fi tuturora
mal greţose
decât ciorba lui Ion.
E. Arbure.
“Caous'u
To

Mocrna,

y.rnaarr Czona BOI,
RAND BIUAIO “Ia NORAIB.
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IL IAT,

N BUSRATI,

IL PBATGCH ;

Hy Takt n IB3NTL BL
Cockana, nepecranr
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UMOTpH, Şin5 Tit Spun, a
IL aaro TBoero coBckar ne
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Bor
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cii Mocrna
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APARy CD HIIMB.
CTpaMHTICII,
GE CI0noMb BOBHTECA ?
0% ce0b Aer, Biepeat,
upumbuacarr.—
orBbuacrr,

11 AYXY INpHIAaeTI,

Uro.si coBcbuz

6033 apari

Mory nonacrr Br Gorzuie aaGisnul.
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Barr,

oua

erarna,

ro aaers ua Ciona.
Elefantulă, şi cățelușulăi,
Pe o stradă din orași, nisce 6meni conduceaii unii elefanții ca să-l arate

cum se vede.
|
„Se scie că la noi uni elefantă e o minune; de accea o glâtă de trândavi se luase după elefantul acela. De unde, nu se scie, unii cățelușii de
odată eşi în faţa lori.
&dândii pe elefantul, căţelușulit se repede la dinsulu și latră și ţipă
i: sare în jurul lui; și mai, mal că vrea să se apuce la bătae cu dînsuli.
— YVecinc, rușine să- țI fie, îl dice unii câne..... Ori pentru tine e elefantulii? Tea, vedI, tu nu mai poţi de ostenclă, iar elăi se duce înainte și
lătratulii tăi nici nu-l aude măcarii.

—

EI și apoi!?— îl răspunde

mai îndrăsneţi, că fără să mă bati
tezii, — Să dică dar cânil: Bravo!

căţelușulii, — tocmai asta mă face să fiti
de loci, poti fi luatit dreptii mare vicățelii. Se vede că-i tare, de latră și la

elefanti.

E.

Occa'r

ui My:tu RT.

MyituRb na IÎTO BE OropoXB;
HauuBz Oe, UpHeTaBIrIr

Arbure.
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Hu CB XHNAIOCTBIO, 101 CB Epaikeii Me SIaROMT, ;
He NO:BIBILICII OD XOBSIĂCRIDE
IUL JUICIIROMD,
IL runar5,

TPBXTD

CRABATI,

UTOGLL AABAID

INOTAURY

Ho Myanty GapuT5 OulI5 6 OTOpoAa IL10X7.
Oce PONAA NTHITB, CO BEL OCIIarIxD NOT,
„To Bebe PPBAaME, N BA0IG IL NONepers,
TaRyIO MOAUNID CEAUKY,
70 Bi, OrOpoz BEE NPUMSID 1 IPHTONTAIT.
SBUAL TŞTI, WTO TPYID Co NpOnaIr,
Dpecrrsanuur

sa cint

Oeauoii .

VOLITORD BLIMECTNIT AŞONINOIĂ,
IE innuuo!

Beb apnuazi,

cKoTuark$ 110 210;

Cr error YMOMT
Ă Ss CRasy,

Ba ero Ak10 Gparres?.
He CE TED, W7007 8a Oera

BETyNATrCsI,

Our TOUn0 BUNOBATD (CB IE CASTANE 11 pacuerr);
Ho RAaeres, He NpaBb 1 TOTI,
Rro nopyuirrp .OQey enepeur eBoii Oropob.

Măgarulă şi Teranulă,.

Unii ţăranii într'o vară luă ca păzitori în grădină pe uni măgari, ca
să-l gonescă nâmurile cele obraznice de ciori și de vrăbii.
Măgarulit ra dintre cei mal cinstiţi; nu cunoscea nici furtuli, nici jefuitulii; nu lua nici o frunzuliță măcari din grădina stăpânului stii, şi păcatii ar fi să spunemi că'a lăsatit să intre vre-o pastre odată.
Țăranulii însă avu prea puţinii câștig din grădina; lui.
Măgarul, alungândii păsările cu țotă repediciunea pici6relorii sale de
măgari, făcuse atâte sărituri prin grădină încât toti co crescuse strivise
|
”
şi rupsese.
Țăranulii, vădendit atunci că munca sa fusese în zadari, se risbună cu
unii ciomagii pe spinarea măgarului.

— Trehă mare ! — strigă toți — dobitoculii a avutii numai ce i se cuvenia ; cu mintea lui trebuia 6re să se apuce de asemenea lucru.
lar cii voii dice, nu ca să fii apărătorul măgarului, — dacă e vinovatii (își are şi răsplata);mi se pare însă că nu prea are dreptate nici acela,

care a însărcinată pe ună

măgari

să-l păzâscă orădina.

:

E. Arbure.
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IL 7667

Kaks ua nero Mean nackrp.
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E

IpIIXOAMITD CTAPURY.
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IT Gproxo nponoaoirt cry mezbanoii vuoă.
Meanbae

B3peBes
MeaBbar

1 BAMEpTBO YNATT;;
MOI HBALIXAeTrI.

TIpontza Giaa, peris BETA
IL our ine Garpana pyraers.
Oirbmaa's

Gano

mori Crenany,

Ilomnayii, ronopurs, 3a uro2— Ba yo! Goanâurs;
"emy OGpaAoBaaca cr Avpy?
SNAÎĂ ROIUTB, — BEIO ICIIOPTILIT IIRYDY.

Teranulă și Rindașulii,

Când vre-o primejdie ne ameninţă, suntemii ata să ne rugăimi

ar veni să ne scape. Cum

amă scăpatii însă de belea,

apoi val

la cine

de capulă
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mântuitorului nostru : toţi îltt judecă şi dacă
nu-lă Învinovăţescii, apoi e
o minune.
i
e
Ună țărani, moșnegii și cu unit rindaşii so întoree
caii spre sâră prin pădure acasă în sati, şi de-odată se teeziră în faţa
unui ursii.
Ţeranulii n'avu timpul nici să deschidă gura,
când ursul îl apucă, îl
strînge, îli strivesc și căuta. numai de unde să-l
îneâpă ; simte moșnegulit

căi cât paci să-și curme viaţa.

a

|

«Ștefane, scumpulii me ! Nu mă lăsa
Se ruga elă de sub ursi la rîndașii.
Atunci noulă Iereulă, înarmându-se cu tote puteri
le sale, sfărămă cu toporulă căpăţina ursului și-i înfige în burtă furea
de fierti.

* Ursul scâse unii urletit și cădii mortii.
Primejdia a trecuti.

'Ţăiranulit sa sculată

pe rindașii.

şi iată-lă că

|

începe

să înjure

S&rmanulă meit Stefani încremeni.
— "Te rogi, îl dice, dar pentru ce mă înjuri
?
— Pentru ce? Dobitocule ! cu ce m'am alesti
din nerodia ta ? — Ttă
lea ursului mi-al stricato.
“
Beat. Arbure.
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|
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|
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Calomniatoruli, şi Șerpele.
Cu nedreptii se vorbesce de draci, că
adese, însă, caută și ei adeverulii
plu aci.

dreptatea

n'o

cunoscă

şi pentru asta voii 'aduce

de fel;

și unii exem-

La o sărbare ore-care în iadii, la diua nascerii lui Atila sati a lui Neronit
saii pote și a lui Napoleon, mi-e temă să spunti ca să nu greșescii cum-va;
în sfirşită totă una, e sciutii că asemene dile sunt tâte înscrise în calendarulit lui Satana și făcute sărbători mari. E bine, la o asemene serbare, venindi șerpele și cu calomniatorulii, nu vroiait cât de puţinii să i
cedeze pasulă unul altuiași sai pusit să facă gălăgie, cul i-ar fi ma i

potrivitii să vie înainte.

,

In iadă însă se scie, acela are dreptulit întâi, care a făcutit mai multe
„rele semenilor sti. Așa și în discuţia acea, calomniatorulii mare și tare
dicea șerpelui de limba lui, iar șârpele se fălea cu a lui şi șuerândit ţipa
că nu va îndura o asemene ofensă și se silia să-i trecă înainte.
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Și calomniatorulii mai că rămăsese în urmă, dar Belzebu
tii nu putu să
sufere acesta; mulțumitii să-i fie, singurii veni în ajutor
ul calomniatorului
și respinse pe șârpele înapoi, dicendu-i: «serviciele tale le
recunoscii, dar ca
să fiii drepti îi daă lui întâietatea; ești răi, veninul
(6 e omoritorii, ești
primejdiosti când ești aprâpe, musci pe ori și cine fără
pricină (şi acesta
nu-i puţinii!) Dar poţi 6re să înţepi de departe ca limba
rtutăcidsă a calomniatorului, de care nu vei scăpa nici peste munţi nici peste
măr—i?
Prin
urmare elit e mai păgubitoră răi făcătorii decât tine, așa dar
târâie-te după
dinsulii şi fi mai modestă de-acum înainte.
De acum calomniatorii îsi mai onorați decât șerpii în infernti
.
"“Ecat. Arbure.
dMepeno.
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Yenmaoer n ynpbinocr,
Uro urarhuuneii: Gat e ro6oli Ga 1c Cayunaocr,
IL Gypio MOmeTE Grirb TI105 BUIEDIATI MOLIO.
Copcicelulii.

Unit tin&rii copăcelii, v&dendit pe unii ţtrană trecând cu toporulii în mână,
îi” dise:
”
«Dragă! Te rogi, taie împrejuruli mei pădurea; nu. poti să crescii în
liniște. Rădăcinile mele n'aii locit de felii, nici ventuleţulii libertatea de a
se sbate în jurul mei, căci pădurea a împletită ziduri Wimprejuri!
«De n'ar fi fostă acâstă înghesuială, sigurii întruni ani ași fi crescutii
câtii cerului de mare, şi aşi fi fosti pod6ba îîntregci văl; acum însă nici a co-

pacii nu semeni.»
Ţeranulă îl asculta ca pe ună prietenă și numai decât, ca să-l facă unii
serviciit, se puse la.lucru; și în jurulă copacului fu ună maidanii mare.

Triumlulă lui însă nu fu de multă durată!
Acum sorele îlă frige, acum îlii bate ori grindina ori plâia,
copăcelulii acela cade smulsii de vântii.

și în slîşiti

— Nebune!— îl dise atunci șerpele, — nenorocirile tale re nu vinii totit de
la tine? De al fi crescuti la adăpostit în mijloculit păduroi, nici căldura, nici
vântul n'ar fi putută să-ți facă răit; copacii cei bătrâni to-ati apăratii; iar
dacă odată copacii aecia 'n'arit mai fi fostii, și timpulii lori ar fi trecuti,
pân'atunci și tu al fi crescutii întratâtii și te-al fi împuternicitii și întărită,
încât nenorocirea de astădi nu ţi sar fi întîmplatii, și ai [i putută, pote

„să înduri şi o furtună.

-

Ecat. Arbure.
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Hanu npeaur... Sua,
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Bee rap—, a Bia Ur0 cabiazi rave?—
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mtiero!— Tan
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Baa

3ru MOao
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ecrn?

-

ui Go-b TOCUL LI, ;

da uro65 Tyceii se pasapazunutr.

Gâscele.
Uni ţăranii pe unii drumii își ducea cu unit
băț lungii în mână gâsce
pentru vîndare în orași; şi, ca să dică adevărulă
golii, nu prea trata politicosii drâia lui de gâsce. Se grăbia d6r omul,
în diua de târgi să aibă
și elit cova câștigă, și unde-i vorbă de câști
g, acolo nu numai gâscele,

ci chiar Gmenii o păţescii.De accea nici nu-l

învinovăţescii

pe țerani

.
Altii-telă însă judecati gâscele și, întâlnindu-s
e cu unit trecătorii în calea
lorii, se plânseră de ţărani în modul următorii:
—

Unde vei găsi gâsco. mai

teză în unii așa modă

nenorocite

decât

tului nu înțelege!
că e datori să aibă respecti

nobilă se trage

noi? Țăranulă

ne tra-

și ne alungă ca pe nisco gâsce de rândi. Dar
pros-

din acele

gâsce, cărora

Roma

către

noi; nemuli

le-a datoratit

nostru

scăparea,

Acolo sunt chiar sărbări_ instituite în onsrca lori.
— Dar voi pentru ce vreţi să fiţi onorate? le întreb
ă trecttorulii,
— Dar strămoşii noştri...

cj,
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Sciii, și amă cetită despre dinșii; vroiii însă să scii, vol

aţi aduşi?
—: Dar strămoșii noştri ati scăpatii Roma.
— Așa-i
— ,
dar voi înși-ve co-aţi făcutii ?
— Noi? Nimic!

co folosit

— Apol atunci la ce sunteți bune? Lăsaţi în pace pe strămoși: ai fostii

onorați pentru acțiunile loră; voi însă, dragile mele, sunteţi
bune pentru
friptură numar.
|
Acestă fabulă ami pute so explicămii mai Dine încă; dar să
nu necă-

jimi cum-va pe gâsce.

E.

Arbure.

LiodonbiTrulvu,

Ipustrear_4oporoii,

340p000,

TI

"UI GIL?—

Bo Byurernauepl, oii apyrb !4aca
Bee puabrr,

BLICMOTPISID;

OTB

rar

pa

XOALID,

YAMIBICIILI,

Nonnpuuur Au, ue Cranerr aut YMBILBI,
Tlepecnazarr 're6b, uit Cur.
VE NOAININIO CT AMD UŞACEL Madara ;
Tala

Ha BLIAVMRIL Hpiipoăa

'rapopara!

AaRIIXD SBBPEĂĂ, RARIIXD TAN III S1 HE BUIAAID !
Pariu Gadounu, Oynamniu,
ROBRIL, MYUIRII, "TApaRanuriut !
Our BAD I3YMDŞOD, APYTIsL Kart RODaATD ! .
|
Ranisl RPOXOTPUL ROpOBLIL!
Ecre upano mere Gyaapounoii TOLOBHIL !

A

BUABID

UL

cdona?

AauBr

coGoii ua BILD

?

SL uafi, NOAYMAIE “Tur, ro Topy 'Bcrpbrurr !—
.
da pa3o ras vis?— Tar. — Hy, Opareu,
BunvBars:
Caona-70 5 11 IC Aprarbuurta'b,
Curiosulă.

— Prietene scumpi, bună diua, unde ai fostii?

— La muscii, dragulii meii! Vre-o trei cesuri
am umblatit pe acolo; am
vădutii tote, m'am uitati ; de miratii ce sunt,
să me creqi, nu voii -ave
nică forţa, nici putinţa să-ți povestescii. Cu
drepti cuvînti unii palati de
minuni! Ce avută e Natura în invențiile ci!
Ce animale, ce păsări am vtdutii pe-acolo! Ce fluturi, gândaci, lighiânc,
musce, insecte! Unele ca smaragdulii, altele ca mărgenulă! Ce insecte mitite
le! Sunt unele, (Ei! mal mici

decât unit capii de acit cu gămălie!

FABULA
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ŞI

FABULIŞTU

ROMÂNI
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-

ŢI

— Dar ai vedutii elefantul? Cum ce la faţă? De sigurii te-at gândită
unii.
munte am întâlniti!
— Ore. acolo-i? Ei frate, vina mea: tocmai pe elefanti nu lam băgatit
de

sâmă,

|

5
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Arbure,

9. Fabula la Poloni,
Ignaţiu Krasichi.
Ignaţiii Krasicki este un literati polonezi născulii în Galiţia
la
Dubicelo în 1735 şi mortit la Berlin în 1801. A fostii archiepiscopit
de Gnesne. Intre altele, elit a scrisă și fabule, cari s'aă
publicată
în 1779.
Din fabulele lui Ignaţiu Krasicki:
Slonwil 1 urnie.
Miedzy smutnemi ruiny,
W lasku nad malenika rzeczka,
IKwilqcy stowik, pomicdzy krzewi iny,
VW Zatobnej urnie' miat swoje $niazdeczko.
Wesota pliszka stojac na kamylu,

«Powiedz mi (rzecze) kochany stowiku,

«Czemu oddaw na, i na lkazda wiosne,
«Obierasz za dom to miejsce zZatosno ?» —
«Zados€ sie twojej ciekawosci stanie,
(Lagodnie stowik odpowie).
Rodzice. moi, i wszyscy przodkowie
Na tem tu drzewie mieli swe mieslanie
Strzaskat je wicher: a ja nieszezesliwy,
Iyezac, by widok dothliwy,
Pamieci zeziâj dni moich nie smucil,
Osiadiem w urnie i drzewom porzucil.»
“Pliszka mu na to: «Jesli przy lorzeniu,
«Drzewo pusci latorosl i znowu odiyje?»
Przerwat jej stowil: Ach! w takim zdarzeniu,
«4 laurowych lisci gniazdo me uwije.»

2
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Privighetorea în urnă...

Printre ruine triste,în păduricea, de care se

&hetorea

atinge

unit riuleţii, privi-

ce. ciripia prin stulişe, în urna de. p'unii monument

cuibuleții: Vesela presură stândii pe-o pietricică o întrebă:

—
caro
-—
rinții
lorit.
rOsă,

avea

unit

lea spune-mi, iubită privighetâre, de ce, de mulţi ani
încâce, în licprimăvară, îţi alegi drepti cuibit acesti jalnicii loci?
Curiositatea îți voiii satisface, îi răspunse blândă privighetârea.
Păşi toţi ai mei col din trecuti, pe acestă pomii şi-a
avuti cuibulti
O vijelie Ta ruptă şi ci, nenorocita, ca să scapit de-o amintire
durede-o jale, ce dilnicit îmi întrista, gândurile, m'am așezatii
în urnă, pără-

sindi acelui lugubru locit.
E
— Presura îl răspunse: dar dacă dela rădăcină pomulii ar da
lăstari noi

Și ar reînvia?
— Privighetârea

o întrerupse : câh! în acesti

mi-ași împleti cuibulă.»

|
casă

din frunze

Bobry.

Przy pieknym dworze, w strugu
Mieszhkat bobr z dziecmi i zona;
Dom jego chociaz staroswiechkicj
Przez prace, zmyslnosc, bobrom
W'szystko posiadat; czyste byiy

“Pelno w komurkach

czystej wody,
mody,
przyrodzona,
wniscia,

i kory i liscia.

W cichej swobodzie pedzili dni cale,
Jejmos6, jegomosc, i paniqta male.
Szozesliwi, gdyby w Zyezeniach nie slepi.
Zyli jak ojce i dziady.
„A bedac dobrze, nie chcieli bye lepicj.
Ale przeciwnie, gdyz obce przyklady

W'szystko sa popsuc gotowe,
|
Nieraz bobr z wody wyscibiwszy stowe,
Widziat

co sie 'w zamlu

dziato,

I jak tam. wszystko jasniato.
Jak mate dzieci pomiedzy szpalerem,

Chodzac sobie z guwernerem |
Jak gdyby na tej nie zrodzone zicmi,
Gadaly stowy obcemi. Pilne na wszystko majac uwazanie

Rzekla do mia

bobrzyea.

.
de lauri
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«Wiesz-ze dla ezego tal wielhka rOznica

Miedzy

cztekiem a zwierzem?

Czynija, czemut i bobrzeta

oto wichowanic,

Nie maja bye chowane ja inne
panieta?
Niech nad naszemi biegte jukie
7wierze,
Doz6r oswiecenia bierze.»
Gdy tym zamystem bobrzyea zajat
a,
Papuga lqdys z wiezienia wymknict
a,
1 pasowym slrzydiem, a szara na
grzbiecic,
Walesajac sie po swiecie,,
Jak gdyby swoje przeznaczenie
zgadta,
Przy budzie bobrâw na gatezi
siada,
1 zaezela szezebiota6 r62nemi jezyk
i.
Podobat sie ten. gtos dziki, .
Podobaly sie pi6ra pasowe na szra
nku,
W'raz wiec Zona do meza: «âch
! m6j ty kochanlu,
W'szak to papuga, kicdy dzi6b
otwicra,
Nakstalt (worskiego gada guwe
rnera.
Co to za szezeseie i przygoda
jaka,
Samo je niebo nam nieci,
Wezmy zaraz tego ptala,
Za dozoreg naszych dzieci.»
Wielka powolnoss Dbyta w nasz
ym bobrze,
“Co rzekta Zona, wraz powiadat «dob
rze;»
Nie bez trudnosci przyszto do
ugody,
..
, papuga nasza dziwaczna,
Musiano wiellkie zapewnic nagr
ody
I orzechâw pensije znaczna;
Nim sie podjeta wykwintn6j ustug
i!
Naloniec jeta mcezye niehbozeta

Pwierzeta!

Nauczyta ich dosy6 przez czas
dlugi,
„ Wszystkiego tego co znaja papu
gi:
Jak sie krzywic, jak glowe na
ramie pokladas,
Jak bez sensu Stupstwa gadac,
Rozwodzic lkrzyki i smiechy ;
Wszystko to dobrze, ale nied
tugie pocicchy

Byly rodzicâw; bo Sy

7 szezeniat malyel,

Dosziy bobry lat dojrzatych,
Polazato sic; co za Zal, o nich
a!

-

pe

rin

ti

Ducureşti

(E!

|
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Ze wszystlko znaly, procz co bobrom
Jadnej do rzeczy domowej ochoty,

trzeba.

Same grymasy, a pasz do roboty.
Zestarzeli rodzice, a nie:-bylo omu,
Ni drzewa spuscic, ni -zawlec do domu,
Ni tamy ubic ogonem,
Ni sie w zime opatrzy€ swiez6j kory plonem.
Znedzniat r6d caty, dla tego jedynic,
fe w mal6j swojej rodzinic,
Ojciee i mata nic myslqk o gtodzic,
Nad pozyteczne, woleli co:w modzic.
Po/ne na ten cezas byto narzelanic,
Na tak zdrozne wichowanie,

Prââno ojcice na dzikie patrzac koczhodany,
Skarzyt sic lzami zalany;
Biada nedznemu, lecz tak zawsze
Kiedy papuga bobry wychowywa.

bywa

Biverii.
In apropiere de unii castelii, alături de albia unui limpede riii, locuia o
familie, formată dintrunii biberă, pul și nevastă. Casa (visuina) lori, deși
după moda veche, prin muncă și șiretlicit, era averea lori proprie. Nu le
lipsia nimicit, intrările (găurile) erai curate; belșugii în cămăruţe de frunze
și coji. Și, într'o mulțumire completă își petrecdaii dilele. Domnuli, cucona şi micii coconi ară [i fostii fericiţi, dacă sar fi mulțumitii, ne-ccrendii mai multă în Grha lorii vanitate, de cum ai avutii tatălii şi Duni-

ci ; aflându-se în

Delșugii de'tâte

îndestulaţi.

Dar

ci din

potrivă,

apoi

esemplele străine sunt ori şi când gataa strica totul. Câte o dată Biberulii
scote capulii afară din apă, uitându-se la totii ce “se petrecea în casteli.
Și cum totulii era lucindit acolo, cum micii copii printre spaliere se plimbai cu instructorulit lori, par'că nu ari [i fostii născuţi în astă eră, vor-

biaii în limbă străină. Atentă fiind cu băgare de sâmă la tâte, îi (lise soțului biberdiea: «Scii pentru ce e așa de mare deosebirea între unit omit
şi animală ? uite crescerea acestora; pentru ce.adică și copiii.noștri nu arit
putd fi crescuţi ca alţi coconaşi? De-ară fi numai şi ai noștri instruiți de
vrunii animalii mai ţeselatii!» :
Tocmai cum sta aprofundată în ast-felii de gânduri, iată unit papagală scăpatit din închis6re (colivie), cu aripi stropite:roşiaticii, cam

cenuşiit pe spate,

rătăcea fără de nici unit rostit în lume. Și, ca și cum și-ar [i ehicitit providenţa se așeză pe o cracă alături de vizuina biberilorii, încependii a că-
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diverse limbi. Le plăci aceli
crăș

15

netă sălbaticii; asemenea îi în.
cântară și penele Dălţate. Nevast
a spune bărbatului: Ah, iubi
tulă met soţii,
acesta-i papagali, dar când
deschide cioculit vorbesce toc
mai ca și guvernorulii. Ce norocii, ce
întîmplare! se vede că chia
r cerul ne trimete acâstă pasăre. S'o luămii
numai decât ca să îngrijâscă
de copiii noştri.
Biberulit cam buni, cam nep
lecându-t certa, ce-i poftia neve
stei la nimicit
nu-i dicea «ba;» dar, nu cam
fără greutăți convenise cu pap
aga
lul nostru,
și eli cam curiosi. Trebuiră
să-l asigure de o mare rec
omp
ens
ă și încă
ȘI ună venită cam însemnatit
; până ce se hotări să primâs
că încredințata-i slujbă. La urmă începti
să căsnâscă Dietele animale ! i-a
învăţati destul timpă îndelungatii, toti
ce posedă ca cunoscinţă papa
gali
i:
Cum să se strâmbe, cum s'ap
lece capulii pe umori, cum
făr' de nici unii
rosti se vorbescă la proști,
le împrăscie vorbe și glume.
Tot
ul era buni,
dar bucuria fuse cam scurtă,
părinţilorii ; fiind-că prăsila
mică cresc,
ajunse în vîrstă, la anii înaintaț
i s'a arctatii, ce jale, o cerule
! aveati cunoscință de tote, dar de cea ce-i
trebuinciosit Diberilorit nict o
plăcere, de vre-o
lucrare casnică nici o iubire,
numai grimasuri trândave la
muncă. Părinţii
imbătrâniră şi nu fuse cine
saducă lemne, să care în casă
săi
să bată pari
cu coda, nici să saprovisione
ze pentru iarnă cu: coji prâs
pete
; se prăpădi
întregulii cuib numai pent
ru aceea, că în mărginitele
lori proporții, tatălă și muma nu s'a gândită
la fomete,
la ce-i mai nutritorii, numai
co în modă. La urmă nu
la
fură cruțate de blesteme acel
e timpuri de așa
crescere greșită; dogcha se
căi de vanitate, le plânse
cu ochii plini de
lăcrimi. Năpastia săracului,
de, se întimplă așa, când
pap
agalul dă cres:
“cere biberilori.
.
Z. Arbure,
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PARTEA |.
1. FĂBULA LA ROMÂNI.
„La noi, la Români, până pe la 1800 nu găsimi fabule serise.
Dela Samueli, Klein, născutii în 'Transilvania în Sadu, scaunulii
săsescii ali Sibiiului, la 1745, mortila 1808 la Buda, a rămasii
unit manuscrisit de Vicța și faptele lui Esopi (traducere).
De aci înainte fabulele lui Esopit intră la modă:

La 1812 întâlnimi pentuu întâiași dată tipărite Viața și
— în "Transilvania, nu se scie
uă.
Esopii
lele prea înțeleptul
loculii.
In' 1816 întâlnimii două edițiuni din Viața și pildele luă
și anume una la Sibiii și una la Iași.
De aci înainte

edițiunile

Viefei și pildeloră

sai

fabuanume
|
Esopii

fuabuleloriă,

lui

Esopi urmeză. Așa la 1843 apare ediţiunea întitulată: Viaţa și pildele înțeleptului Esopii, la Sibiii, în tipogralia lui Gheorghie de
Klozius, formati mici, 154 pagini. La 1857 Aprile 22 apare ediţia cu titluli: Viaţa și 183 fabule ale lui Esopă, precese de câteva teovil vetoricescă asupra scrierilorit alegorice, și urmate și
de alte câte-va fabule dintr'alță autori elini. Date acum în tipari,
după

cererea prea sfințitului Episcopă

a sfintei Episcopii Buzei

D. D. Filoteiă; în tipografia sf. Episcopii Buzău.
Traducătoruli şi prelucrătorulit
inițialele: N. 1. D.

acestei cărți iscălesce

|
numai cu
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Sibiit din 1843, Visţa,

:

și fabulele

77

lui

Esop sunt traduse după Planude; traducerea însă e
mai liberă
și încărcată cu amănunte explicătore.
Dămiă aci câte-va fabule de ale lui Esopii din traduce
rile! rOomânesci pe cari le avemii la îndămână:
Din

traducerea din

Sibiiii

1843:

Vulturele și. Vulpea.

să şcgă aprope, întărindă pricteșu-

_gulă cu obiceiulit. Dreptit acea vulturulii întrunit arbore înaltii și-aii
pusi cuibulii, iar vulpea în nisce
tule aprâpe ait născută (il. Deci,
ducându-se odată vulpea după mânavendi

lipsă de bu-

cate: zburândii în tufe, şi răpindă
lil vulpii, i-a mâncati împreună

cu puii sti. lar întoreendu-sc
pea
nu
tea
tea

vul-

și cunoscendi ce sa făcutii,
atâta sait întristatii pentru morfiilor, cât pentru că nu-și puizbândi, că fiind ca fiară de

pămentiă, pe pasăre nu o puiea goni.

Deci, departe stândi, după cum faci
și cei ce nu poti altă, blăstăma, pre
vrăjmașa. Iară nu după multit re„eine prind6ndii în câmp o capră,
și jertfindu-o, zburând vulturul,

ait apucatii

o parte

de

carne

cu

cărbuni aprinși, şi o at dusi în
cuibă, și suflândi atunci tare ven-

tul sai aprinsă flacăra, și neputendiă încă zbura puii vulturului,

fripţi at cădutii pre piumântii. Iară
vulpea, alergândă înaintea vulturu-

lui, pre toţi i-ati mâncată,

traducerea din

Vulturul

Vulturulii şi vulpea, făcândă între sine prieteșugii, ai rânduitii ca

care, vulturulă

Din

Buztii 1857:

şi Vulpea.

Vulturulii şi vulpea, făcânditva între sine pricteșugii, au hotăritii să
șaqă aprope unulă de altul, ca
să-și întărâscă pricteșugulit. lorii cu
deasa vedere. Aşa, vulturulii ŞI-a
pusit cuibul întruni arbure înaltii,

iar vulpea s'a așezatii aici aprâpe

într'o l6să de spini, unde a Și născutii. Apoi odată, când: vulpea s'a
dusit după mâncare, vulturul fiind
în lipsă de hrană, zbură spre lesă,

şi răpindă fiii vulpei i-a mân-:
catit împreună cu puii săi. Intor-

cându-se vulpea şi cunoscândii cele:
ce i-a făcuti, nu sa întristatii
atâta pentru mârtea puilori ei, cât
pentru că nu putea, să-și răzbune;

căci fiindă ca o fiară de pământii, nu -

putea să vâneze o pasere (aeriană).
Pentru acea stândii departe blestema .
pre vrăjmașii, totii lucrulii ce pâte să

facă cel neputincioşi. Nu treci multii
timpi după aceea, şi vulturulii,

v&-

dendii că unii omii ferbea o capră
pe care o venase, zbură şi răpi o
partede carne cu cărbuni aprinși,

și o aduse în cuibului sti. Vântulă.
sufla atâtit de tare în cât cuibuli s'a
aprinsii și puii, ce nu puteaii încă.
să zbâre, aprinQendu-se şi ei, ai că-
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dutii pe pămentă. Atunci vulpea
alergândii, i-a mâneatit pe toţi înaintea vulturului.

oulii, măcară că celii ce i s'aii făcută
strimbătate nu pote să-și izbândescă,
însă de pedepsa lui Dumnedeă nu
vorii scăpa.
|

Epimăt (Epilogulă morală ală fubulei),— Acestă fabulă însemnâză,
că cei ce calcă prieteșugulit și chiar
de vorii pute să scăpe de pedepsa
pricteniloră nedreptăţiţi, însă nu
vorii pute scăpă de pedâpsa lui
Dumnedeit.

Vulturul și Rădașca

Vultauli și Rădaşca
- Cună gândaci).

Invețătură. — Acestă
semneză,

că

cci

ce

fabulă

strică

în-

prieleșu-

Epurele, când alergă după elii vulturul, at fugiti în cuibulă rădașcăi, rugându-se ca să-l mântuiască.
lar rădașea se rugă pentru: marele
Joe. de vulturii, să nu ucidă pre
epure, fiindii-că aşa se râgă, înca! micimea sa să nu o urgisâscă. ară vulturuli mâniindu-se cu aripa bătând
pe rudașca, şi apucândit pe epure
„la mâncatii. Iar rădașca a zburatii
cu vulturulii, ca să scie unde e cuibulii lui, și mergândi acolo pră-

vălindii ousle

lui le-ai spartă.

cli mâniindu-se,
că a
cine-va să iacă acâstă,

mal

înaltă a doua

Iar

îndrăznit
şi în loci

Gră: și-a pusi

cuibul. Ci rădașca, și acolo iar așa
i-a făcutii. Ce să - facă «acum vulturulit nu scia; s'a-suitii la Joe (că

lui se dice că este vulturuli sfințitii) *

și între genuchii lui a treia ră și-ati
pusit ouăle, comandându-le lut Dumnede
și rugând
iiu-se
; ca să le pizâscă.
Și. rădașea făcendi din. “gunoi
purură,
sa suită, și i-a slobozitii
în sînulii lui Joc, iar 'Joe sculân-:

Unii epurealergatii de unii vultură
a fugiti în cuibulă rădascii, rugând-o
ca să-l mântuiască. Rădașea se rugu
și ca de vulturii să nu ucidă pre
epure, jurâncdu-lit pe Joe celii mare să
nu-i despreţuiască umilirea sa, vulturulă însă lovindii furiosti cu aripa
pre rădașea şi apucândă pre epure
Ta mâncati şi a zburati. Atunci
rădașca, ca să aflecuibulit vulturului,

a zburatit şi ca împreună cu dînsulit,
și apropiindu-se de cuibit a prăvălitii
ouăle ce eraii într'însuliă și le-a spartii.
Vulturulă necăjindu-se forte multă
pentru acesta şi dicendii, cum “se
pote să-mi facă un astit-felit de lucru
și-a mutati! cuibului la un locit mai
naltii, unde a ooatii de a:doua Gră
ca să scoță pui; rădașca însă și
acolo i-a făcutit asemenea. In sfirşitii
vulturulii, ne-sciindi ce să mai facă,
sa suitii la Joe, pentru că se dice
că eli este pasăre sfântă a' lui, și
și-a pusi alit treilea - rînd de out
între genuchile lui, îner&dinţându-le
eului, și rugându-lii ca să le apere.
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- du-se, ca să scuture gunoiulii, uitându-șt a lepădatit şi ouăle de spartit.
Și înţelegândi că rădașea, a făcutii
acesta ca să-și isbândescă pe vulturii
că nu numai pe rădașcă vulturul

i-ati urgisitii, ci și asupra lui Joa a

fostii no- „credinciosii. Deci întorcendu-se vulturulti i-a spusti Joc, că
rădaşea este care i-a făcutii supărare, şi adovăratii

cu

dreptate a

făcută acâsta. Iar Joe ne-vrendii să
peră nâmulă vulturiloră, a dist
către rădașoa să se împace, care nevrând rădașea să se împace, Joe îniraltii tinipă a mutati nascerea vulturilorii, când nu 'se văli rădasce.
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lădaşca însă și acum făcendi unit
„Micit cocoloşii de Dăligarii, la lăsatit
în sînul

lui Joe.

Atunci

Joe

scu-

lându-se să scuture gunoiulii, s'a
uitati că are out, pentru acesta
ouăle cădendii jos s'aii spartii. Joe
allă dela rădaşea că ea a făcut acesta,
ca.să-și răsbune pe vulturii,! care
n'a atacati numai pe dînsa; ci n'a
făcută
respectatii nici rugăciunea
în numele s&ii, de mare ză. Când

s'a întorsii_vulturuli, Joe i-a spusit
că rădaşea este, care i-a făcutii ncvoia acesta, și că cu dreptate a îăcutit acesta. Cu tote acestea fiind-că

elii nu voia ca să piară genulii vulturilorii, a. încercatit mai întâiit să
facă po rădașca să se împace cu
vulturuli, apoi fifiind-că rădaşea, n'a
voitii

să

se împace, a mutatii

nas-

cerea vulturilorit în alţii timpii, când
nu se vădit rădasce.

Inceţătura.— Acestă fabulă învaţă,
că pre nimeni nu se cade a-lii nehăga
în semă, socotindii că nimeni nu este,

care de nu îi vei da pace să nu-și
potă izbândi.

Epămătă (Peroraţia fabulei).— labula învaţă a nu despreţui pe niment, cugetândii bine că nu este nici
unii omii (ori câtit de neputinciosti)

care, când este atacati, să nu-și pâtă
rtsbuna.

Privig ghetovea și Curouli.

„Privighetorea și Uleulă.

Privighetârea, ședândii întruni .
arbure, după obiceiit cânta. Iar cu-

roulti vădend'o și fiindu-i fome, sbu-

rândit o ati apucatii. Și când acum
cra să o omâre, rugă pe curoii să

nu 0 mănânce, că nu e de ajunsit
să-și umple cu ca pântecele, ci dacă

îi
a

trebuie

mâncare

întoreă la mal

să

cate

să

se

mari păstri. Iar CU-

Privighetârea
arbure

ședândii

cânta, după

obiceiti.

întwuni
Uleulii

vădend'o şi fiind flămândii s'a repeditii asupră-i şi a prins'o. Privi-.
“ghet6rea vădândi că are să moră,

rugă pe uleii să n'o

mănânce,

că

cu ea riu pote să-și umple pântecdle,
şi că de are lipsă de mâncare să
caute

alte, păsări mai mari. «Dar.eti

s0
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roulă, luând'o, dice : Dar ei cu adevărată nebună aşi fi de a-și lăsa

a-și[i ună (mare) nebunii, dice ule-

ul, răspundendii, de a-și lăsa: bucata, care "mi este în mână, ŞI ași
umbla după alte cari nici nu se văd.

bucata care o amii gata în mâni, și

să umblu

după

care nu se vede.

Invăţătură.— Acestă fabulă învaţă
ca forte mulți 6meni așa fără de soco-

Epămiătii (Inveţătura morală) a a-bulei. — Fabula arată că mulţi 6meni
sunt atâta fără judecată, încât lasă
lucrurile, ce aă în mână, în speranţă.
că vorit prinde alte lucruri, ce nici
nu le vădă.

telă sunt, care pentru sperarea altei
MOrI, care nu sciii putea-le-vorii căpâta, perdii cele ce ai în mâni.

1. Dimitrie
Biografia mai

pe largi

Țichindeal.

a lui Dimitrie Țichindeal o face I. Eliade

în precuvîntarea ediţiunci a II (din 1838) a fabuleloiă
lui Țichindeal.

Acestă fabulist -s'a născutit în ultimulă pătrar
ii ală secolului
trecuti în Banati la Becichereculii micii.
A fostii mai întâi preotii

în comuna sa, apoi între 1812

și 1813 profesorii la sedla normală

(preparandia) din Aradii; apoi până la 1814
adecă până pe la mârtea, lui, a trăită ca preoti în Becicherecu
și 'Temişora.
Dămii aci din fabulele lui pe cele trei dela
începutii:
=

Vulturul și Vulpea.
Vulturulă, însoţindu-se cu vulpea „ ai făcuti
i între sine prieteşugii și, ca
să [io acela pururea statornicii, s'a vorbitii
și sait împreunatit să viețuiască
în vecinătate, ca să potă ajuta unulii altuia
în vreme de lipsă; și spre acestit

scopă şi-a

alesii loru-și unti stejari înaltii, întru ale cărui
a crăng

i au făcutii cuihă, întru carele vulturulit a ouatii
ouăle sale, apoi clocindu-le a
scosii puii, iar vulpea, la rădăcina aceluiași
copaci, într'o gaură, şi-a făcută ei-și așternutit de frunze, și fiindit grea,
aci a fătată căţei! sti. Deci
acesta, după obiceiul ei,a eșitii odată la
vânată. Vulturul în diua aceea

ne-avândii ce mânca, nici cu ce-și sătura familia
sa cea flămândă, vădendi

puișorii :vulpei . cam

grași, a sburată

în cuibuli săi. Nu târditi

după

jos, şi luându-i în unghii,

aceea venindit și vulpea

i-a dusii

dela vânatii, a.

vădutii acâstă jalnică privire; căci sângele
încă caldă curgea din cuib pe
lemnii în josit, și ticăloșit aceia puişor
Y umilite glasuri de vaote și plân-

e

e
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gere da. Iar Vulturuli cu unghiile sale f6lele
le spirgea, cu clonțuli
ochii le scotea. Socotiţi dreptii acea, cum a
trebuitii să fie vulpei atunci,
vedendi acâstă jalnică întîmplare ; fiesce-carele
pote forte lesne ghici acesta,
ca să pătimescă dela altulit. Ore-carele, nu
i-ar fi ci așa jale, ca şi când
dela prietenulă și vecinulti săi pătimesce, după
aceia neputendă nimici
alta ace, făcu accea, care toți cei slabi lacit, când
li se face vre-o supărare dela cei mai tari: blăstămă și chiămă, judec
ata şi dreptatea, cea cerescă să-l răsplătescă. Insă după puţine dile păstor
ii în câmpă frigendă
carne, din care vulturuli răpindă o bucată, de
care era lipiti unii cărbune nestinsii cu foci, și după întîmplarea suflărei”
vântului, dintr'acea bucaută sa aprinsii cuibulă vulturului, deci cădândiă
vultureii cci micuţi jos,
jumttate fripţi, o cu câtă bucurie i-a așteptatii vulpea
, și cum îndată înaintea ochitorii vulturului i-a isbitit de copacii,
și inima din ci, fiindii încă
vie, o smulgea și o înghiţia. Fieşte carele și acesta
pte [ârte lesne ghici
cum îl va fi fostă atunci vulturului,
Invăţălură.— Nu

te însoţi cu cine nu ești din destulit a te smulge
de pării,
dice unii cuvîntii bătrână; că spre cine se plângii
mai multi Smenii, decât
spre

vecinii și prietenii lori ; căci astădi se sărută şi se:
prictenesciă, iar dimincţa se sudue și se sfădescii. Uniy pătimescii pentru
r&utatea şi nedreptatea
lorit despre o arte, iar despre alta pentru nescii
nţa și blestemăţiile lori.

Nu te însoţi cu cine nu te cunosc), și nu te împrie
teni .cu cei mai

pulernici decât tine; iar mat virtosti nu primi
pe nimeni în prietenie mal
nainte până co nu-lit vei cunâsce bine cum a trăit
cu cel mai nainte prieteni ai s&i. Dreptatea cere ca nimenul câtii mat
mică asuprire să nu-l fa-

cemii: iar fapta cea, bună voesce ca să ajutămii
altora, și să le facemi

bine.
Mintea cea sănătosă tare ne poruncesce nouă,
ca să ne păzimă forte, să
nu ne fată răi cineva, şi tocmai de ar voi,
să nu p6tă nici-decum; acesta
e mai fără primejdie și fără de grijă, ca,
până când pâte să ne facă noue
răi cine-va, de va vre, până atunci nu
stămit noi pre mai bună picior;
noi vomit vede în multe fabule, că vulpea
în multe împrejurări, cu bună
pricepere, și înţelepciune sa purtati; iar
aici cu totulit s'a rușinatii, că ea
Dinea sciutii că vulturulă e fârte bucurosti
și îi place epuri şi vulpi a
mânca. Apoi cine l-a disii ci cu olii să se
însoțescă și să se invecineze?

Co e iubirea cea de mărire deșartă, pre câţi din
cer cu minte I-a făcutii
fără minte și pe cei străhătători și ageri la minte
și la vedere t-a orbitit,
Pe vultur

ulii a-lit ave în vecinătate nu € glumă,
că acesta frumosă sună!
ci eeca ce ne învaţă pe noi fabula acesta, mai
frumosti e ca să înțelegă
celit puternicii și să nu se nădăjduiaseă
întru puterea, sa, căcă este ochiul
judecății, carele tote le vede. Spunii că se
miră asupritorii, căci multit ceră
6
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dela dînșii, ci încă de se va cere

înapoi

tâte, câte ai

luati ci% dela alţii,

puţin dre-ce le va rămâne.

Polturulă, săgetalii.
Unii vulturi, sedândii întrunit locii înaltă, pândea dOră și-ar vână ceva
de prânziti; însă, cum adesea-ori se întâmplă, că acela carele vrea pe alții
să vâneze, pe sine însuși se vencză, și carele pornesce după lâna altora
nefiindii smulsă, elit însuși vine acu toti tunst. Unii venători, fiind aci
ore-unde ascunsii, a săgetatii pe vulturii.
— Ah ali met amăriti venată!
aii pe tine te-amii aşteptatii cit aicea? începu, jumttate mortii fiindii, a grăi

vulturulii şie. Dar când încă vedu la căpătulii codoriţei (suliţei) pene de vul-

tur, gise: ticălosulii de mine! sfârșindu-și viţa, ai doră însuși penele mele
m& omâră? nu mi-e atâta de jale pre săgâtă, cât îmi e pre penele mele.

Învățătură.— Omul cel nedreptii și rece, este asemenea vulturului fabulei
acesteia, căci totit gândesce și iscodesce și bate capul cum ar face rii altuia,
până când cade elit însuși în r&ii, apoi atunci plânge și se vactă. Dragii mei
născători și părinţi ! iertaţi-m& pentru acestă luare de semă : dăcă tata, și
mama nu se iubeseii între sine și nu se cinstescă, apoi din cine:se vor
învăţa fiii lori, ca să-i cinstâscă și să-i iubescă ? Socotiţi, dreptii accea ca
să daţi pruncilorit voștri din pârga tinerețelorit modulii faptelorit bune,
dacă poftiţi să "vă fie vouă buni, iar mal vîrtosă așa să [il către născătorii te, cum poftescă să-ţi fie pruncii. Cu dreptulii se plânge vulturul spre
penele sale, că nimicii nu e omului mai cu jale, decât când pătimesce
dela al sti, și dela nemulii său; cine ţi-a scosi ochii? fratele; pentru
aceia așa alund, dicii bătrânii. Așa dară dela cine va aștepta ajutorii?
Decă să ne

cercămii

pe noi

înși-ne,

nu

cum-va

suntemii

noi pricina,

că nu

ne iubescii nemurile și prietenii ; căci acela carele însuși lui în lume își
este prietenii nu-și va dobândi și credincioși prieteni; și carele numai însuși lui își place și își slujesce, acela are domnii cu totulit nebună.

Leul, și Vulpea.
Leulă

îndelungii

vieţuindi

și forte îmbătrânindi,

nu putea nici cu iuţi-

inca, nică cu virtutea sa ca în vremea tinereţeloră pre alte vieţuitâre să le

supună
ticălosă
veni în
puterea

și să le mănânce; gândi dar
cireumstanţă (stare împrejur)
minte, că de multe oră aici
și virtutea birui, măestria și

și socoti în totii chipul, întru acestă
ce va fi de dinsulii ; mai pre urmă, îi
pre pămintii, cele ce nu se poti cu
istețimea lesne le aduce spre acesti

sfirşitii. Dreptii aceia s'a făicutii bolnavi și intrândit în pescera sa s'a întinsti

Iu
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și Sa lungită câtu-e de lun
gi, apoi a răsunatii și a
făcută scire în tâte laturile, și pretutindenea s'a
dusii vorba, că leul celii
înfricoșată, se muncesee
cu sulletulii în gură, și trag
o de mOrte, și e aprope de
sfirșitii; numai cât
Du i-a eşitii sufletulă, A
devăratit este, că cine ce
poltesee, lesne și crede,
Audindii acesta vieţuitârele
, multe dintr'insele, una
pre alta neașteptândă.
sai înbulditi caro may întâ
iti acele: nume de cercet
are
va intra la leulii
celii ce-și sfirşesce suflarea
, și uitându-se la periciune
a
luy
să-și îndulcâscă
ochii. Săraculii bietul cl!
ce făcea eli“vădendu-se de
atâtea jizănii îm.
presuratu, când pe una când
pe alta apucă lupișii ca bol
navulii, spre obicetură și poftele sfinția și le
jertfia. Mar pe urmă iată
şi vulpea, care prin
ușe privindit : noa! cum
ești unchiule! ră, draga
mea fiică, r&spunse
leulii și-i dise: dar vino
mai aprope, de mă vedi !
iar
tămă, unchiule, căci
nu am vreme, îmi este gra
bă, răspunse Înțelepta jiga
nie,
și nu scit cum
nică îmY cam este voia, căci
v&dii multe urme de către
tine, iar de către
mine nici una.
Invețătura.— Intru acestă
fabulă pâte iește carele să-ș
i afle învățătura ŞIC-ȘI.
Omenii cel asupritori, rel
și nedrepţi, ce nu potii cu
pute
rea,
aceea, cu măestria,
"cu vieleșugulii și cu pref
acerea, facă, Spunit de ace
l isteţii și politicii Papa
Csist: acesta mal înainte,
până a nu se pune Papă,
a umblatit toţi aplecușatit sait gârhovit; masari
ti de mreje pe masă ave
ndi, prânzia; iar cum
îl făcură Papă, îndată se
îndreptă, şi se înţepeni mat
bine decât fic-carele
Cardinalii. «Ami aflati acu
m cheile sfântului Petru,
a
dis unui prietenă
alit s&ă, carele se mira, de
acestă schimbare; nu ne tre
buesce a umbla mai
multit aplecatii (gârhovii).»
Iar cândă a vedutii mrâja
pe masa Sa, a înce"put a sudui pre sluga
sa, pe bătrânulii Onufrie:
«Ve că ești fără creeri,
ÎI dice, ce-ţi trehuesce mai
multit mreja, dacă sunt toţi
peștii venaţi?»
Omul vielânti și amăgitoră
după vreme se portă,și
se
îmbracă când în
piele de lupă, când de
vulpe, iar când. sunt de
lipsă şi de 6e, și tocimay
Și în cea de sfinţi. Păzesc
e greșelele când le spo
vedesce vulpea,. și le
povestesce. lupulii! așa dice
unii cuvîntii a unuj înțelept
ii engleză, că noi
aşa suntemit întru acestă
piele a nâstră câţ nici. nouă
înși
și nu trebue cu
totulit -să ne încredemii.
Nu crede nașule, că câinâs
că
e gura, și lacomi
Sunt ochit la dinsa; nu
lăsa laptele pre sulletuli
viţelului, dică bătrânii Romani. Acâsta noi
toţi, mulţumitlui
ă Dumnedei, scimi; nu
lipsă ca cit acum mar Înai
ce de
nte să o spunii. Pericită
şi de Dumnedei bine
cuvîntată e inima cea curată
și drâptă, ei încă lasă să fio
iarăși cu minte
Şi Înţelegere bună, iar
mai vîrtos cu. aceia, pre
care nu-i cun6scemii;
că ce folosi îmi este, că
m'a învăţatii tatăl meii
ca ci să nu înșelă pre
nimenea, dacă nu mia înv
ățată cum voii face ca
să nu mă înșele şi pe
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mine alţii, grăesce Gilblas.
țătură, să nu grăimii nică
lartă unchiule că nu ami
nosce pre omi! și cu cât

Vulpea ne dă nout aice minte, minte și înv&o dată așa iute întru lucrările înaintea nostră.
când, urmele mă spăimînteză. Cu grecii e a cusunt ale cul-va mai dulci și mai netede cuvin-

tele, cu atâta mai multă trebue a fi în pază, și bine e a lua semă

cum

sunt pre lângă dînsulă urmele, adecă: Cine e? și cum se portă și păşesce în lucrările sale acum? și cum sa purtatit mai. nainte, este mai
multă de două mil de ani de când se plânge Euripidii, că.e muncă a
cunosee pe omit, grăindii: Luerulti carele e mincinosi, a datit Dumnedeii
semne ca să-lii cunoscă Omenii, iar a bărbatului cu ce putemii răul să-lii
cunoseemil ? nică

uni

semnit

pe trupi

2. Gheorghe

nu

i-a datil.

Asachi.

(Revista Nouă An. I. No. 1.)

Gheorghe

Asachi s'a născutii la 1788

luna Martie

1, în Ilerța,

târguşorii în județulii Dorohoiii. Familia lui cra din Basarabia, și
sc aşedase în Moldova pe la jumătatea secolului treculii. Tatăl săi,
L.eonii Asachi, era unii preotii instruită şi unit buni patrioti. Acesta,
după mârlea soţici sale, se călugări. Când eci doi copii ai sti, Gheorghe și Petru se făcură de școlă, pentru că la noi nu crait şcoli
(o singură școlă era în Iasi, Și aceea grecescă), îi luă şi se aşeză
cu dinşii la Lemberg.
|
La 1805, Gheorghe Asachi, în vivstă de 17 ani, a isprăvitii cursul studiiloră clasice dela academia din Cracovia. Dar în toti: timpulit aînvățăturci sale s'a aplicatii cu deosebire la studiuli matemalicelorii (inginerie şi architectură). +
Reîntorsii în ţeră (1805) debută în specialitatea, sa de archileclii
prin

întocmirea

unui

plană,

după

care

Sati

zidită

în lași

casele

Principesei Elena Sturdza Păstrăvenu (lângă biserica S-tului Nicolae
celt sâracii), adi proprietatea d-lui Vasile Sculi. Dar în același anii,
pentru motive. do sănătate, trebui să plece la Viena. Timpit
de patru ani, cât a stati acolo, cli sa: indeletnicitii: cu studiulii mate
maticelorii înalte și alii picturii.
"In vremea acesta Moldova era ocupată de armate pusesci. Gheorghe Asachi se duse la Roma. Acolo se ocupă cu studiul areheo-
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logici şi literaturei italiane și cu înv&țămîntuli “clasicii. Acolo își
publică cele d'intâiit poeșii ale sale: «La Tibru» cete.
La 1812 se întoreo în țcră și peste unii anii (1613) începe în
Iași unti cursii. de inginerie. Cinci ani de-a rindulii elă întocmi în
limba, română, spre mirarea tuturora, tractate de Aritmetică, ALlgebră, Geometrie, Trigonometrio şi Geodosie practică.
La 1817 organisă unti începută de teatru. Vâdândit apoi lipsa
de profesori pentru o cultură naţională, Asachi aduse din Ardli
în lași câți-va, profesori ca Vasile Fabianii și Vasile Popi, cari l'aii
ajutatit multi în greua și. măreța lui muncă.
După restabilirea liniștei dela 1822, Ioanii Sturdza, Donnulit Mol
dovci, trămite pe. Asachi ca, representantii ali țării la Viena, centrulii politicoi pe timpulii acesta; însă după cinci ani Asachi renunță la acea onore și se întorce în feră, unde înființeză la TiciIerarchi o şeolă primară, una normală și unui gimnasiii. In anulii
acesta, 1828, elii este numilii referendari, în care funcțiune stă
până la 1849 şi face să se înființeze Academia Mihail6nă Ia 1885...

și la anulii 15841 Seola de arte din Iași.
lia 1 Iunie 1829 a scosi cea dintâiiigazetă românsscă în Mol- dova «Albina lomânescib care a ținulii 33 de ani, până la censură.
l'6rte harnicii omi a fostă Asachi şi trebue să fi avutii o rară
inlesnire de a concepe şi de aşterne pe hârtie, căci din gâna vicței
luă, lasă aprâpe o bibliotecă, din ce a scrisi şi din ce a tradusii clă.
Poesii, nuvele istorice, balade, fabule, tablouri istorice, piese de
teatru,

călindare,

cărți

de

sciință,

cosmografic, matemateci........ r&-

mâi uimitii când cugcți la câte a scristi omul acesta a cărui
muncă de uriașă umple mai bine de o jumătate de secoli.
In vârsta de Sl de ani, Gheorghe Asachi more la Iași în 1879.

Din fabulele lui” Asachi:

|

Ă

Greerulă, şi Furnica.
Săltândă grecrulit la ţeră
Șuerat-aii totă vară,

|

Si când iarna a veniti
Cu nemica sa treziti,

s6

Ti.

D.
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Ne-avendiă măcară de doră
Muscă, saii un vermișoră.
Pe furnica sa vecină
A rugatii să-l împrumute
Cu unii grăunte, c'o neghină,
Să mai prindă la virtute,
Dicândii
— Qăii,: la timpi do trieri,
Dait parola mea de grieri,

|

Inturna-voi t6tă soma
Și "nteresulii

|

de 'mprumutii.

Dar furnica, iconâmă
l-a disii:— vara ce-ai făcut?
— Prin câmpii şi prin grădine
Ami cântată până ati dată bruma.
— Tu cântai, îmi pare bine,
JOcă, vere, dar acuma.

Mortea și nenorocitul.
Uni lemnarit din cel srmani,
Plină de grijă și de ani,

Birulit greu și mil beilice,
Doi feciori şi patru
„O soție sfădătâre

Cărândii vrâscuri grele 'n spate
Din

pădure

pe la sate,

Viţa îi face-o lingâre!

Se 'nturna încetișorii

În cât, vrendi

La, s&raculi foişorit.
Obositi, neputinciosti,
Pune sarcina sa jos,
Și-şi aduce-aminte-anume
Câte sufere pe lume!
Că, de când elii sa născutii,
Rele numai a văduti.
,
Fără viptiăt de multe ori,
.
l'ără somnii adese-ori,
|
TOtă n6ptea 'n gânduri zace,
Diua nici cum n'are pace,
Căci vătavulă rău și tonti,
Doeresculii poste ponti,
*

DBroscele

fiice,

cari

y

Nevrendii brâscele s'asculte
De guvernulit democrati,
Dela Zevs, cu strigări multe,
AU cerutii unit împărati.
Zevs, cei dei îndurători,
Le-aii trimesă unii domnitori
Pacinică, drepti, cu blândă lire,
Incât altulit nicăire
-

- Ca

a-și face scmă,

să vie mortea

Nesăţâsa

chiamă!

deci bătrână,

Țiindii secerea în mână,

|

Repede s'a arătatii,.
ȘI ce vrea Ta întrebatit ?
Vădendi fiorâsa msrte,
Spăimîntatii lemnarulii forte,
Dice: «-—-Rogii, ajutuniă pică

«Ceste lemne să 'rădicit.»
MGrtea, curmă tâte cele,
Omulii însă-i mai doriti
A suferi mii de rele,
Decât a fi mântuitiu!

cesă, ună
|
|
|
|
|

împeratii.

Nici odată sa vădutii.
Dar din ceri când a cădutii,
A sunatii așa de forte,
Incât nemulii celii broscosit
Bolândit multit și mai fricos,
Prin coșarii, glodâse borte
Tupili sa acufundatii,

Și timpii multi n'a cutezati
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De-a seste capulii afară
Să facă concertii de scră.
Suveranul însă-acelii
Pe care Lai socotiti
Că-i vruni uriaşă cumplitit,
Rami a fostă d'uni copăceli.
Despre acestă mare temă
Avea brosca, care întâi
A cșitii să iae scmă
Și să deie:semni lai sti.
Dar abia de ramii încetii
Tremurândă s'apropietii,
Iată și-alta, vine n urmă,
După ea întrega, turmă.
Apoi nu pre târdiorit
Toti acelit Droscosit poporii,
Așa bine sa deprinsă
La firâsca bunătate,
Incât săria înadinsă
Impăratului pe spate.
Păzindă ală sti caractirii
Tte: sufere-aceli Siră!
Insă brâscele rebele,
Neastîmpărate, rele,
Cătră Zevs iar ati strigată:
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„«Să ne dai altii împărată
«Care mai vicii să fie !»
fevs atunce în mânie
Le trimete o cucâră
Care 'mpunge, le omâră.
Să arăte-a ci putere,
Le înghite, șin plăcere
Căpăţinele le sfarmă.
lată țipătă not și larmă
Droscele aă înălțatii !
Atunci Zevsa detunată
Cu aceste aspre disc:
«Brâsce, haide ! pare-vi-se
Că ei voiii să mă supună
Către ţipătulit nebună ?
Dacă aţi [i avută minte,
Trebuia să [i ţinutit
Pe guvernulă de "nainte.
Dar după ce Laţi perdutii,
V& era destulă odorii
Acelit pacinicii domnitorii,
Acuma vă dai uni slalii ;
Păstraţi pacestii împăratii,
Nu cum-va iar prin schimbare

Să daţi peste-unii r&ă mai mare.

“Ochii și Nasulă.
Urma cârtă dinedre între ochi și unit nasit
vecinii,
Cui din doi, după

dreptate, ochelarii sc cuvinii ?

Advocatii se făcu limba şi pe nasii îlii apăra
,.

lar urechea prezidlentuli, a ci diceri
asculta,
» Atunci limba cu talent:
«Şi-i se cade ca moşie
A disit către prezidentii :
«Trecută
| «O comis în paragralie.
-— «Dreptă plecă-ni ureche,
ie de mazili,
«Să audi dovedi o mie,
| «Rânduită chiar
pe nasi,
«Prin Înscristi și mărturie,
«ti găsilii între movilă
«Cum din epoca, cea veche,
«Brazda co-ochelarii ati trasă,
|
«Nem

|

i de nasii, totii necurmati,

«Ochelarii ai purtatii,

|

|

|

«Tribunalulii va, ierta

«Să

poti

pilde arăta:

97?

TI.

«Faţa dacă ar fi r&masii

«De 'ntimplări să naibă

nasti,

«Cine-arit fi aceli măgari
«Ca, să porte ochelari?
«Din aceste lămuritii
«După legi a doveditii:
«Cum că pentru nasit anume
«Ochelarii sai ursitii,

«S'ochelariloră în lume
«Postii pe nasii sa rânduiti
La acâstă limbuţie
- Bravo 'n sală-a rtsunatii.
lar nasulă de bucurie
De trei ori a strănutatii!
Dar ghibacea nostră limbă
A ci sistemă o schimbă,

D.
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Și chiar pentru altă parte
Paragraluri totii din carte
Așa vederate a scosii,

Că a dovedită pe dosti,
Fără nică un pici favoriă,
Nici prepusit de strimbătate,
Cum că ochii aii dreptate
Preste ochelarii lorii.
Dar urechea care 'n laptă
A limbei ai înţelesi

Mituirea în procesii,
Ilotărire chec dreptă:
«Nasulii drepti! de proprietarii
«Aibă preste ochelari,
«Ochii se vori mărgini

«Prin că numai a privi.

Minciunile.

Intro seră l6rte lină,
In plimbare am eșiti
La Copoi, lângă grădină,
Să răsuflu-acri doriti.
Când vă&dutam de-odată
La statii mare o figură,

După modă îmbrăcată;
Dar precum faci cei săraci,
Purta "n umere dăsaoi.
Insă nu ami însemnatii
De-i femec, saii bărbat?
M& miră de-acelit venetici,
Și întrebi atunci de nume?
Stahia "mi r&spunde: en lume
«Intrigă Omenii "mi dicil.»
«In acestă ţărnă bună
«Straturi sameni de minciună,
«De calumnic, credare,
«Greulii

mett

«Ne-obosită

amestecii

în lucru

arc,

suntă, -

«Dintr'unti trecii la altii pămîntit.

«Insă nicăire nu-i
«Ca pe. malulit de Bahlui:
«Pămâîntii grasi pentru minciune
«De se face de-a minune!
«Sapoi totii aici cu preţi

«Fârte bunii astii-felă nutreţă
«Se întrebă și se cată
«Ca o pomă delicată.
«Pentru acestii produsi mănosti
«Ori-ce timpii e priinciosi,
«Săcetă cu umedelă.
«Nică odată dai sminţelă.»
După-acestă a sa mână
lute semănă în ţ&rână.
Unit

grăunte

nu

se perde

lată totii ogoru-i verde.
O minune! 'ntr'unii minutii
Evburile ai crescuti
Tnflorescii, șapol pe locă
Amu spicele se cocil,

Incătii totii acea câmpie
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A produsi minciuni o mie.
Cele ce cu ochii vădiă,
Pipăindă abia le credi,
D'Omeni însă atunci o celă
De

minciuni

nouă
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ȘI veninulii pârtă 'n ușă,
De bunii nume răpitoră,
Culegii intrigi dintre florf.
Când prin chipuri felurite
Unu 'mearcă altu "nghite,

însetată,

Case și copii lăsa,
La culesii se îndesa.
Mândru fie-care spicii.
Dar de 'nuntru nu-i nimici.
De-a gusta toţi să îmbie,
Altulit pune în cutie
Trufandale înfocte,
La ţinuturi le trimete.
Vediă colo femei frumose,

Deși ceva

ROMÂNI

De

o dată, .

Se arată
Coborându-se din ceră:
Luuminosulii adovării.
Nici unii velă pre eli umbria,
tachie n braţul s&ti ţinea.
Abia sânta cea ligură,
Aruncă

o căutătură,

lute, cum a
armeculă a
Ș'Omenil sai
Cum așa sa

mincin6sc,

A culege ait mare doră
Minciunele de amoră.
Injositulii în trulie
Ne-avendii alti meserie
De nuvele care-i placă,
Ii culege unit plină saci.
Speculanţii de pe loci
Pe la bolte marfa cară,
Ca so vindă 'n iarmarocă
ȘI prin târguri de prin eră,
Cei ce-ascultă pe la usă,

*

r&săritii,
și peritii,
minunati
ingânațit?... -

Adevă&rule Pre-Sfinte!
Audi calda rugăminte:
Intre noi în veci tc-ascză,
Inimele lumineză.
D'aici iutriga să piară,
Ce pre noi vrea să desbine,
ȘI poporuli de prin ţcră
Să

se 'mcredă

numa

'm ţine!

Momița la bală masche.
Uni filosofii ce aflase
„A sciințelori sceretii,
De pen lume adunase
Pentru publici cabinetii,
După sistematict plant,
Scoice,. pesce din Occani,
Feare, pasări cu verdi pene,
Bolovani' și buruene,
Crocodoli de pe la Nil,
ȘI tabloit de Rafail.

In slirşită celt învăţatii *

|

|

||

|

De unii gustii, de o capriță,
Pentru sine-a cumptrati
Mare tînără momiţă
Care-i dicit orangutană,
ȘI-I de ţărmulă African.
In cărţi diua îngropată,
Șin negrelă împlântatii,

| După

lucru-ostenitorii,

lubea șaga uneori.

ȘI lăsândi de-o parte tomulă,

Inv&ţatuli

mei, ca omuli,

TU,

Să so potă răsufla
Cu momiţa se juca.
Deci voiosă, vrendit săy
Sera unui carnavali;:
Pusai

strac

ca să

D.

Vedi din șc6lă ună băctă,
Cu cunună de pocti,
Dama care-o lume "'nşală
Vedi cu habotii de vestală.

petrecă

Jidovulii de podulti vechii

facă

“Cea momiţă pentru hală,
Ca so ducă acolo
Măscuită 'n domino.
In costumi înauritit
Contrăbandu-a mistuitii
A că cefăi învălită
Cu o îreză încreţită,

Imbrăcatii ca eroii grecii.
Șadvocatulă celi limbutit
Jocă aice rolă de muti.

Prin astă-felii de iarmaroci
Ai mei 6speţi își faci locii,
Filosofulă

Unit bereti cu fiongă. tufosă.

Mijloculit cu brâit încinge
ȘI în scarpe talpa-i strînge.
Brânea-ascunde în mânuși
Nasulii rosă ca pipăruşit
Șa ci Dotii, să nu-lii cunoscă,
Se acoperă cu mască.
Așa mergi fără ciocoi
La teatru amândoi.
intră 'n sală,

Și momiţa cu mdrăznelă.
Co cu eraţie cochetă
Ţine în brancă o lornetă.
Aică află adunare
Mii lumini și vuetit mare,
Sărituri,. cacolonie,
Ilaruri date cu chirie.
Fie-care ca turbatit
,
Intră unde-i indesati.

prin

desime

Trece, dară nu-l cată nime;
A momiţei pasă măritit
Şi străina ci figură

Pune 'm capulit celit flocosti

ilosolulii
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Asuprăi totii ati ţintitii
Adunării căutătură.
Cu zimbire fie-care
Li șoptia niscai cuvinte,
Dar momiţa cu 'ngânfare
Trecând, trece înainte.
O asemenea tăcere
Și măreța ci vedere
Pe toţi umple de mirare,
Încât suna întrebare
Cine masca cea să fie!
Și idei saudi o mie.
Cu respeetii unii se 'mchinii
Credendi că-l ună prinți străinii,
Unulii dice: I/am aflati,
Ilii arată a sale-odore,
A Ungariei magnatit.

Unuli altuia în pripă

Altu-apoi: O frăţidre!
Din tăcere sa nu vedi

Sub. nasti la ureche ţipă.
Multe masce sunt frumose
Dar ca lumea-sii mincinâse!

Că-i unii milordă irlandez?
Jură însă a lui vecini

Aici vedi peLuni nalbani

Fie-care-a socotilii
Că pe mască a ehicitii.
Pre ea toti în jurii ureză
Și i se recomandeză.

Avendă portuli şi organii
Unui doltori la consultă
Lătinesce vorbindă multii.

Că-i de China Mandarin.
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Iată pentru randevi
Î dă-actrița ună bile-du,
Poliţă îi dă bancherul,
Minunatulit hapi spițeruli.
C'unti cuvîntă pe cea momiţă
Toţi o credi de-alesă viță.
„Ti faci curte Şi-i se plâcă
Ca protectorii să ŞI-o facă,
-Jar pe omuli învățatii
Nică în . scmă a băgatii.
>
Elit atunci plinti de mânie,
Astă-a lumei nebunie
Ca să rabde nu mai pote;
A momiţei mască scote,

3.
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Costache
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Șapoi dice astă vorbă:
«Fără erecră turmă Grbă!
“Totit e bună ce e străini,
«Vegi la cine te închini!
«Sistema ți-i părtinire
«Interesulti și 'njosire;
«Merituli celi înv&țatii,
«Cugetulă celt mai curată,
«Sentimentii de omenire
«N'ait la tine preţuire,
«Și

mai

bine

i

place

o vită

«Ce 'n minciuni îmbrobodită,
«Nesciinţa și 'nfocre
„«Le ascunde prin tăcere!»
Stamati.

«La 1866, întruni studiă din
Buletinulă v Iustrucțiuneă pub
lice,
G. Misailă dicea următârele:
|
«Nobilulă Aloxandru

dă

Ilăsdei Și cavalerul Costac
hi Stamati sunt
«singurii literați români de
peste Pruţiă, Precum doi arb
ori veri
«și stuloși, părăsiți sati uita
ţi de Dumnedeii şi de ome
nt
pe intin«derea” cea nemărginită a unu
i deșertă arinosiă, represint
ă singura
«vegetațiune din partea locu
lui, de asemenea acești
doi Români
«represintă viaţa, intelectuală
, între Basarahieni. Vai,
dur
erosti lu«ceru este de a mărturi aces
ta, dar adevărul așa ce,
şi nimeni
«nu-lă pâte tăgădu

i!...»

|

«In adevârii, acești doi Basara
bieni, tatăl mei şi prietenul
ii sâ
Stamati, pe cari în copilăria
mea îi vădusemă de atâtea
ori în
Chișinăă, petrecândă împreu
nă, serile în duiose aminti
ră
des
pre
[ost-ati-fosti alti Românilor
i, amândoi la unit loci
,
“ca
rac
tor
isâ
ză
de
minune întrâga Basarabic
de la 1812 încâce: Basarabia
cea incultă,
fără nici o şeolă, păstrândi
i cu slințenie fondul și
for
ma Moldovei de po la, începutul vâc
ului, și Basarabia cea, cult
ă, simţindă
românesce, unc-ori cu mul
tă căldură, dar îmbrăcândi
acesti simți
intr'o haină străină.
|
|
«Părintele mei a, scrisă rom
ânesce numaj povestea isto
rică «Dom-
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nia Arnăutului», care şi accea fusese lucrată: d'intâiii în rusesce.
Cele-lalte serieri ale sale, aprâpe tâte despre lomânia, unele publicate, altele inedite,. sunt în limba rusă, pe care
— în proză și "n
versuri
— o mânuia cu multă înlesnire și cu o rară tărie.
«Și totă acâstă însullețire atâti de românâscă e perdută pentru
noi, fiind-că poetulii a cristi rusesce; şi a seristi rusosce, ba încă
într'o rusâscă măiaslră, liind-că se călise prin întrega lungă lilicră
a şeolelorii rusesci, cărora— ce-i dreptulii —le datoria o sciință
forte temeinică și variată.
«Costache Stamati, născutii pe la finca secolului trecuti, înainte
de alipirea Basarabiei către marea împărăție a Crivâţului, elit învățase ce învățase în lași fără nici o școlă.
«Fiti alt lui Toma Stamati, Costache Stamati era nepotii de frate
bună

alti acelui

celebru

mitropolii

moldovenescii

Iacobii Stamati,

ardeleni de viță, a căruia viaţă, ţesută din lupte pentru luminarea poporului românoscii, o descrie doftoruli sâi de casă, Nemțulii Andreas Wolf, apoi mai târdiii d-lit logălnicânu.
«Costache Stamati, răposatii în adâncă bătrâneţe cam pe la 1870,
aparţine ca scriitorii unui poriodit cu multi mai vechiii.
«Costache Stamati a scrisă în proză și în versuri.
«Cea mai însemnată și mai bine scrisă din bucăţile prozaice este
unii dialogii întitulatii: «Cum cra educaţia nobililorii români în sc«coluli trecuti, când domniaii Fanarioții în țeră.»
«Versurile lui Costache Stamati se împartit în două rubricc: cele

rimate şi cele

nerimate.

|

«Poema «Păgânulit cu fiicele sale», atât prin energia concepțiunci
precum și prin condițiunile formei, e cea mai nimerilă din încercările rimate ale poetului. .
«Proza lui Costache Stamati e slabă, deslegată, prolixă.
«Costache

în unele
«Din

Stamati

privinţe,
versurile

de
lui

prosaistii nu

prima
Costache

este, ci numai

poetii; poelii însă,

ordine.
Stamati,

unele

sunt mediocre, altele

slabe, o s6mă nu susținii acceaşi vervă dela începutii până la sfărşilii; dar ce ne pasă nou& de aceste intervaluă de cădere, când
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le vedemii răscumpărate prin mai multe bucăţi de o adevărată
poesie.» (B. P. Hasdeii, Revista Nouă, An. 1, No. G )
Din fabulele lui Costache Stamati:
.

Tabăra

de

cară.

Mergea odiniâră
O tabără de cară,
Intre care cra unulă, năstrușnicii

|

și mare

torte,

Că pe lângă cele-lalte,
“va ca o arătare,
Sati

ca unii

armăsari,

Pe lângă uni. ţînțară.
Incât nu avea asemenare,
Nici a cară, nici cărucenă, ce o haraba cra,
De ori-cine îlt vedea se miera,

|

Cu ce să fie încăreatit

Acel

carit ce mergea așa de îngâmlată !
Dar mai târdit s'a aflati,
Că acelii carii era plinit de Dârdane şi băşici,
In care la căsăpie se pune săi şi cervici,
ȘI pe care le dusese la pârâti de le spălară,
Și apoi cu venti le umflară.
Aşa vedemii nătărăii cu nasul pe sus umblândi,
Ca să cândimi că ci sunt înţelepţi sati boeri mari,
Dar să sciți că toţi cei mândri sunt netoți și gogomani

Și în a lori căpăţină este curatii lumii şi venii,

Prieteșugulii, cânescii.
Sub ferestră la bucătărie
toșea și cu 'Tarca la sâre se culcase,

Măcarii că după datorie

Deci

Ei nu trebuia să lase
Porta fă de păzitorii.
Dar, liind-că atuncea se săturară,
ȘI era politicoși cu ork-care trecători,
liua nu iubia să hâmâiaseă,
lar n6ptea să nu sc odihnescă,
începi între dînşii să judece, să vorbescă,
o
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De unirea cea Ivăţescă ...
De sârta lori cea cânescă,
ȘI în sfârșitit de prieteșug
i.
«âh ! ce este mai plăcutii,
a disii 'Tarea suspinândă,
«Decât doi prieteni buny
și fără de “vieleşugii ?
«Căci a lori inimi legate
dela-olaltă fiindu,
«Și-apoi [iesce-care vrendiă
mal fragedă să se pârte,
«Făv de alit săi dragă con
soţi nici se mănânce nu
pote,
«Și la nevoi stă cu peptulii
și pentru dînsulă se bate.
«lar dacă mâhnită îlă vede
măcarit numai o minută,
«In ochi dulce i se uită,
«ȘI nick că se alineză,

«Pâră când nu-i ușurâză,
«S6rta ce îlii împileză !

«0 așa felii de unire de-ami
avea noi amendoi,
«Atunce, Roşcuţă, amate,
pentru noi
«Sar păre că trece timpul
repede, şi fă de veste»...
La aceste Roşca răspunde.
oftândă:

«Și grei îți pare că este?

«Dacă

noi la unit stăpânii ne afl
ămă servindă,
«Și toti de unii ncamă fiin
du,
«Să facomi, amate Tarcă,
uni prieteșugii vestiți,
«Căci mă aflu prea mâhnil
i,
«Vădândă că-o di nu trec
e, ca să nu ne clănțănim
ă.
«Și nu avemii pentru ce,
stăpânult să ne trăiască,
«Ca totit așa să ne: hrănea
scă,
«Și să ne protegiucască,
«lar no! prieteni să fimă
;
«Măcar că de când îi lum
ea prieteșugulă cânescă
«ste ca celii omenescii.»

Atunci 'Tarca strigă :

«NOI însă să fimit spre pild
a &meniloră pe pămînt
!
«ȘI dă-mi laba! Na-ţ'o frat
e.» Deci îndată apucândi,

Unulii. pe altul să stringă,
Se sărută cu dulecță,
Și se ţinea strîns în braţă,

Ne sciindii de bucurie ce
nume să-și potrivescă,
Orestit alti mei! o Pilade
! începu 'să se numescă,
De acum dintre noi lipscscă
zavistia, pizmuirea ..,
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Dar atunci, din nenorocire,
Bucătarulit aruncară
Unit ciolanii din cuine afară,
După care cu iuţelă amicii sari, se aruncă,
ȘI iată că dela dinsulii la scărmănatii se apucă
Pilad cu Orest ali nostru, în câtti flocii le mergea,
Și de-ureche făr de milă se trăgea,
Amiciţia loră uită între ei alcătuită,
In câtii sărindă bucătarulii cu ciomagulii i-a stâleitii
Părce l-ai despărțită.

ȘI prieteşugulii nostru întocmat așa. sc strică
"Din pricină de nimică,
Mai alesii când doi amici at să împartă unii folosi,
De preţii măcarit câtiiu unit osit.

Betrânulă țărană și mortea.
Unii bătrânii prea istovitii
luna când era [rigii mare,
Adunândiă puţine lemne în
Le-ati ridicatit în

de nevoi și: de trudă,
sait tomna, pe vreme udă,
codru cu depărtare,
spinare,

ȘI abia stândă pe picidre se întoreca tremurândii

Către alt săi hordeeșşii friguros şi plini de funmii,
Plângendă și amară oftândii.

Apoi a stătutii în drumi,

De sa odihniti.
Și din spate la pămîntă sarcina sa slobodindii,
A şeduti și elit pe dinsa ostenită și căfuindiă,
Și așa a orăitii:
«O vai mie ticălosuli ce să facă, cum să trăescii,
«Și cum poti să împlinesei,

«Câte se ceri de la mine și când tâte îmi lipsescă

«Biata babă, copilașii, gol, de fâme

«Nu amii pentru

|

hemesiţi,

dînșii hrană, nu am cu ce săi îmbraci,

«lar zapeiil făr' de milă din casa mea nelipsiţi,
„«Cerit birulă, cerit bocresculă, și în multe părți mă
tragi
«Incât de când m'am născută, păr ce am îmbătrânită,

«Nică de-oqi de bucurie că nu m'am învrednicitii!

«Deci, morte, vinii de me

scapă de-o viaţă ticălosă...»

)
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Abia cuvînta aceste, și mortea ce nici-odată
De lângă omii nu lipsesce, stă dinainte-i îndată,
Cu strălucita sa câsă.
Și dice: «tu nai chemati, apoi iată amă venitit»
Bătrânul, sciindă că mortea nu iubesee multă șacă,
De totii a incremenită,
Dar mai viindu-și. în fire i-a râspunsiă: «ei, soro dragă,
«Te-am chemâtă ca simi ajuţi, să pui sarcina în spate,
«Căci mă grăbiamit se mă duci, fiindu-mi casa departe,
«Si atunci
«Poţi să te duci
«Dumneta unde poltesel.»
Dintracesta noi vedemă, că de-i urâtii se trăim,
Insă când sosesce mârtea, ni-i mai urit se murimii, Gâscele.

Unit țăranii la târgit ducândă,
De dinapoi co prăjină,
De gâsce unii cârdii;
Nu potii sci din ce pricină,
Văr cea mai mică cruţare,
Le gonia cu defăimare!
Se vede că a lul grabă cra ca să ica preţii mare.
Apoi noi scimi forte bine că interest unde-avemi,
Acolo nu numai gâsce, dar nică Gmeni nu cruțămi...
Și dar pe țăranii nu învinovăţesci.
Gâscele însă altii-felit acesta înţelegea,
Căcă întâlnindă pe drumă ele unii călători ce trecea,
Pe ţăranii aşa pârăscii:
|
«Unde sait vădutii în lume gâsee mai nefericite,
«Şi de unit țăranii ca acesta mai osăânulite,

«Gonindu-no cu prăjina ca pe nisce pastri proste,

«Și bătendu-ne la coste.
«Și nu scie elii țranulă că-i datori să ne cinstâcă:
«Căcă nemulii nostru se trage din cârdulii acel slavii,
«Ce Roma odinidră at mântuitii,
«Ah! când ar pute el se cetescă,
«În istorii, şi se vadă
Romanii vechi cât scrha,
«icele gâsce proslăvite şi câte serbări le da.»
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Atunci le-a disti călătorulii: «ati şi voi să
fiţi serhate,
«Ca acele gâsce onorate?»
|
«Dar dumnâ-ta n'ar' cetităi ce at fostii -străi
moşiă noștri ?»
«Mie îmi este sciută, A
«Că Roma s'a mântuitii de către strămoșii
voştri;
«Insă vreaă să sciit: vor ec-aţi făcutii?»
|
— «Noi, nimică: dar strămoșii n'a făcuți destu
lă trebă ?
Lăsaţi pe strămoși în pace,de dînşii nime:
nu 'ntrebă,

Căci ci după a loră fapte şi plata şi-att priimită;

lar voi, iubitele mele, sunteţi de friptură
bune,
Și pufulii vostru de perini, moi, trufaşe,
de dormiti.
Și nu vă mai lăudaţi cu strămoșii r&posaţi,
Dacă vol nimică nu' însemnați.

Sar put6 fabula acesta mai pre largit
a o vă spune,

Dar mă temi gâscele să zădărescii,
Și de totii să le mâhnescit.

Calul și

.

>

Călăreţuli.
=

-

Uni călăreţii Gre-care avea unit calii aînvâț
ată,

Atâta de minunată,
Că făr a elăti cu frâulă, ori ce el

Calulii tote le făcea. .

îi poruncea,

-

Deci, după așa cercare,
Călărețul socotise de toti netrebuito
re,
Pentru ună calit ca acesta căpeţală
sai zebală, |
Și scoțendu-i din capi frâulu ai cşită
la câmpii afară.
"Iar

calulii

îndată

ce pricepi,

A stăpânului greșală și că slobodii
lait lăsată,
Mai întâiu elii începu, IN
Să stea gata de sburdati,

|

Să mergă mal îngâmfată;

Apoi capulă rădicândi,

Cu nările şucrândă, . :
ȘI din c6mă scuturândi
Au începutit mai .repede să pășască,
Făr a aştepta stăpânulit să-i poruncâscă
,. |

ȘI în sfârşită, vedândă că nu pâto să-lă
poprâscă,

Sa aprinsii sângele 'ntrînsulii, ochii
lui sa

Și la fugă a plecati.

înfocat,
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“Alergă pe câmpulii “netedii, svârle; se aruncă

iute;

„De-a stăpânului poruncă nici nu vrea st mal asculte,
Care în 'zadarii vrea iarăși 'cu: grijă și cu sfială Să- pue în Dotii zăbală.
Dar calulii mal'râii se "ntăvită, și-l trântesce din spinare,
| Și apoi singurii ca ventuli, fă cea: mal nică sfială,
" Fuge peste deal îîn pripă;
i
Sia 'se popri” nu "pote, până 'ce-a cădutii în râpă
:
“Și:de morte sa stâleită.: - - +
Deci, călăr cțulii, aflândir de inârtea calului săi, .
" Amarii Vaii hociti, :
“ Plângendii ::
”

“Şi Qicendit:: -

Iubite. calit, căi sunt-.vina acestul sfîrșitit alti tăi,
Căci să nu fi: scosii cit frâulit. şi. zăbala. dela tine,
Și tu
Ori

nu

perdeal. viţa,

și nică

mă stălceai. pe

cât de bună.să, fie libertatea. multi
Dar este de stricăciune,

Populului” ce o 'are; când
„Cu

mine.

dorită,

nu” este: îngrădit:

așezămînturi: bune.

”

Clevetitorulii şi șirpele
Pentru drăel geaba bârfeseii,

i

Că că dreptăte: şi lege n'ar fi păzindă'nici! ca: cum,
Insă şi ei adevărulti: câte odată: iubescii, *
i
Precum dovedesce” pilda, ce: vă: voit! Spune : acum.
O dată în iâdit la o: Sorbtire; aaa

Când se născuse Atila: sau: Nesu,
Sai pote Şi “Napoleoa,

Nu poti dice cu: înctedințăre,
Dar orl-când să' se fi'întîmplatii,
Noi scimii însă că satana așa ile le-a serbatii

Cu , deosebită pompă şi nespusă bucurie. *
Deci la acelă: mare 'prazniciă
„Clevstitorulii' în tovătrășie”
i

“Cu
Si

șerpele plecă; ic
cu a lori

morsti grabnicii,

Vrea unulii pe altulii 'să 'întrecă,

a

a

a
DD
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Certându-se amândoi fierbinte,
Care se cade se mergă dint
cire
ma! înainte.
Deci noi scimi că preferența în
iadii acela o are,
Ce-a făcutii mal multă răi
i
Aprâpelui săi. |
Ma

Așa. dar în a lori sfadă întăritată și
cumplită,
Clevetitorulte fălesce' a sa limbă otră
vită, * |
lar şerpele'doveilesce că 'a să”în între
ită ș-" -

Și neputendiă ca. să rabde deosebir
ea ce-l! făcea, *.Se silia de întrecea;::
'
:
„.:Pe clevetitoră,
o
Deci iată celevetitoruli cam înapoi
rămâindă,
„Derlebulă însă ce este în tartară
stăpânitorit

a

-Acâsia n'a, suferitu,
i
si pe știpe înâpoi Împingendi,

Așa ia grăită mâniosi:.
i
«Măcarii că slujbelorii:
tale că sunt: prea îndatorită, .
«Multi r&ă în lume făcendu...
2

CAL

tăi

mușeati

«Căci de multe ori omori

veninosti,

..

La

.

ta

a

pe cei ce nu-ți dai pricină; *

«Insă a ta limbă este atunci primejduitâre,
«Când te afli pe aprâpe...

«Dar clevetitorulii protie are,
«Căci. elii făr' de nici o milă,
«Pe toţi cu a sa.limbă veninâză
șiîmpunge,
.
«Si nu numai celt. de aprâpe nu
pâte de elă scăpa,
«Dara lui limbă ajunge,
„ «Peste munţi și peste mare, ;.
«Șipe: omul ce. trăesce și pe aceli
t care mâre,

iu «ȘI pe însuși Dumnedeii. Na
IER
«Apoi fiind-că el este decât tine mult
ă mai rău,

„«Tărăsceste

după dins

uli, şi să nu-ţi trecă. prin minte,
..
«Că decât elovetitorulii vei ave mal
multă cinste,
Nu numai în iad fiindii,
Dar și pe, pămîntii trăind.
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4. Alexandru

Donici.

(1806-1866). ” i

Alexandru Donici s'a născutii în Basarabia la moșia părintescă
Stânca. Iși făcu studiile în Rusia într” unii institutii particulari, apoi
intră în se6la de cadeți, de unde eși ofițerit. In urmă veni la lași
și iniră în magistratură,
dar se consacră poesici și anume fabulei,
pe care o cultivă până la 1866, când muri.
Eli a scrisii în versuri fabule, cele':mâi multe imilații și tra-

duceri.
Dela d-lu Al. Papadopolii

|
a
|
Calimachii, membru alti Academiei Ro-

mâne, am aflatii că ar fi r&masi dela Donici încă bucăţi până acum
inedite. D-lii Papadopoli crede că aceste bucăţi trebue să fio originale
și pote cam mușcătâre, de aceea autorulii nu' le-a: publicatii pe acele
vremii, când uni poetii trebuia să se adreseze nu la muză ca
să-lii inspire, ci la stăpânire ca să-i „dea Yoe să „cânte,
Din fabulele: lui Al. Donici:

Greerulit și Furnica.
Grecrulit în desfătare,
:
1
“Numai pân” la primăvară.
Trecendii vara cu cântare; '
i
Furnica la ascultati,
De odată se trezesce
o
Dar așa la întrobată :
Că afară viscolesce,
> — «Vara când citi adunamii,
lar el de mâncatii nu are. :
|: «Tu'ce făiceat ?» —aEii cântamii
La vecina sa furnică,
-:
: | - «ln petrecere cu toţii.»
Alergândă cu lacrimi pică,
«AT cântatii! îmi pare bine,

Și se râgă să-l ajute,

câcum' jocă dacă poţi,

Cu hrană să-li împrumule,
Ca de fâme să nu mâră,

«lar la varăfă ca mine.»
:
a

.

Lupul

«Rămâi sănătosii vecine!»
A disă lupului către cucii,
«âceste ţări de rău pline
«Lie părăsescit și m& ducii,

şi Cucul:
«Nu mai potit trăi aice,
«De omii, câne prigonitit:
«In Arcadia, ferice!
«Este codru de trăită;
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«Unde aurita vreme
«Impărăţesce de plini,
«Unde lupulii nu se teme
«De năpastele ce-i vinii.
«Acolo nu sunt r&sbsie,

«Și. colții ai lepădatiiW» —
d — Să-i lepă&dii! da cum

„—.«âpaoi

bună

mti

vecine

«AI

să rămâi

ȘI

aşa .sa întimplatii,

. Precum

«ar cânil nici hămăescii.»
«Cale

se pote

ţine minte, frate,

„«Că, la. viitorea iarnă,

«Toţi în pace vieţuescii:
«Omaulii este blândăca ic,
—

101

!

fără blană.»

cuculii

i-ai

cântatit.

Intre Gmeni iar sunt unii
Cu. colţi de lupii înzestrați:

|

«Dar te rogii să-mi spui guratii:..

Ori în. care parte-a lumii
[Ei voră fi totii ne'mpăcați.

«Năravulă nu-ţi iei cu tine?

+

Gânuscele.
Cu 0 prăjină mare .
| Păranu. gânsce de vîndare
Mână

la. târgi

„Şi drepti -să dicii:
In cârdulit gânscelorii, spre buna îndemnare,
Grăbindii la di de târgi, bătea adest cam. tare.
(Dar unde de câştigi saii pagubă s'atinge,
Nu numai gânscele și omenirea plânge).
Ei nu vinovățescii. țăranu nici de cum;
lar gânscele altă-feli acesta judeca,
Și întâlnindu-se cu-unii trecătorii
pe drumi,
Așa striga:

„«A! ce necazi, ce. osândire!.
«Asupra gânsceloriă, ce..crudă „prigonire!
«Privesce, unit ț&ranti cum. bate jocit cu noi;
«De astă nâpte cli ne mână „de-napoi.
«Lui, nătărăului, nu-i trece nici prin minte,
«Că

are

datorie

a ne arăta

«Căci noi ne tragemit

cinste;

drepti

din nemulit. celii slăvitii,

«Ce Capitolia din Rom'ait ishăvitii!
«Romanii mulțumiți
«Pentru aşa a lori
— «Și voi
cA lumii
A isi

ai pusii şi sărbătăre,
prea vrednică urmare,»
totii cu acesta, vreți
slavă să aveţi?» |
acel drumeții.
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— «Strămoșii noştri...» — «Seiti,:

“«Darii ei la: vorba mea să viii:
“«Ce faptă vrednică, voi aţi făcuti în lume ?».
«— Nimica,

însă noi...»

— «Că numai de lripture vol
«Sunteţi

-

ae

și bune !

«Lăsaţi dar pe strămoşi în pace. !
«Cu fapta e cinstită aceli caro o face.»

„Acestă fabulă a lămuri se pste,
„Dar gânscele să nu se'ntarte.

Vulpea și Bursuculă.
— «Da din cotro și unde,
«ălorgi tu așa iute?»
|

DBursuculii întâlnind pe vulpe-ă întrebat.

— «Oh, dragă cumătră, ami datii peste păcalii.
«Sunt iată »„Surgunită!
«Tu scii că ei am fostă în slujbă rinduită
«La o găinărie,
«Cu trebile ce-aveamiă, odihna-mi am lăsat.
«Și” sănătateami-am 'stricatti::
«Dar totii cii am cădutii în' grâsnică urgic,
«Pe nisce pâri nedovedite;
Precum că luamii mite.
«Tu singură marturii eşti, în adevărit să spui
«De

—

m'ai

vădutii

cum-va,

măcar'cu

eNU, dragă cumitre; dar când

vre unii pula 7»

ne întălniamit,

«Ei cam adesii vedeamit:
«Că tu je botişoră *
«Âveal și pufuşorii». —
Cum

Se întîmplă și la noi de:vedi,

a
ii

altulă, avendit loci, așa se tânguosce,

In cât iţi vine mai să-li cred,“

Că abia din I6lă se hrănesce.

De

Dar astădi butcă, mâne cai,
unde

6re-i vină? şi când ar vre să stai,
Să-l facă curată socotelă
Pentru venitit și cheltuială,
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N'ai dice ca; bursucul: că are puluşorii
Pe. botişorit RE
Momiţa
In a momiţelorii

(ră,

și două Mdje.

|

.

(Ce mai nu are hotară), -

„«Pricinii de cași urmate.»

Odată judecătâre
Era o momiţă, care
Chibzuia, cu scumpătate

Apol cașu drepti în două
Rupâridu- li ea prea frumosii,
„A pusi între amândouă
“Cumpene câte ună boţă,

Cumpăna cca de dreptate” *
Și iată că la momiţe,
Se arată două mâţe,
Zgăriate, încruntate,
In prigonire de morte,

Dar

.

i

Părăsindii ali săi locaş,

când. cumpăna

«Staţie dise lori momiţa,
* «Inn cumptn a de dreptate -

Acum

partea cea mușcată

Nu trăgea ea ceca-laltă.
Mușcândii iar din acea grea,
Tocmai drepti nu nimerea.

ȘI aşa pân' în sfîrşitii,
„Totă în cumpene a trasi;
lar măţele

S'aii trâzitiu;

Că din”: cașiin a a mal rămas.

Caluliă și Cătăroțulii..

Aaa

:* "Unit vrednici călăreţi
“Avea unit. calit prea blândă şi bine învăţatii;
A
“Iar singurit. elit semeţii
„i
Și despre cală încredinţatii
„A vrutii să facă o încercare:
Ca fără Îrâa călare
Să iasă la primblare.

"De odată 'caluli a pornitit *:
„..

„=

„.
La pasii încetișorit;”
Dar.cândsa înţelest, că n'are frâti. strunitit,

See

:-A, prinsi, a. mal.juca, a merge, mai „ușorii,,
„Apoi luându- -ȘI ventii,
Săria, svârlia fugtndii,
In cât pe câlăroţăi Ta trântiti eli jos;
- Iar singurii

ridică,

Vede co -parte-i mat mică;
„ Muşcă, ecrcă, chibzuesce,
Și Dine nu nimeresce.

Pentrunit bulgăre de cașii.
Una strigă: «Socoteşce! ..
«Cașu ei lamit fosti ochitii»
Alta ţipă: — «hotăresce!
«Cașu ei lam dobânditii.»

„i
II

)

«Se 'va lămuri fiinţa

a plecatii:la fugă mai virtost

. DR

..

,
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Pe văi, pe deluri, prin pondre,

Și dândă de o ripă mare,
Sa sdruncinatii de totă.
Stăpânul a aflată în urmă ealulit morti,
Și-a disii: «Sărmane cală, po cruda ta peire
«Ei însu-mi țl-amă gătită,
"
«Tu sub povăţuire
"«ă frâului strunitii,
«Erai prea blândă și bunii, și nici nu mă trântcai,
«Nici capul nu-ți rupeal.»

Și slobodenia, câtii e de desfătată,
Dar când la unii norodit nu are
A sa mâsură înțeleptă:

Se face primejduitore.
5.

Antonti-Pann.

(1797—1854).
Se scie până acuma că clii s'a născută la Slidven în Bulgaria,
po la 1797, şi că tatăl săi cra meseri iaș
— arămari
ii i ori căldă-

rarii.

Totuși,

deşi

născutii

în Bulgari ia,

nu scimit cu siguranță dacă,

era bulgarii ori români. Se găsescit prin sericrile lui întorsă
tură
sintactice cari nu sunt românescă, dar chiar Românii de prin ţările
străine poti să facă asemenea greșeli, mai alesi când mai
sciti și
alte limbi străine. Antoni Pann scia limbile română, slavă, turcă
s și
grecă, aşa încât acâsta nu pâte fi o dovadă că clti era bulgari
i,
mai virtosit când vegi câti de multii materiali limbisticii și
câtii de
multe forme cu înțelesuri adânci cunâsce clă: pentru că
dinsulii
nu numai că scie românesce, ci simte chiar greşalele cari
le facii
străinii, precum și Românii din alte țări: așa elit imitâză vorba
stricată a nâmțului, a grecului și a românului ardeleană. Se mai
pote
apoi că cele mai multe greșeli să fie din causa tiparului, căci
din
causa tiparului în multe locuri se vădi versuri întregi schilodi
te.
Se pote ca pe vremea. pe când seria clă să [i făcută greșeli
de

rimă, să [i trecutit cu vedereea hiaturi şi alte greşeli de

acele pe
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cari poeții le numescii licențe poet
ice, dar greșeli de măsură și de
ritmi atâtă de multe câte se găsescă
în scrierile lui, nu se pote
să le
fi făcuti

elă,

care

era

unt

forte

bună

musicantă.

In 1812 Antonit Pann (care avea 15
ani), fu luati de către Ruși
în robie împreună cu tâtă familia și
dusi în Rusia sudică, unde fu
luati în armată, și sluji câţi-va ani ca
musicantii, până când într'o
di mulțumită de dragostea muscălâscă,
apucă drumulii Galaţului și
veni în România. Gândul stă la înce
putii cra să se întârcă la
Slidven, dar pe deo parte încependu
a se deprinde aice în țeră,
iar pe de altă parte audindă de barb
ariile 'Tureilori, se întimplă
cu dinsuli ca și cu mulți cari vinii
în România:

Vii s'o vedi, să stai unii ceasi

Și rămâi, ca Dunit rămasi.

Antoni Pann se statornicesce în Bucuresc
i, unde trăesce dândii
lecţii de cântări bisericesci, de musica,
orientalăşi cântândi la biserică.
|
-Ca buni musicanti începu d'intâi a
pune pe note diferite cântece populare, pe cari le aduna, din audit
e, precum este «Strmănica turturea» și altele, iar mai po urmă
începu să compună elă
insuși și musică, și poesii. Așa începu
el a scrie. Activitatea, lui
literară și artistică se desfășură între 1830
și 1854. Contimpuranii
cu Thiers, cu Daniel O Connel' din Angli
a, cu Kossuth din Ungaria, pe când unii pună :la cale revoluții
și schimbări repedi, Antoni
Pann lucrâză în liniște și ridică cu înce
tul celt .mai rari și mal
prețiosi monumentii, care dovedesce
spiritulă, puterea do judecată
și vitalitate a poporului română, căci
proverbele și anecdotele nu
sunt decât rosultaţulii. observaţiunii popo
rului: în ele se cuprinde
filosofia. populară.
|

In 1847, pentru a uşura mai multă tipăr
irea scrierilorii sale, fundă

și o tipogralie,.

i

|

Scrierile lui sunt forte numerăse și forte
variate.
|
Eli muri la 1854 de tifosă, și fu inmormîn
tatiila biserica Lucaci.
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lui Anton

E

Pann:

porocole

Unii șorece măre” anume "Gherlânit
Peste t6tă gldia fiindii căpitanii,
Atătii se mândrise,

precurn * povestescii,

Incât își uitase nâmuli şoricescit,,
:
Și vrendii să se 'nsâre el nu: gândea, altii,
„Decât .să iea, lată de nemi mai înalții.
„„Cugetândiă. acesta, și totii cercetând,
Pe bătrânii soreci mereii întrebândi,
AMĂ că mai mare, dintre câte sunt,
[E s6rele singuri slăvită pre pămîntii.
Și precum se vede frumosti, strălueitii,
Și

fată întocmai

are "negreșitii.

|

Audindii Gherlanulit nu sta nici de cum,
Ci cât mai îngrabă sa gătitii de drumit.
Luă 6ste multă, întocmi alai: |
Poruncindii să porte zaherea, mălaiii,

Plecă către s6re împompati astii-felii,
Șoreci ca lăcuste sburândi după celii.
Mergendi qi şi n6pte sfera ai pătruns,
şi „a naltulit sOre su, vădutii ajunsit.
Sârelo îndată, pe mândră Gheri lanii
La

0

priimităt

tocmai ca! pe-unii “căpitani.

Lac vorbită cu cinste şi Va întrehati

'-::

Să vie la dinsulit cum s'a. întîmplată?
„..

“Gherlanulit -atuncea, complimentii făcendii,
Gătre el respunse în astii-feli dicendii:
| «Luminate s6re ali naltului cerit,
„«De- ți Taci supărare, iertăciune "mi ceri.
«Eit sunt, cum scii bine, marele Gheilani,
«Care

peste

ş6reci

sunt

aqi căpitanii,

«Și am bogăţie; trăescit fericită,
«Numai despre una sunt nemulțămitit,
«Că nu găsescit fată după placulă mei,
«Cu nemi de potrivă-mi să mă 'nsoritși cii,
«Dorescit să am socru de nâmit mai de sus,

«Puternicit în lume, la alţi nesupusii.

*
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«D'accia:la tine dintratâtiă. loci viă,

«Că toți de mai mare! pe tine te-soiti.»

Sorele răspunse la ali să cuvîntii ;
«O mare Gherlane ! precum (iseși: sunt
«Inalti şi puternicii, de toți m& slăvesciă,
«De nimeni n'am frică, precum voiii. trăescii,
«Dar cum se ivesce unii norii cât'-de micii,
«Eă atuncă îndată toti chicfulit îmi strică.
«Căci se pune: 'ndreptu-mi, fără -a-X păsa
«Și m6 întunecâză cu puterea: sa,
«M&S face să nu poti vede pre pămâîntii.
«Lui fără de voie-mi ca: unii supusi sunt.»
Audindii Gherlanulă pe sro. astii-felă
Cum că se supune de unii nori și cli,
De a-i cere fata nici nu pomeni.
De'ndată se'ntârce şi la norii veni.
Pe cârele norulă dacă a vădutii Și îi făcu cinste: cum i s'a, căduti,

La întrebatit dicendu-i : cum s'a întimplatii
Să vio la dînsulă din locă depărtatii?

Gherlanulii îi dice:-«0 slăvite nori!
câm veniti la tine că voi să mă 'nsoriă
,
«Și cautit copilă de nâmă mai de: sus,

«Să nu fie 'n lume nimărui supusii.

«Tu

dar mal

puternicii decât alţii ești,

„«Că şi chiar pe sâre poţi să-lit biruescr:
«Cum te pui îndreptu-ă îl întunecesci,

«Pe locii îl acoperi şi-li nimicnicesci.»
«O mare 'Gherlane! norul a r&spunsii,
«Cea ce se vede nu e de ascunsti.
«Dreptii cii sunt; puternicii, după ctim
“diseşi,
«De stingii şi pe sâre cu aburi-y deși
«Dar cum sc ivesce:uni cât de micii
ventă,
«Ei trebui de 'ndată să fugi do-unde
sunt.

„«Sullă, mă gonesce, să-nu-i stati în
drumi,
«Și mă risipesco tocmai:ca pe unit :fumi.»
Audindi Gherlanulii că şi norul chiar
Altuia: mai. mare este: supusi iâr,
Se pogâră 'ndată la marele venită,
Care atunce grâznicii sufla pe pămentil.

,
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Priimindu-lii ventulă într'ali stă palatii”
Şi d'a lui venire fiindii întrebatiă,
Incepu Gherlanulă și la dinsulă iar
Să-i dică întocmai ca și la norit chiar.
[li făcu că este puternică în duhii,
Incât risipesce norii din văzduh.
Ventulă îl r&spunse: «așa este, sunt,
«Tare şi puternicii dup'alui tăi cuvintit.

«Ei risipescii norii în aerit când sborii,
«Cutremurii pămîntul, copacii doborii,

«Dar e o cetate lângă ea cuni

«Ce este zididă mai dela potop,

plopii,

«Fiindă pustiită de nisce tirani,
«O batit și eii de sunt dou& mii de ani,
«Și nu am ce-i face, nu o potii da josii,

«Puterea-mi supune deși sunt virtosit.»
Audindii Gherlanuli şi pe ventii astii- felii,
lără de zăbăvă, pleacă, dela; elă,
Dicendi

întru sine

mai

bino

să ica

Po fata cetăţii că-i mai tare ca.
Mergând dar la: dînsa fu iar priimită
Ca şi pân'acuma

întocma

cinstiti,

Apoi între vorbe la 'ntrebări fu pusi:
Ce vântii?
ce 'ntâmplare aci l'a adusi?
Eli cu plecăciune pe locii a r&spunsă
ȘI și-a spusă totii doruli, nimicit n'a ascunsi.

Mai dicendii cetăţii că ea c'unti cuvînt
liste

care

nare

habară

nici

de

venti,

Căruia cetatea răspundendă a dist:
«Intr'adevării, ventulit.de loci nu m'anvinsi,
«Și de acu "nainte nu-mi pasă de elă,

«Că pe lângă mine e multi mititelii,
«Dar se încuibeză pe sub temelii
«O grâză de șoreci,. vr'o câte-va mii,
«Şatâtii mă gătiriră, totii săpândii de rindii,
«Incât dintracesta crediă să cadi curândii.»
Audindii Gherlanulit dice: «așa dar
«TOtă-a mea umblare a, fostii în zadară,

«Cum

văd

«Nemuli

cit şârecii într'adevări sunt

celi puternică

pe acesti pămînt,
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«O cât făr de minte şi prostii am fostă că!
«Să nu ieati că fată chiar din nâmulă moii;
«Ci mă duciila, sâre, la noră şi la vântă,
|
«Și

la cetăţi slabe, — pe toţi să-i descânti.»
Calulă,

stătatii.

Uni cală slabi, stătutii de cale,

Așteptândii ca să-lii: îngrâpe.

Cădutii, zăcea într'o vale,
Neavendiă :nicl o putere
Ca sa mal stea în picere. ..:
Să sculă câte o dată
Și iar se culcă îndată.
Care vădendu-li uni câne
Leșinatii, flămândii de pânc,
Ședu lângă eli aprâpe:

Calul gândul pricependu-i,
Oftâ supărată, dicendu-i:

«Ce-ţi pierd: vremea lângă mine?
«Nu morii,
nu, du-te ma! bine.»
Cânele gura căscându-și .
l-a r&spunsii, ceda, mișcându-și:

«Potii şedea cii și. degcbă,
«Că şi acasă nam

trâbi»

„Cuculă și Privighetorea. Privighetorea micşâră
Stândi veselă pe tufșără
Îşi resună cântecelulii.
Intoreându-lii în toti felulă.
Cucul ce abia, tăcuse.
Și din cucuitii stătuse
N'a mal putut să-i asculte

Sfărămăturile multe,
Ci necăjindu-se tare.
Îi dice cu supărare:
a— N audi. tu, pasăre sură,

«Prâstă farfară de gură,
«Ce

te fărâmi

într'atâtă

«Cu cântarea-ţi cea urâtă ?
«Astâmperă-te mai bine
«Și stându ascultă la minc,

«S'auqi odată cântare
«Dulce şi cu răsunare:

«lar nu supţiri gheonghenelc,
«Ce n'a

nici unii hază în ele.»

«—Jupână cucule, ca disc,
«Acve 'mi 'vorbescă oră vise?

«De îmi totii
«Și îți laugi
«Intr'adevării
«Dar cine la

defaimi cântarea
r&sunarea,
a! glăsi mare
gusti îlă are?

«Cântarea-ţi e monotână
«Totă, tâtă o brobnă,
|

«Cucu, cucu, o scil una,
cAtâta. dică tot-d'a-una.

«Ca să mal faci vre-o figură |
«Nu poți, e datii din natură, 5
«N'ai talentii în căscătură. |
«De cântare nu-ți e glasulii,
«Eşti bun numai să ţii, hasulii »
«—0O tu pasăre nerâdă!
«Dice eli mișcândă din codlă.
«Nu te ţinea 'nfumurată
«Să cânţi mal bine vr'o dată.

«Ale tale cântecele
«Sunt ca nisce jucărele,

«Că începi cu piuita
«Şi slîrşesci cu ciripita:
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«Piă, piii, pitt ciocu-ți deșiră.
«Și cir, cir, cir:o ţii şiră,
«Cu aste tu, vai de tine,
«O să mă râmâi po mine?
«Părerea "i este deșartă

«Șin zadară te ţii de certă:
«Ci cere pardon mai bine.
«Și te închină la mine.»
— «Eu, cucule, „nici o-dată,
aicea, ca nc- supărat,
«Nu mă lasă supusă ție, _
«De o fi dreptul să, se ţie.
«lar cântarea-mi de nu- -Ț place,
«Te rogii să mă lași în pace.».
— «Ba, dice el, voit acuma
«Să-ţi spul că nu voescii gluma.
«Voiii, dică, acuma îndată, .
«Să mergemii la judecată,
«acolo spuindii pricina,
«Să ni se alâoă vina,
«Să vedem câre pe: caro:
«Va râmânea la cântare, «Şi din noi: amândoi cine:
«Va lua în nasii” rușine.
Dice ca: —«Cucule, dragă,
«Dar cine: să ne alâgă?
«Cine socotesci că are -.«Audit mal buni la cântare?»
Iar elii, privindii:prin toti locul,
Dice, arătândii cu -cioculti:
— «lată acolii -ce se: vede -

«Păscându-se prin livede::

«Cu

urechi mari ardieate:

«Și portă samară:în -spate

D.: SPERANȚIA
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Pe celt ce cântă mal bine,
Ascultândă cum se cuvine.
Dicendii acesta 'ncepură
Care cum -să pricepură,
Cântară, se frămîntară;
Și sfârșind îlă întrebară:
Care din doi i se pare

A ave dulce cântare ?
Le răspunse dobitoculii :
|
— «Cucului i mai buni cioculii, ”
«Eli cântă cu r&sunare
«ȘI glasu-i mai multii gusti are. »
St&raca privighetâre,
|
li venia să se: omâre,

Vedendu-se deftiată
ȘI de măgarii ruşinată.
Dar, însă, ciobanulii care
Se afla în ascultare
Stândă rezemată pe.o costă -..
Vedendii alegerea prâstă
Ce măgaruli
o făcuse
i:
Și lui cuculăîi plăcuse, .
....
Incepi cu vorbă mică

Privighetorii- să-i dică : :

— «O tu pastre frumâsă
«Cu glăsuire duidsă, .
aa
«Inimă rea nu-ţi mal face, -..

«Ci cântă veselă în pace,
«Lasă pe cucit -să, rămâie. .
«De măgari. să: se mângâie.;
«lar tu vin de-mi cântă.mie,
«Că nu te dai .pe.o mie.

«De multe ori în.vicţă... ...
«Cântarea-ţi cea cu dulecță
«Ma făcutii să stai din. flucră,
«Ne-vrendit la -0i- să le șuerii,.

«Incărcatit cu alte multe; - «cela să ne asculte.»
Atunci, zburând de odată

«Şi nică să m& ducii. nu-mi „vine

Că este pusii să alegă

«Numai să ascultă la tine.»
acestea Qicendiă : ciobanulii;:
tristă cuculti s&rmanulă;.

Şajungendii la: eli îndată
L'aă făcută să înţeloă
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Iar dulcea .privighetâre
Na

mai

vrutit

Ci de ciobani mângâiată...

să: se om6re,

“dar na,

Mulţumindu-i

Ventulă,

Iarna ca muerca, rea,

shură

și Cojoculi.

...

"ndată. . .

......

.

„i

Ei cu putere, când shorii

După. cum i se părea,

Garduri, case jos doborii. |
[E facit. „po cel lenevoși
Să umble mal inimoși,
.
Faci” pe toţi să-mi dea respecti.
Strângendu-și haina la pieptii,
Pe di de nu se smerescă
Ei pe locii îi căciulesci,
Și la ork-eine voescit
Până la piele-i răsbescit.
Tremurii, tremură “unit cuvîntii

Cu vântulă,se dispută
Si dicendă îlit descântă
|
Că tu eşti unii ăla micii,
.
Cum am dice unii nimici,
Cum mă vedi Încep. te una”
Alergi, ostenesci îmi sufli,
Bombănesci și băăăesci,
Te înalțifsus, jos te târesci; ....
Ca cine te va vedâ
De frică cinste să-ţi dea.
„Toţi de mine pre pămîntii.
Și n zadară aste le faci,
-.. „——lar unt peticit de cojocă,
Mai bine ar fi să taci, .
- Stândă asvirlită întrun; loci
Pentru că că sunt ce sunt,
ȘI acestea audindi, .
I2ă stăpâneseă pe. pămînt.
„A răspunsii pe loci zîmbindiă:

Ventulii răspundendu i-a. disi:.

— Ție asta "i este visii,
Căci, cit nu sunt de nimicit,
Ci cum vedi sunt. unvoinici...

„ —Ce diei?.ce dici? jupânti ventă,
Că ai-fi

tu. pre

pămîntit?

— Eli ice: ia ce. vocscii,
Et

cu

i...

ţine nu xorbesci..
.

VP ulpea + și i Zupulă.
O vulpe răi “stricătăre
Ducându-se n venătgre ..
Intâlni în drumii po. vale
Pe cum&tru lupi în. cale.
ȘI-I dise, rînjindă măsele':.,

— Cale bună cumețrele.
|
Dar încotro, până unde?
— la pân'aci, îi r&spunde., N
M&

ducii pân! la O, vecină |. -

Să "'ngrijeseit de, vro. găină,. .
Dar tu ce [l-ai „Lăsatii, casa ?.
—Ami plecati să, dat cu, plasa.

Colea. n

acea,a eotendţă,

Să văqi, n'oiii, vânna.xro. rață?

Disc. astă-laltă iară ; .
— Aideţi îimpreună dară,

_Și sâini

rațe ori,ouă, +

„Le vomii împărţi în dout.
— Bine aide ! și; plecari,
Veânară pe cât venară, ..,.

„ŞI după. ce, împărțiră
„„Tote câte. le „hoțiră, De
- Când, cu .ele „se. 'ncărcară
„Si pe la-casă plecară
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Incepură să-și ureze . .

Sănătoși să ospăteze:
— Nâpte bună cumetrele
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:

-

Dreptă esteși prea firesce!

-

Că hoţi cu hoți se întâlnesce Mai lesne în pușcărie

Feri-te-ară sfintulu de rele.
— Îţi mulțumesc cumetriță,

Domnul

Ne-am

bine să-ţi trimiţă,

|

folositi astă scră,

Dar unde ne

|

"'ntâlnimi iară?

,
ae

Decât în negustorie.
|
Dar beţivi cu Deţivii unde?

Tacă şi elă ne răspunde:

Unde-mi tornă să-mi udă gâtulă

Și îmi mai petrecii urîtulă.

—— Dise ca
—:
fără greșali
La putina cu-argăselă.

o

-

|

Așa și altă prin urmare,
Mai lesne 'ntâlnirea
"și are

Unde: "li trage pe elit aţa

Ca să-și petrecă viâţă.

Pisicele şi Cotoiuli. :
Dout pisică într'o casă, surori, Îraţi vei să le dicr,:

In cămară după masă intrândii ca nisee pisici,
Mirosiră, cotoliră din taleri în talerași
Și "ntre altele găsiră şi 0 felie de cașii.
-Sară amendouă d'odată, asupra-l se grămădesci
,
“Pentru el voră să: se bată, facă gură, se gâlcev
escii: *

Și una și alta rele, mâriia și miuia,
Să-lii împarţă între ele nici de cum nu se 'nvoia
.

Şi ca să nu se mat certe, mergi la cotoiii, ceră
la elii
Ca prin drâpta judecată să le 'mpace la unii
felu.
Cotoiuli ca unii cu minte, le-a disii:— nu v&
mai certaţi,
Ce folosi mit de cuvinte? oi, scii cum vă
împăcaţi:
Care le împacă tâte e cumpănă pre pămîntii,

Și împotriva-l nu pâte nimeni să ică

cuvîntii.

Dicândii aceste apucă şi cumpenele pe
loci.
Ceri cașuli să-i aducă, îl rupe dreptii
prin mijlocă
Pune într'o parte șalta cașulă celii în dout
frîntii,

Inalţă cu mâna 'ndată cumpena

de la pămîntă,

Dacă vede că într'o parte atârnă mai grei
niţelu, |
lea din ceea-laltă parte și mușcă ceva din
elă. a
Il pune iar, iar ridică, acum dinesci greii
vădendi,
Mușcă şi d'aci niţică ca să potrivâscă vrând
ă.
Apoi iar și iar şi iară, când aci când colea
greil,.
Vrendii loră r&ă să nu le pară elit a mușcatii
totii merei,

a

———
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* Pân'se sătură pe sine și lăsă părţi
le mici,
“Atunci le :potrivi: bine şi le dete
la pisici.
Ele dar.silite fură asti-feli a
se mulțămi,
« Dacă minte:
nu avură singure a-lii împărți.

6; loanii

Heliade

Rădulescu.

(1802—1872.)

Heliade, fiulii unui căpitană
de poterași, s'a născut la
1802 în
Târgoviștea. La virsta de 12
ani a fostă trimisă la unit unc
hii ali
SG să. înveţe, negustoria, dar
în curândii celt fuge din pră
vălia
unchiului și spune părințilorit
că vrea să înveţe carte.
Intră la Si. Sava, unde e coli
mai buni școlari alt lui Gh.
La-!
zără, în loculii căruia ajunge
în urmă și profesorii.
|
Ileliade întemeiază societăți
politice, culturale, cum e de
pildă
Societatea Filarmonică, pe
care a fondat'o împreună cu
Câmpineanu. lit deschide în Munten
ia, coli d'întâit Qiară politiei
Cup-

rierutlăt Românesc i, din

care celii întâiti No; apare la 1 Aprilie
1829, și
durâză până la 1848; Și apoi
publicaţiunea literară Curieruli
. de
ambe sexe, care merge dela 183
7 până la 1841.
„Da 1848 ica parte la revoluţie.
Aa

Lasă, în urmă-i scrieri multe
scric până la mârte (1872).

și
|

Corbuli și
Jupână corbulă câștigase

-

Din negoţulii cc-apucase
Uni buni chilipiră- de caşi

Și cu dinsu'n clocii se duse

|
»

P'unii copacii, unde :se puse
Ca unii omiă Tali săi sălași.
Vulpea ca o jupânâsă . . .
O cam șterge. de pe-acasă,
.
ȘI eşise la primblare.
lar bunulă mirosii ce are

diferite, scrie până

și fabule și
Ii

Vulpea.
Diici de colo o îndrepta,

Sub copacii. și'n sus cătă,
«Jupâne Corbii, plecăciune!

«O Dâmne, ce frumuseţe!

«Ce pasăre,ce ninune! «Ce dragă de pene măreţe!...
«Dar nare glasă; ce păcat!»
Corbuli îngâmfată în sine,
Nici de cum nu-i veni bine
Ca Vulpea să-lii socotâscă

4
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De mută, sait să mi-lii vorbescă

«Minte nu ma! îţi lipsesce;

Că

«Şi fă bine de mă crede,
«Și 'nvaţă, te folosesce;
«Că de multi, fârte de multă
«Din punga celorii ce-ascultii
«Lingușşitorii trăoscii.»

prosti la alu stii cântati,

Lungi gâtului, căscă cioculii

Și 'ncepu a croncăi.
Cașulu cădendi, Vulpea-aci,
Cântăreţuli păţi joculă.

«Jupânii Corbă, precum se vede,

Cidra privighetore.
O dihanie de cidră
Ce-i dedese naiba 'n gândi!
Să ica fulgi de alte pasări:
Să iasă la sborit cântând!

lato

împopoţonată

Și mereii se gutuesce,
Ulubesna 'mpestriţată
Răţoitii bănănăesce.
Ce
Că
De
Și

nume să-și dea acuma?
e lucru însemnători!
la nume atârnă tote
trecuti şi viitori.

Dar. cidra de, e totii cidră
Și astu-felu se socotea
Nu-și mai vedea de locă cioculit
Și trupul nu-și mai simţia.
Se gândi cum s'o brodescă
Și să-și cate vrunii nășicii,
Dar nașulă I-o da vrunit nume
Ce n'o plăti mai nimici.
Haide! singură să vadă
In biserică de cași
Salde popa șalde naşii,
Ca să fie bine pace.

Fără sfadă, fără price
Remâne disii ce şi-o dice.

Se numi privighetâre,
„ Păst&ruică cântăreţă,
„Unde cântă pe răcâre
Scii colea de dimincţă.
Și sbură de bucurie
Biata cidră când gândea
Că cioroii oră s'o ţie
De poetă și păsărea.
Tese-acuma îngâmfată:
Și la lume se arată
ȘI-ţI începe a cântă.
La 'nceputii coţofenesă
Glasulii și-l mal subţieză.

Dar ce-i faci? că e totii ga!
Țipă «ga!» și ga! răsună;
Păsările se adună,
Ascultă,—aude gagă!
Să uită nu vede cidră,
Dihania 'nebunesce
Cântă, cine-o mai opresce!

«Sunt, qice, privighotâre
«Și Dumnedeii

mi-a dată

«Sunt pastre sburătore,
«Care după lângă mine

«Va dice că nu cântii bine,
«E

mare

mare

măgari.»

darii;
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ȘI echo răspunde:

«gară !»

lFie-care își zăresce,
Fulguleţulă,
pana sa ?
5
)
Și încetii ţio desbracă,
Scuipă ?n gură și-apoi sbâră.—
Poctulă rămâne cidră.

Pasările audă
— gari.
In tăcere o asculti,
Se apropie mai multă;
lie-care o privesce,

Hoile și Cărbunele.
Lâng'o
Una

lemnărie,

peste

unde

alta răi

sta grămadă

amestecate

Surcele şi așchii,a securei pradă,
Țăndări şi gătege, doge răsturnate:
Multe ciopliture
Și sfărămăture
D'ori-ce felu de lemne, mobile stricate,
Unii sroscioră cărbune cât nuca de mare,
Dar vii, ardendă bine, cădi intimplare
Din hirbulă cu spuza sai chiar din lulea
Unui sătenii care se ducea acasă
Sai să-și facă foculii, să-şi cate de masă,
Sait cine mal scie ce trâbă avea.
Aci prea aprâpe, după drumiă, nevol
Erai nisce Ioi,
Ali cărorii stăpânii

Era unii jupânii
Meşterii spoitoră,
Care spre repaosă capu 'şI rezemase
Chiar pe lemnărie și somnu-lă furase.
— «Ce s6rtă te-aștâptă, sârmane cărbune!
«Curândi te vei stinge și negru tăciune

«In, dece minute buni ma să mal fil

«Decât.pe perete să scrie cu tine
«ȘI să mânjerescă care cum îi vine

«Să facă la pozne draci de copil.

«Dar ce mal renume când m'af ascultă
«Eit să suflu 'n tine și tu m lemnărie

„«Să te opresci. ţintă şi să 'neepi a dă
«Colea unit foci ț&pănii!—Ce mal bărbăţie!
«Ce nume l-ai face chiar în istorie!
«Gazetele tâte tare-ară bucinăw

115

116

Tit, D. SPERANȚIA
,
Foile ca Naiba astir-felă îi vorbia.
Şi bietul cărbune, ce nu se pândiă,
Licăriă acuma mere de trufie
o

„Şi

de bucurie.

N'apucă să dică fatalulă săi da

Şi 'ncepu să sară sub iutea suflare,
Ce în şuerare
Drept între surcele flacăra "lă mână.
Saprinser” acestea, șapoi lemnăria.
Luâ foci întregă, vîlvorea se'ncinge,
. Satulii e "n pericolă și megieşia

Totă se deșteptă.
Sorta

'ntregă a Troici în spaimă așteplă.
Ilci! acum vei. dice. |
Calu nostru cărbunea cătatii să fie
„Forte mulţumitii?
Straculi Pârlice!
Plesnitii în scânteie Pacea grozăvie
De totii împărţitii
Cine-lit mai cunosce în foculii celii mare, .
Care și mal tare
ÎN făei cenușeîn vre-o 'mghesuire?
Peri fără nume, fără pomenire!...
Și foile iară cuprinse de focă
Lăsate în loci
D'alii loră jupânii meşteri, care spăimîntatii
A fosti şi tulito din somn deșteptatit.
Avseră și ele
Cu lemnit și cu pele,
Devenind cenușe. fără de suflare.
lată-v& exemplu şi daţi ascultare
Voi care sullaţi certele civile

Fol. să nu mal fiţi.
Și vol june inimi, organe docile,
Care drepti cărbune la suflări serviţi.

După sceleraţi
“Nu v& mal luaţi.
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Măceșuli, și Florile:
Unii măceșii ghimposi, selbatici
De prin locuri depărtate,
|
Nodurosii, riiosi, iernaticii,

Smulsii de criveţe turbate,
Aruncatii
Avuţită,

într'o grădină,
roditore,

Vrea să prindă rădăcină
Intre flori mirositore.
Piri avea pe lângă sine,
Buruiană blestemată,
Ce se 'ntinde în mii de vine

Of! înce, oi! încolo,
Of! grădina resună. .
Floricele curiose
Una palta se 'ntreba.
,
— Trandafiri să (ic, Lele?
— Nu: 6 trandafiri, surato.
—

Vai

de

noi

de

floricele!

— Ce-o mai fi do noi, cumnato!
— E măceşit lua-Yar naiba,
Viorelele strigară,
E semni rtii că scaiulii, sgaiba,

Incleştată, înțesată,

E stlbătăcia ?n eră.

Și ţ&ranu

Suge suculi din livede:

— «Surori bune, dumnia-vâstră
Nu vă temeți, surăţele:
Rugii, noi, din firea n6siră,
Si noi facemii floricele !

P'ructi, legumă, abia

Sunt d'o lege 'n astă ţeră

'nţelenesce,

]lii usucă .și-li stirpesce,
Stingo nemulii

d'ori-ce flâre,
vede

Muncitorulit cu sudore.

Astea toți le sciii prea bine,

De domnului blagoslovită,
La sporii mare vă invită

Dar măceşu-l mărăcine,
Sciţi că nu e de vro mană.

— «MEI măceșe, măi

“Specula dar întru 'sine

Măi spiâne, măl ploscașe,

Să-şi dea nume

Dă-ne pace

cu pomană,

Viţa mea de din afară
măceşe, .

şi te cară,

Du-te dracului din ţeră.

(Ceca ce la dinsulit suvenire,
Va să dică pomenire).
Jise dar că e deviţa
Trandafirilorii faimoși,

Eşti unit prooletit mărăcine,
Nu ne aduci tu vre-unii bine.

Să se bucure

Unde apucă de 'neuibeză

leliţa

Și flăcăii năzuroși,
Ingâmfatii

d'a lui mărime,

Ca unii semni de

nobilime

Că se trage dela nâdă
Și că simte, pătimesce, .
La lolosit obştescii gândesce,
Iși puse şunii of în câdă
Nodurosuli mărătine

Și credu cai stă prea bine.

Pirulă.ăla e rea piesă!
Bagă nasulii, sfredelesce,
Sapă loculii, găuresce,
|
Dă-no pace şi te 'cară,
|
Du-te dracului din ţeră !»
Intracestea, iată vine
Grădinarulii, se aşeze
Binişorii pe mărăcine

Si 'ntre flori să-lii încuibeze.
— «Nene, tată, erădinare,
la gândesce-te mai bine,

.
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La, primejdia

cea, mare

Ce-o să faci c'unti mărăcine?»

Floricelele strigară

Și fierbinte se rugară:

la astupă

acea grâpă !

Vin' mai bine de ne-adapă.

Dă la cidre pe roşcatulii
Că ai să ne tragi păcatulii !
— «N'auqiţi? Tacă-vă gura !»
Strigă omulă supăratii,
Mie-mi trebue răsura :
Voi nu sciți a ţine slată,
E obrăznicie mare
Să-mi diceţi curati Șl-anume ;
«Gr6p' astupă, grădinare,
«Dă la draculii pe roșcatulii
W
Mi-e ruşine şi de lume
Să-mi strigaţi că tragă p&catulu
Când et iarna, totă vara,
D)i şi n6pte asudozi
Să vadăpi, să vă lucrezii,

Cât m'a obositi povara.

Ei voescii obștesculi bine
Ș'a grădinei avuţie ;
Ei sciii și din mărăcine
“Să scotii flori cu măiestrie!
Altoi-voiă -cit răsura
Totii cu roze franţuzesci,
Trandafiri împărătesci,
Să vă tacă vouă gura!»
— «Nene, tată, grădinare,
Vedi primejdia cea mare.
D'ar îi trandafiră toti merge,
Ci vedemi ghimpse verge

Șacelii of grozav din câdă

Ce cu trandafiri se 'mâdă!..
Totii mai multe scie satului;
E sentimentalit spurcatulti
Ș'oftătura lui r&i pute

C'omi merge din. bute 'n bute.

Nu vedi piruli ce ne-aduce?

Nar mai apuca sapuce!
E o prâstă buriană,
Și sentinde pe poiană,
Se prăsesce în grădină,
Ne stinge din rădăcină!

Ce-ţi vine cu avuţia?

Lasă 'ncolo măestria,
Curcitura, altoirea,
Că totii lucru-și are firca:
Măceşulă e mărăcine
Ciomăgosii și plini de spine;
Florea este iarăși fre,

Că dă spirtii, iar nu duhore,

Pune-o în pepti, la capii,pe masă;
"Mărăcini nu pune ?n casă.
Vorba, scii de la părinți,
Lacrime vărsămit fierbinţi,
Noi scimi rîvna înfo ată,
Scimii sudârea lăudată;
Preţuimă sciința marc,
Nene, tată, grădinare;
Că măceşulă e ispită,

E s&minţă de gâlcâvă,

De odihna cumplită:
Vai de-noi și d'a ta slavă!
Ţipă-lă peste gardii afară,
Mergă dracului din țeră.
— «F'lorilori, tăceţi acolo,
Că vă daii cu sapa 'n capi.
Amii făcute odată grâpă

Și-acum cinstea voiti să-mi scapit,

Ce-am făcutii nu se desface;
Pân'acum nu s'a mai dati
Grădinari

să

ceră

sfații

De la flori. Și daţi-mi pace!»
Grădinarulă ostenitiă
De atâta gură multă,

"Sapa iea, nu mai ascultă,
Și sapucă de săditii,
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"Când totii ventuli de apusti
Face-o vijelie mare,
Unit virteji roteză tare,
|
Și măcaşulii sbâră sus!
Peste capii ţi-li învirtesce
Ameţitii ţi-lii răsucosce,
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Unuli
Altul
|

In bucăţi îl impărţesce.
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sapă şi plivesce,
fructulii însutesce. .

Grădinare, grădinare,
Vedi de pirii a te feri,
Că, îţi face muncă mare;

Fugi de of câtă vei trăi.

Și la draculii ţi-l trântesce...
Șin grădină pace bună,

Florilorii luaţi aminte:
Flori nevinovate fiţi!.

Grădinaruli flori adună:

Nu prea cereți iar cuvinte,

Unulii sudă și lucreză,
Altuli câmpul însmălteză,

Că nu 'n tâte nemeriţi!

7. Grigorie

Alexandrescu.

(1812—1886.)
Grigorie Alexandrescu s'a născutii la Tirgoviște. Avu de profesori
pe Eliade, la sf. Sava, și apoi intră în armată, pe caro o părăsi
în curând pentru a îmbrăţoşa politica şi literatura. Alexandrescu

a, fostii

poeti,

a scrisii

și

poosii

duiose,

dar

sa

făcută cunoscutii prin satire și fabule politice, în cari a „reuşitii
atât de bine, că a fostă trimisi şi la închisâre.
In Gr. Alexandrescu se pare că numai sufletulii a. trăitit: avea
minte și inimă, iar materie, pungă, nu. A trăitii și a, muritii săraci. (1)

Din

fabulele

lui Gr.

Alexandrescu:

Hlefanutulă.
In vremea de demultii dobitâcele tote,
De împăratulă Leii sătule, desgustate,
Își aleseră -lorii,
Unii

altii stăpânitorii,

Pe domnulii elefanti cu nasulit învirtitit,
Puternic îndestuliă, dar însă necioplitii,
Și de capii tare, grosi, câtă vreţi să socotiți.
Insă ca să puteţi să vi-l închipuiţi,
(1) CL. De lu Vrancea,
112—176.)

biografia lui Gr. Alexandrescu,

în Revista

Nouă,

An.], (1888, p,
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MS grăbescii să vă spui,
O judecată-a lui.

Le iea tâte de bune.
A! când o să ne vie -

Câtii sa
Puse 'n
lar lupu
Se. făcu

Di
Și
Ca
ȘI

Noulii stăpânitor,

O di de bucurie,

orânduită,
slujbă pe boi,
mâncători
favoritii,

Și Ministru la ot.

—

Vă last -să judecaţi
Câţi miei fură mâncaţi

—

De fiarele cumplite!

„Aceea

Ce vinii de pe la turme,
nu potă să-lii curme.

dar își urmeză

A sa nelegiuire,
Căci de ce se lucreză
|
Regele n'are scire
Ba, câte lupul spune,
Acum

să venimii

Vădândă

Domnii mei, se potii tote,

Deși le spuiă drepti glume.
Apoi sciți dumnia-vâstră
Că Gia este prâstă
Și că nădăjduesce

In zadarii fact strigare,
Oile împovărate,
Chipii nu e de scăpare,
Și plângeri necurmate,

Lupul

O! Asta nu se pote;

Dicii unia în lume:

Și câte oi slutite

Răul

fOrte așteptată scumpă în nevoi,
să vedemii odată,
lupi mâncaţi de of?

ce dorosce!

Eu cu încredințare
Ami auditii odată,
La o turmă, cam mare,
O vorbă așa ciudată.
Dar cum poţi sci ce spune
Oilo între ele? ...
Pentru astă minune,
Ami cuvintele mele.

iar la vorba începută: |

bietele oi că tâte o să piară,

După lungi chibzuiri s'alescră o sută,
Și merse la rege isbăviro să ceart,
Regele sta ocolită d'o numerâsă curte:

Cerbil cu cârne lungi, urșii cu c6de scurte,
Alcătuia unit sfatii vrednici a fi privitit.

Unii berbece învățat, ce scia să citescă,
Se 'nfăţișă smeritii, și 'ncepu să vorbescă:
«Ne rugămii să ne asculți Rege străl
ucită !
Și să întorci spre noi mila Mărie tale.
Starea în care ne aflămii e vrednică de
jale,

Pentru că domnuli Lupă, Ministru ce ne-aj
dată,
In locii de a ne păzi, de toti ne-a "mpuţinată
.»
Domnulă Lupi, întrebati,
«Stăpâne luminatit!

Râspunse

cu glasit: mare:
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Când
Când

le-am năpăstuitii? am scosi biruri grele?
Ei iati obicinuitii,
De oae

câte-o

piele,
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Dar prostimea ciudată,
Așa ce învățată,
Și făr a sci ce cere

|
*

Vrea ne-ncotati să sbiere.»

“ Măreţuli Elefantă, după ce so gândesce,
Dă de trei ori din capii, şi lupului vorbesce:
«âscultă,

dice,

şi ica aminte

|

La ale nostre regesc cuvinte.
|
Câtii pentru o piele, trecă și mergă,
Tiind-că singurii spui că ai dreptate.
Dar pentru că astădi Gea alergă
La mila n6stră, care multii pâte,
O iertii, de dăjdii fie scutită.
Ale ci plângeri voii să le ascultii;
Și de cât piolea obicinuită
|
Să nu poţi cere unii părit mai multi.

Câinele şi Măgarulă.
Cu urechile lăsate, cu câda între piciore,
Câinele tristit şi jalnicii, mergea pe o cărare.

După multit umbletii iată că-l întâlnesce
Uni 'măgarii și-li opresce,

—«Unde

te duci? îi dice,

Ce răi ţi-s'a 'ntîmplati ? scii par'că to-a ploatii,
Așa stai de mâhnitii.»
—«Dar, sunt nemulțămitii,
La împăratul Lei îîn slujbă m'am aflată:
Insă purtarea lui,
De e slohodii să o spui,

Ma silită în sfirșităi, să fugă să-l părăsescit.

Acum cautii altii stăpâni, buni, unde să-lii găsescii ?»
— «Numai datâtii te plângi? măgarul întrebă,

Stăpânulii Pai găsită, îl vedi, de faţă stă.

Vino

numai decât la mine să te bagi:
Ei îţi făgăduesci
Nu răi să te hrănescit

Nimicii n'o să lucrezi, nici grijă n'o să tragi»

- -
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La propunerea, sa câinele i-a r&spunsu :
«Ascultă-mă, să-ți spunii: E răi a fi supusi
La ori-care tiran; dar slugă la măgari
E mai umilitoră și încă mai amarii.»

Boulă şi Viţelulă.
Unit boii ca toţi boii, puţinii la simţire
In dilele nostre de srtă-ajutatit
Și decât toți fraţii mai cu osebire

Dobândi 'n ciredă unt postit însemnați.
—Unii boii în postii mare ? — drepti cam ciudati vine
Dar asta se 'ntimplă în ori-care loci.
Decât multă minte sciit că e mai bine
Să al tot-d'auna

uni

drami

de

norocă.

Așa da vieţei veselă schimbare,
Cum și de mândrie bouli stăpânită,
Se credea că este decât toți mai mare

Și cu dinsulit nimeni nu e potriviti.
Viţelulii atuncea plină de

bucurie,

Audindii că unchiulit s'a făcută bocrii,
Că are clăi multe

și livedi o mie;

* y
«M& ducii, dise "'ndată, niţeli fini să-i
ceri.»

Făr'a pierde vreme vițelulii pornesce,
Ajunge la unchiuli, cercă a intră;

Dar pe loci o slugă vine de-lii opresce:
«cum

dârme,

disc, nu-l

potă supăra.»

— «âcum dorme? ce fel! pentru 'mtâia dată .
După prândi se dormă! obiceiuli lui

Era să nu ședă diua nici odată.
Astii somnit

nu-mi prea place, și o să i-o spui.»

— «Ba să-ţi caiţi treba, că mănânci trântelă;
Sa schimbati bocrulă, nu e cum îlii scii.

Trebuc înainte-i să mergi cu sfială,
Priimită

în casă dacă vrei să fil.»

La o mojicie atâta de mare
Viţelulii rtspunse că va adăsta.

)
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Dar unchiulit se scâlă, plecă la plimbare,
Pe lângă el trece făra se uita.

Cu mâhnire tote băiatulă le vede,
Insă socotesce că unchiu-a orbitii ; -

Căcă fără îndoială nu putea a crede
Că buna sa rudă să-lii fi ocoliti.

A doua di iarăși, prea de dimincţă
Să-i găsescă vreme la dinsulu veni ;

O slugă co-afară îlii vede că 'nghâţă,
Ca să-i facă bine 'de eli pomeni.
— «Boerule, dise, aşteptă afară
Ruda dumi-tale, ali dâmnei vaci fi.»

—

«Cine,

Nam

a mea

rudă?

ast-leli de rude

mergi

de-lă

dă

pe

scară

și nici voit să-i scit»

porecile și Pisica.
Unii ș6rice de nemii, și-anume Ratonii,
Ce fusese crescuti sub patit la pension,
Și care în sfirșită, după ună nobilii plant,
Petrecea retrasii într'unti vechii parmezani,
Intâlni într'o di, pe chirii Pisicovici,
,
Cotoiii care avea hunii nume 'ntre pisici.”
Cum că domnulit Ratonii îndată sa gătitia
Să o iea la piciorii, nu e de îndoitii,
Dar smeritulit coioii, cu ochii în pămînt
Cu capu 'ntre urechi, cu unii acri de slinti,
Inceput a strigă: — «De ce fugi, domnuli mei
?
«Nu cum-va îți faci răti?:Nu cum-va te gonesc
ii ?
«Binele șoricescii, câtă de multi îl doresc
ii,
«Și câtii îmi ești de scumpii, o scie Dumnedeii!
«Cunoscii ce rtutăți vaii făcutit fraţii mei,

«Și că aveţi cuvintii să vă plângeţi de ci.

|

«Dar ei nu sunt cum cregi; căcă chiar
asupra loră
«Veniamti să vă slujesc, de vreţi uni
ajutorii.
«Et carne nu mănânci; ba încă socotescii
«Deva vrâ Dumnedei, să m& călugărescii
.»
La ăstă frumosi cuvîntii, Ratonii îndupl
ecati,

Vădândii că Dumnedeii de marturii e luati,
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Iși ceru iertăciune, și-lă pofti a veni
Cu nâmuli șoricescii a :se 'npricteni.

Ilit duse pe la toți, și-l înfăţișă

Ca unii prietenii buni, ce noroci

le dă.

SE [i vădută la ei jocuri de veselii!

Căci ş6recii. credi multă la fisionomil.
Ș'acestii străini atâtii de cinstiti
Nu le 'ntfăţișa nimici de Dănuitii.
Dar într'o di, când toţi îi dederă unit bal,
După ce refuză și limbi și caşcavală,
Dicendit că e în postii și nu pâte mâncă,

Pe prietenii sti, ceru a-i îmbrăţișă.

Ce felii de 'mbrăţișări! ce felii de sărutări!
Pe câți gura punea

Indată îl jertfia,
In cât abia doi ici cu fuga ai scăpatii.
Cotoiulă celii

Este omul

smeritţii

ipocrită.

Câinele și Ceiţelulii.
— «Câtit îmi sunt de urite unele dobitâce,
«Cum — lupii, urșii, leil și alte câte-va,
«Care crediă despre sine că preţuescii ceva !
«De se tragii din nâmii mare

«ăsta e o 'ntîmplare:

|

«Și cit pote sunt nobilă, dar s'o arătă nu-mi place.
«Omenii spunii adesea că în ţări civilisate
«Este egalitate.
«Tote iat o schimbare și lumea se cioplesce,
«Numai pe noi mândria nu ne mai părăsesce!
«Câti pentru mine unulii, fiesce cine scie,
«C'o am de bucurie,
«Când totă lighiâna măcarit și cea mai prostă
«Câine sadea, îmi dice, iar nu domnia-vâstră.»
Așa vorhia deunădi cu uniti ho 6re-eare
Samsonii, dulăi de curte, ce latră forte tare.

Căţeluli Samurache, ce şedea la o parte
Ca simplu privitorii, .
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Audindiă vorba lori

Și că nu ati mândrie,

nici capricii deşarte,

„Se apropie îndată

|

Să-şi arate iubirea ce are .pentru ei.
— «Gândirea vostră, dise, îml pare minunată
«Şi simţimîntulă vostru îl cinstescă, fraţii mei.»
— «Noi fraţii tă 12 răspunse Samsonii plini d& mânie:.
«Noi, fraţii tăi, potae!
„«O să-ți dămit o bătae
«Care s'o pomenesci!
«Cunosci tu cine suntemii, și ţi se cade ţie,
«Lichea, nerușinată, astii-felii să ne vorbesci ?»
— «Dar diccaţi... » — «Și ce-ţi pasă? Te întrebi că ce diceamiă ?
câdevărati vorbiamă,
«Că nu iubeseii mândria, şi că urăstii pe let,
«Că voii egalitate, dar nu pentru căţei!»

Acdsta între noi adese' o vedemii,! :
Și numai cu cei mari egalitate vremă.

Toporulii și Pădurea.
Minuni în vremea nostri _nu v&dii a se mai face,
Dar că vorbia odată lemne și dobitâec,
Nu r&mâne îndoială; pentru că de nu-ar fi,
Nici nu sar povesti.
Şi cail lui Ahil, care proorocea,
Negreşiti cai fostii, de vreme ce-l: trăgea.

Intimplarea ce sciă și voii s'o povestescii,

Mi-a spus'o ună bătrână pe care îl
Și care-mi dicea
Că

elil-o

scia

cinstescă,

|

Dela strămoșii. lui,
Care strămoși ai lui gicea că şi ei o sei.
Dela unii altii strămoşii ce nu mai este vii,
Si p al cărui „strămoși, Q&u nu potii să vi-l spui.
Into. pădure veche, în. ce locii nu. ne pasă,
Unii ţtranii se dusese să-și ia lemne de casă.
“
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Trebue să sciți, însă, și potii să
dati dovadă
Că pe vremea aceea toporulit n'av
ea c6dă.
Astii-felă se începi tâte: vremea,
desăvârșasce,

Ori-ce inventă omul Și ori-ce
duhulă nasce.
Aşa ț&ranulă nostru. numa! cu
fieru în mână
Incepi să sluțescă pădurea, cea
bătrână.
Pufani, palteni, ghindari se îngr
oziră forte:
— «Tristă veste, prieteni, să
ne gătimi de msrte,»
Incepură să dică; «toporul e
aprâpe,
In funduli-unci sobe, ţăranu-o
să ne îngrâpe
— «E vre-unulă d'ai noștri cu ci
'să le ajute?»
Disc-unii stejară mare, ce avea
ani trei sute,
Și care cra singurii cova maj
la o parte,

— «Nm — că șa, fi-ţi în pace; astă
-dată avemi

Toporulă

și țtranulii n'o să ishutescă,
Decât să ostenâscă.»
Stejarul avu dreptate:
După multă silință, cercări înde
lungate,
„Dând în drâpta și 'n stânga,
cu puţină sporire,
Țăranulă să întorse fără, isbutire
;
Dar când av toporul o eddă
de lemni tare,

parte:

Puteţi judecă singuri ce tristi întî
mplare.

Istoria acesta, de-o fi adevărat
ă,
Îmx pare că arată
Că n fie-care ţeră

Cele mai multe rele nu vinii de
pe afară,

Nu le aduci străinii; ci ni le
face tote,
Unii pămîntânit d'ai noștri, o
rudă sai uni

8.

C. V.

frate.

Carpi.

(183
— 1880.
8)
Despre Costache Carpii nu s'a scri
sii nimici până acuma, de acoc
a
noi vomă da ceva mai multe
amenunte decât asupra altoră
scriitori
cunoscuți, pentru că și Costac
he Carpă merită să fie cunosc
uti,
Costache Vasile Carpiă, de
nâmii de boeri vechi din Mol
dova,
fiulii lui Vasile Costini Carpă
și a Ecaterinei, născută Enache
Dano,

Sa născutii la 1838,

în Iași.
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Pe la 1841 sati
Constantinopolii, de
ucisi. Vasile Carpă
din Iași.
Costache Carpă,
francezi în familie,
în urmă — înaintea
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1842 Vasile Carpiă, tatăl, face o călătorie la
unde nu se mai întârce: se crede că ar fi fostii
a ocupati una din funcțiunile Tribunalului
fiulă, a învățatii carte mai întâi cu guvernori
apoi treci în pensionatulii particulari Ilaivas;
plecării tatălui sâit la Costantinopolit — Costache

Carpii a fostii așozatii, împreun. ăcu fratele săă celt mai mare
Anastase, la șcâla reală din Cernăuţi, unde urmă cursulă, dar nu

putu isprăvi din causa lipsei de mijlce, în care rămăsese mama sa
după plecarea tatălui.
|
|
Se întârse deci împreună cu fratele stii în țeră, unde el Constantini, mai urmă la învățătură la Academia Mihăilână din lași și
în urmă în pensionatulă lui Froy totii în Iași.
C. V. Carpii moșteni, după mârtea mamei sale, moşia Brătuloscii
din jud. Romani, în coproprietate cu fratele stă Anastase, căruia
cu încetul îi cedă partea sa pentru valore în numerariă.
După vinderea moșici, și mai alesii după isprăvirea baniloră, care
se realisă cu cea mai mare ușurință, C. V. Carpi ocupă în mai
multe rinduri funcțiunea de sub-prelecti și judecătorii de pace.
De talentulă săi de scriitoră saii fabulistă nu prea voia să ţină
cli s6mă și seria mai cu s6mă când n'avea ce face, de pildă când
nu era în slujbă, ori n'avea bani; de aceea nici nu voia să publice
nimicit, până când nu-lit înduplecă fratele săi Anastase.
C. V. Carpă cra un omi care nu se îngrijia de diua de mâne.
Îi plăcea să trăiască bine, însă.
_

Elă a murită la 1880,
urmă vro patru copii..
Scrierile

în Iași, și-a

murit

săracii,

lăsândă

în

lui sunt:

1. O colecţie de fabule tipărite în 1866, în Iași, tipografia Adolf

Berman,

într'ună

volumă

întitulatii: Mici încercări

de Poesie care

cuprinde fabulele: Flutaulă și Albina, Melulă și Ediţa, Momiţa
și Vulpea, Ținţurulă și Armăsaruli, Cocorele și Cidra, Vulpea
înșelat, Nouruliă și Valea, Leuli şi miniștrii să, DBursuculi
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_

avari, Cheia vieţii, Timpului, și Amor
ulă, Movlea și Pustniculii,
Greeruli. şi Furnica (imitație după
La Fontaine). Mărtea și Lom-

naruli, (imitație după Esopii şi La Fontaine),

„2. Boerulă și Rezășuli, scriere
în. tipografia, Th. Balasan în lași.

„3... abule, o a, doua,
Th. Codrescu. Iași 1880.
gălniceanu,

rulă. căguti,

sunt adaose

|

.

|

pentru teatru, tipărită la 183,
|

ediție corectată și: adăugită. Tipografia
In acestă volumii, dedicatii lui Mih. Ko-

următârele

fabule:

Boii, filologi,

Vultu-

Chiţigoiuli. și Cocdra, Lăstunul cu câdu de
Păunii,

Lupul. liberalii, . Sătenii. și. Cânele,

Bivoluli

prefectii,

Cedricii

și Măța, Veveriţa şi Ariciuli, Gaița și Bufn
a, Asinuli primari,
Păstorulii și Oile, Șopârla și Culbeculit, Câne
le și Șoldanulit, Dra-

culă și Muerea, Inima și Ochii; Amor
ulii, Zulia și . Nebunia;
hReuli și Eternitatea, Omul, și Povestea,
Brosca și Boul. (imi-.

tație. din Esopă după La Fontaine.),
: Din. fabulele lui

Const,

V. Carpi:

-. Catârulă și : Boii.
Unii, catârii fătată pe drumuri, crescutit în
of și. în vai,

De lungi timpi, cu desplăcere, trăia între
nisce cai;
Respinsii -de toţi cu asprime, fmea, setea
îl uscă;
Paele de prin gundie, le pupă și le mâncâ
.
a Posomoritit. ca: o. bufni,: greoiii, neciopliti
i şi sluti,
Era tOtă. diulica merci brâncită și bătuti
i.
Une, ori, €urgendi ca plâea, pe biata spina
rea. sa, E
„Câte trei și patru sute de copite număr
ă.
|
Altă, dată pe sub cumpătu, făcendii cail
toți complotii,

Îl lua gonindi la vale, până co cădea
în hoti.
Nu se audia în urmă-i decât «jnapib» și iară
«jnapii.»
In fine, sătulă o dată, luă și elii lumea
'n capi:

Porni dar, în turburare, ameninţatii
cum cra,.
„Peşte: văi, peste ponre; blestemândit
ursita sa.
„Așa mergândiă. totii o fugă, și cu
ochii înapoi,

„Nimeri din întîmplare în tin cârdii mare
de bol..

"Aici lucri de mirâre! celui Dătutii și
alungată
Este primiti

cu plăcere, găzduită

și 'mbrăţoșatii:
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Abia a pășită hotarulă, toţi îi dică: «mă rogi,
poftimi;
«Suntemi boi în țera nostră, de lungit timpi
not vă dorimit.»
lată cum elă de o dată dă chiorâști peste noroci
:
O pace ne-întreruptă domina în acesti loci.
De pășunea cea mai bună elă aici se bucură,
Cerea una, primia două, şi flimândit nu may
eră.
Incepi catârulit nostru, totii nutritii și, desmi
erdati,
Nu sciit cum, dar să ghicâscă pe ce pămentii
a căleatii,
Ce vă pare! de o dată, să-lii vedeţi pretenţiosi,
Plinii de tâne și de nazuri pe celă din gundi
e scosi:
Nu-i plăcea mai multii mâncarea: fânulit era prea
uscati;
Erha, îi părea amară și ovăzulă afumati.
Pe boi îi numiă sălbateci, mișei, trândavi, idioţi.
Respingea pe lie-care, Și despreţuiă pe toți,
Fantasil ne audite, și ocări peste ocări,
Care se prefacii în urmă în brutale maltratări.
A lui veche suferinţă pe ci acum o vărsă;
Cum a. fostii tratatii odată nu putea de locii uită.
Erati siliți boii noştri să sufere acestit chini,
In a loră proprie ţâră dela uni catârii străini,
Care abia eri venise goli, Mămândiă, ameninţată,
Și astădi își însuşise dejă unii dreptă autocrati.

_O voce de libertate mereii însă; le qicea:

Daţi în brânci din ţera, vâstră, dar curajulă

le lipsiă.

lată că din întîmplare pe aici trece unii calii,
Vădendi atâta tristeţă, acestii. nobili animalii

Vroesce să scie caiisa: — Ce aveţi dragilorii mel?
Îi întrebă el îndată. — Ce să avemii? răspundă
el:
O fiară, cotropitore, uni! sugrumători de boi,
Uni leii cruntii, cel mal teribilă sa aruncati
între noi.
— Cum se pste! dice calul; și de lungă timpă acestă
leii
A intrati în țâra vostră? aşi dori să-lă vădă
şi că.
Dar când vede, oh! ce vede! lucru curiosi de
totii!
Pe catâruli miserabilii! pe catârulit idioti!
— câdevării, urmeză calulă, unit proverbii a
declarati!

«Că în a orbilorii țeră chiorulii este îm părati.»

Calul și Momiţa.
O momiţă ostenită încetii la del să suia;

Unii cală vis-ă-vis la vale 'rtpede

se scobora.
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— Ce norocii, dice momița, stăi, te rogii, niţelii pe locă;
Te vădă june, făcuti bine, violă, ageri, plini de foci.
Veqi cât sunt de obosită, am cădută acum de totă:

la-mă, te rogi, în spinare, căci îți jurii că nu mal potă.
— Unde mergi? întrebă calulă. — Mergii în sus, iubitulii mei,
— ȘI cu mergi, în jos, la vale; așa dar cum să te iai?
Dacă am av6 o cale, bucurosi eii te-aşă luă.
Adio, dragă momiţă, te 'rogii nu te supără.
— Seil ce? mergi și et la vale, mi-am schimbată planulit acum;
Mai bine m& duci ori unde decât să rămâi în drumil.
— Atunci săi iute pe mine, căci n'am timpii de așteptati.
— lată-m&-sii qice momiţa. Dar abia sa aşezatii;
Abia pe friti a pusii laba: Stânga 'n prejurii! strigă ea,
Marș la deli spre casa mea!
|
— Cum! dar ei mă ducii la vale, mi se pare că ţi-am spusi,
Dice calului fără voe, ridicând capuli în sus.
— Ce ml-al spusii nu ma! ţii minte: Aşa este chefulii meii.
lată friulă, iată Diciulă; mergi acum unde-ţi (ici că.
Să-ţi fie de lecţiune, calit nebunii și dobitoci:
|

«Ce folosii că ai capii mare, dacă n'al creerii de locit.»
Mulţi creduli își punii ci însuși sub friti. capetele lorii;
Nu uitaţi că libertatea este celă mai scumpit odorii!

Teranuli și Vulpea.
Uni

ţăranii odată, umblândă prin câmpie,

făresce

figura

unul

animali,

Ce abia, eşise din o visunic,
Stândiă, ea o nălucă, singureli

pe mală:

Puișorăi de vulpe încă fără dinţi,
Străinii de. părinţi.
Muma lui sărmana nu de multi perise,
Din caăsa manici unui venătorii:
Și elă, rămasii singuri, afară ceșise
Cerendiă ajutori. Avea o figură multi atrăgătore;
P&rulii roșii ca foculi strălucea pe elă,
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“Cu doi ochi ca, două flicări arde
tore,
pȘi blândă, > toti odată, » ca unit melu elă.
Ilă luă țăranulă cu scop ca, să-lu
crâscă:
Am să-lă ducă acasă dicen gând
ulii săi;
Incă-i crudă sărmanuliă, pote să
trăiască
lără să cunâscă năravulii celt răi.
Copiil, acasă, numai ce-lă vedură
Incepi cu dînsulă a se desfăta:
Rupea de la gură

Câte-o bucăţică şi mereii îi da. |

Dar proverbuli (ice : spinulii, pân!
nu cresce,
Nu se desvălesce.
Abia luna trece; o găină sbâră
Țipendu din poiată, și mal mulţi
vecini
Se plângi, tot-deodată, pentru prim
a 6ră,
Că nu dait de urma mat multoră
găini.
In nedumerire este fie-care,
Incepă să urmeze sie! și bătălii;

.

Nu vedi în totii loculă decât întristare
,

Femei

desolate și poicţi pustii.

Ce pâte
De loci
Secretulii
Fuge, se

să fie?
nu se scie
|
|
ca fumul, ca argintul vii
strecoră, nevăduti se face.

să

Toţi sunt în erre:
Cele ma! ghibace,
Babe vrăjitâre,
Nici ele nu sciti,

Mai deştepţi copiii, însă ohservasc,

Că de unit timpă vulpea, se totă
furișa ;
Că mat multă cu dînșii nu şede
a la masă
Și că toti-la-una sătulă era.
Umblândi, într'o s6ră, singură
prin grădină,

- "Peranulă ochindă

|

Z&resce, sub tufe, o mică lumină,
Sau, dicendii may bine, doi ochi
strălucindă,
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Merge mai aprope, dar ghiciţi ce .vede?
O ticăloşie! Cine pote crede!

Mica n6stră vulpe, îmbrăcatăn roșiă,
Pieptănă

cu dinţii pe unii bietii cocoși.

Furiosii ţăranul, pune pe ca mâna,
De urechi începe a o scutură,
AJ da cu prăjina
Sa o blestomă:
Lipsesci, dela mine, viespe veninosă,
In loci să facii bine, mi-am făcutii unii r&i..
In zadarii sunt. tâte'
Eşti o ticălosă,
Numai m6rtea pote
|
Să te despărţescă de năravulu tei.
Rana din nascere nu se lecuesce,
Cu încredințare a disă cinc-va,
Ce ese din miţă totii șoricii pândesce;
Lupulii părulii schimbă, dar năravulii ba.

Tinţarulă și Armdsarulă.
Câtă a ţinutii iarna olă,
Uni

ţînţarii slăbită de bolă

Ce se duse în ospitalu;
Cum simţi ceva căldura,
Incepu să facă cură
Pe spinarea unui calil.
Nu trecu o qi deplină
Ca să iasă la lumină
Ţinţaruliă înstrăinatii ;
Abia numal apăruse
Si nuvela,

sir&bătuse

Dejă dincolo

de satii.

Unii cocoșii umflatii în pene,
Ce din prâspttii, nota- bene,
Acolo primarit cra —
hei de lucru, bunii de gură,

Ca să facă o bravură,
Incepi a publică,
Crăinicindi în gura mare,
Ca unii lucru de mirare,
Că unii ţînţară înviat,
In ajunulii primăverei,
Serbândii giua deşteptărei,
Pe:uni cală Lai sgâriatii,
Nuvela încă fierbinte,
Sburândiă mereii înainte,
Domnulă câne, sub-prefectiă,

Audindiă în a sa plasă
Ce scandali se întimplase,
Acolo

merge

directii.

Și făcendi, în fuga mare,
O formală constatare,
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nostră

Cu martori şi cu doprosii;
Numat! ce -se 'ncredințeză,

4

Că astăqiîn
Pe unii calii
Unii ţinţarii
Apucându-lii
Cu furia cca
In trei locuri

fabulosii : -

a mea plasă,
celit mai de râsă,
din cerii picatii;
de spinare,
mai mare,
la muşcatii.

Prelectura întărtată,
Făcendii cunoscutii îndată
Ministerului interni ;
O depeşă sburătore
Scurtă și coprindătâre
Viră foculii în guvern.

Taurul prefectii se plânge
Că unii hoţi

lacomi

de

sânee,

Unit ţînțarii — banditi, scăpatii
Astăqi de la închissre,
Prindendii unit calit la strîmtâre,
De pele la desbrăcatii:
Și fiindit maltratatit fârte
Nu-i departe nici de morte.
Lupul, patrioti fierbinte,
Și ministru preşedinte,

Fârte sa scandalisatii;
Părăsind loculii îndată,
Cu inima tulburată,
Merge

repede la sfatii.

lar în urmă decât tote,
Membrii aii găsit cu cale
Să i vestescă, cine pâte,

.
Și
Și iînalt
— Măriel sale:.
<

Lupului, urcând

Leului dice așa;

vocea sa,

cere

Ca ministru cu durere
Pentru ţâra co servimii;
După regulele nâstre,
Să spunemii Mărici Vâstre

Prefecturei avanseză:
Acesti! raporti

Datoria
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De-a

mtruntulă

toti'ce

scimii.

lată dar că anarhie:
A ajunsit la noi să lie
Intr'ună gradi nesuleriti!
Mișelii ne audite,
Crudimi cele mai cumplite
Ne încetatii so comitii.
Diua mare hoţii pradă:
Precum astăqi, drepti dovadă,
Unii rezbelnicii cruntii ţînţarii,
Prebejindit la o câmpie
A mâneatit din herghelie
Celii mai mândru armăsari!
—

Cum

„Strigă

se pote! ţâra nostră?
leulă

furiosii.

— Chiar așa Măria Vâstră, Și făţişi nu pe din dosii.
A lipsiti frica din (eră;
Sunteţi buni. din calo-atară, .
Indrăsnescit să vă spună cit:
Și dacă, și astă dată,Va, fi fapta tolerată
Vomii păţi încă mai- răi.
—

Mii de bombe!

leul

strigă:

Merită de viii să-li ligă.
De când lumea mă ascultă,
O asemene insultă
Incă nu am suteritit!
Și dar trimete îndată
A

n6stră

bravă

armată

Să-lă ridice pe banditi,
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Un regimentii de albine,
Din câmpiile vecine,
Îl aduci legatit pe susil.
Strigă leului înc'odată,
Din picioră pornind să bată,
Încă nu ni lati adusi?

—

lată-lii domne!

a

In eli stă o greutate
D'unit cântară și jumătate.
VE pare exorbitantii?
Dar acesta când saprinde,

Când se umilă şi se 'ntinde,

Inghite șuni elefant!

— Ce r&spunsti îmi vei da mic?
Strigă Leuli cu mânie,
Observând pe acusatii,
Deși pari o slăbătură,
Dar după căutătură,
Par'că al fi vinovată.

lupulii dice.

Leulii, cât pe ce să pice,

Plecă capulă spre fugarit.
Și, privindii cu nerăbdare,
După multă, căutare,
Abia zări unit ţinţară.

Ținţărașulii, mortă de Irică,
Incepu scîncindit să qică:

Ciudatii lucru se ivesce!
Nam văduti, leul gândesce,
Mal picisnictt animal;
Și zîmbindi porni să dică:

Ai greșit, Prea Inălţate,
Sclavuli vostru din păcate.
O singură mângâere
Alină a sa durere:
VE rogii puneţi în balanţă
Pentru ultima-mi speranţă

— 0: fiinţă așa mică

Pâte învinge uni cal?
— ME iertaţi, lupul urmeză,
era nostră adopteză

Uni ţinţarii celii mai voinici

Diterite sominţiri:

Cu o gl6bă cea mat slabă .
Sait de lupii măcar c'o labă
Sati cu unii mânziă celă mai micii,
Și cu cât a mea fiinţă

Deși micii şi miserabili,
Este cli însă capabili
De mai mari blestemăţii.

Se va părea mal ușoră

Aci scade, aci cresce;
Se dă tumba și pe locii,

Din ţînţară devine tauri,

Cu aceiași chibzuinţă
Să-mi scădeți și din povară,
După care rogi plecati
A fi aspru judecati.

Avendii cdă de balauri,
Și gură cu dinţi de foci.

De multe ori din ţinţari
Lumea, face armăsari.

Acesti soiii rari se găsesce,

Îortea și Lemnarulă.
" (Imitaţie din Esopii,

Obositi

de bătrâneţe,
Unii

biet

după

Ia I'ontaine).

în miseria cea marc,

lemnară

sullândă

grei,
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Se tirie, în de sâră, cu sarcina pe spinare
In spre bieti bordeiuli săi.
In fine elii nu mai pste; aruncă sarcina josii : .
— De când sunt în astă lume avutami vre-unit folosii?
Ce viaţă ticălosă, dice elit, ducii pe pămînt!
O minută de plăcere nu am gustatii de când sunt!
Chinuni grele, munci, necazuri .... Ce dureri n'am suferitii !
Lacrămi și sudori de sânge: Iată cu ce m'am nutritiă.
Bătrânii acum, slabi și gârbovi, încă trebue să muncescit !
Pentru ce dar mai trăescit?
Vină morte ! vină dragă ! vină, te rogii, de mă ica !
— Iată-m& sunt lângă tine: ce poltesci? îi dise ca.
— Ah! Dar ce ?.... Te rogi mă iartă : nu poltescii alta nimicti,
Decât sarcina acesta să-mi ajuţi să o ridicii.
Cât de multi să suferimii,
“Toti ne place să trăimti.

9. Gh. Tăutu.
Despre acesti seriitoră n'am putută până în presentă să-mi
adunii încă amânunte biografice. Mi s'a spusă numai că a fosti
și elă prin funcţii administrative, din cari de multe ori a fostii
datii afară.
In caracterii cam sâmenă cu C. V. Carpă, și s6racil a fostii ca,
și dinsuli. Ai fostii chiar contimporani amindoi. Dar, când s'a
născut, din ce nâmi ?...
Din fabulele lui Gh. Tăutu:

Brosca și Raculi.
Ce ai fabuliștii, nu potit înțelege,
Că ne dai exemple prin măgari și bol:
Cu-aşa felii de vite par'că at o lege,.
Ca să compareze pe mai mulți din noi.

Domnilorii ! acesta n'o găsescti cu cale,
Pe-unii boeriide frunte de a-l compara
Cu vr'una din aste ambe animale,
E ceva ce pâte groznici supără,
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Cât dăă, despre mine vre odinidre,

Venindu-vă

'n minte

ca să-mi

ar&taţi

Ceea-co mă face ridiculii sub sâre,

V& prea rogă, cu ele nu m'asem&naţi.

Fi-ași strănepotulii unui bocriă mare,
Dacă I6ni Tăutu, vechiul met strămoșii,

lu logofeti mare; ISnii Tăutu care

Inchină

Moldova

'Turcilorit bărboși,

Și b&u cafcua dintro 'mghiţitură,
A

.
v
LE
ei
Nipu
In cât diplom
atulii și-a
c'anv
opărită
, .
Dacă nu gâtlejulii, siguri biata, gură ;
Prin astă-feli de vite să fii instruiti?

Vă mal repetii încă, a mele

defecte,

De-ţi vroi vrodată a le declară;

Aveţi bunătate prin alte obiecte
In a vâstre fabuli a mi le-arătă.

Vedeţi dumnia-vâstră cum câte odată,

Și eit scrii la fabuli, dar fac a vorbi
Alte angărie, precum ş'astă dată,
Cea ce urmeză vă va lămuri:

— Incotro plecat-ai, mti cumetre race?
— M& ducii drepti la Bratişu, căci am ausliti
i
Căn a sale ape racii avândi pace,
|
Devinit chiar ca urșii mari de îngrozitii.:

— Pote-așa să fie! dar pe cât îmi pare
Pasurile tale nu te duci în jos
Unde

laculii este, ce spre-apusit

de sâre.

Îi răspunde brâsca ocăindit cam grosti.

— Tenşeli de părere, draga mea amică
;
Ei mă ducă acolo unde chiar gândesciă.
— Cale bună dară, însă qtă mi-e
frică,
Căci iară în baltă am să te 'ntâlnesciă.

Ună pasti numai raculi, sanche, 'nain
teză
Și de-o dată pică, huștiulucă în lacă,
Toti în laculit de-unde prea voiosii
plecasă
Cătracele valuri ce din raci ursi faci.
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Fabula acesta, după cât îmi pare,

Dacă şi ci insu-mi nu mă amăgescii, .
Nare. trebuinţe de vr'o explicare.
Privindă cum în ţeră trebile păşescii.

Cia și Tapulă.
O die bună din întîmplare
Peste-o livadă ajunse-a fi
Autocrată stăpânitâre

Și cu blândeţe a cârmui.

Insă livada ce o luase
In stăpânire, biata, era
De animale atâtă de râsc,.
In câtă privind'o te întristă.

Dreptit cate, lucrul vroindit să 'ndre
pte,
A pune 'n funcţii sa apucaţii,
Berheci cu rivnă și minți. deșerte.
“ȘI ţapi ce "n slujbe sait esersatii.

LRIS
k(o; ap
pi

e

,

din

18

Celorii de întâit dând

iț- Bucureşti

să păzescă

ja

Muschiulii cel verde ce mai ora;
Celoră din urmă, să se 'ngrijescă
De muguri, frunze, le comandă.

Mai târditt însă unit;țaptmai
i june,

Cu dinte agerii şi ascuţită,
“Viindi, reginei curati îi spune,

Că pentru dinsa multi a

Ca lui partidă
Că are meriti
De-aceste (rase
Să-i r&splătescă

urqitit.

pe tron o puso;
şi-i credinciosi.
Gia pătrunse,
vru generosi:

Pe ţapă îndată în trbă punc,

Dându-i pe sâmă mici COpăcci,
Să so 'nerijescă a-i cresce inc,
Drepţi; şi să aibă milă de ci.
Ca după

vreme

acea orădină

Uni raiii so facă a fostă gândită;

|

o
A

e
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Bună plecare biata regină *
Avea; cu ţapuli însa groşiti.

Ce felii de sârtă ajunse 'n fine
Copaci, grădină nu potii să sciu!
Dar cum că capra râde cam bine,

Scie ori-care cu sufletit viii.
Ori și cât ţapulit

de-onestă

Ei însă unulii nu ași

să (ic,

lăsă,

Pristavii grădinei saii pe vro vie,

Căci de prin ele tâte-ară strică!

Gina

cântăreță.

O găină tântă într'o qi întrâbă
Pe cocoșii:—ia spune-mi, eii dece nu poti,
Ca să cântă ca tine când sunt fără trebă,
Căci și mic firea mt-a dată pliscii, nu botii.

Ori nu totii o mamă ne-a născută în fine?...
— Tu cânţi ca găina, cucoșulii a dis.

—

Ce felii cântă? ei cârâi și-ași voi ca tine

Plesnindă

din aripă să cântii versit deschisi.

O! atunce dragă fără încetare
Ei pe praguli ușii una ași cântă,

Ca să facit stăpâna, care adi ne are -

Ospeţi sati amantu-y totii a așteptă.
Pe la miedulit nopții zorile-aurite
Că sosescii ași spune cu glasii sunătorii,
Chiar de către seră le-ași vesti, iubite,
Ca puţini să dârmă omulii muncitori,

Și de siguri, frate, că cu-aşa purtare

Mași face plăcută la toți în sfârșiti;

Când acum îndată ce cârâi cam tare
Sub o oborâcă m& punit la clocitii.

De aqi înainte să scii cocoșele,
Cam

să punit silința ca

tine-a cântă.

— Ba-ţi cati de trebă capoi dâi de piele
Stăpânica, nostră te va despoiă;
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nu vrea pe lume
unt COcoșiI,
s&rmano! te-a pune
to face borşii.

Insă porombaca sfatulii nu ascultă
Și pe pragulă ușii începe-a cântă;
Dar

vreme

nu

trece

tocmai

așa multă

Și lelea o prinde spre-a o descântă:

«De-ai cântatit
«Negreșitii că
«De-al cântatii
«Pe pragii cu

de.bine cobe-afurisită
c6da îți voit reteză,
tu însă cam să fit mâăhnită,
securea capu-ți voii tăiă.»

Deci atunci, peste capit începe s'oidee
Către praguli ușii din alt casei undă,
Fatalitatea, însă, făcu ca să-i stee
Capu 'ntâiă pe pragi, unde i la frântă.
Astă tristă scenă, cocoşu-a prevădutit
|
Și de'ndată-i dice:—Nu ţi-am prorocitiă
?
— Cântă totii pe limbă-ţi, că nu
ver fi perdută,
Găina murindit asti-felă a rostită.
10.

G.

N.

Nichitachi

D-lă G. N. Nichitachi s'a născută la 1838
în Focșani.

E unii ve-

chit slujbaștă: a fosti subprefecti,
membruîn comitetul
nentii, directori de prefectură. Astăqi
trăesce la Bacătă.
Din fabulele lui G. N. Nichitachi:

perma-

Lupulii tintră şi Gia.
Către die, unii lupii se duce,
ȘI l-a disă cu vorbă dulee:.
— «Toti audi că frate, tată,

«Și familia mea 16tă
«Sunt

de vol alurisiţi

«Blestemaţi și urgisiţi,

«Și că vol ne-ați ponieri,
«Cum că noi vam prigoni.
«Eii sunt tînără, nu scii încă,

«ȘI 'n plăcerea mea adincă

)

«Ca să ștergi o pată mare

«De pe spiţa nâstră tare,

140

TH,

«V'aș ruga să fii primiti
«Intre voi și sfătuită,
«Ca ce trebue să faci
«Să poti vouă să v& placi?»
— «ăltii nimica, Gia dice,
«Ci să fugi acum de-aice,
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«Și să mergi apoi să-ți scoţi
«Din guriţă dinţii toţi.»

”

+.

*

x

Măcari că Gia nu-i prea istâţă,
Dar uite bine ce se feresce
De celii ce cată s'o ica şi n braţă,
Când

alt-fel

scie

că n'o iubesce.

Doi Gusgană.
Dol gusgani în gâna, mare
Se duceaii după mâncare,
Dar de-odată unul stă
Și se pune tupiluşă,

«Ci-i unit bietii 'cărăbușeliă
— «Ori și cât, — m& temii de elii,
«Că deii sâmănă prea bine
«Și la shorit, Da și la olasit,
«Cu celit-ce, venindă spre tine,
«Ma muşcatii tocmai de nasii.»

C'audise-unii cărăbușii;
Iară celaltii îlii întrebă:

„— «Ce at frate de te-opresci?» .

— «Taci, mă rogii, să nu vorbesci,
«C'audii

o băzâială

_ă%k

|

«Eşti

ună

prosti,

«Că nu-i vespe

scolă

*

Dac'odată sa 'mtimplatii
Cuni șireli m'a înșelatii,

«Ce mă puse 'n bănuială.»
—

*

şi vină,

Ei

nici albină

vă rogi

să am

dreptate,

Când n'ași crede nici pe frate.

Lupuli, și Vulpea.
Nisce câini la cășărie
Au făcutit o cumetrie,
Unde iată ca veniti

«Poftiti la o cumetrie
«Ş'ospttai așa de tare,
«De-abia umblu pe cărare.»
—câdevtri! de pe urechi,
«Credit cai supt la vinuri vechi;

Și unii lupii, dar ne-poltitiă;
Atunci câinii, toți vădendu-li,
Sari pe dinsulii și buşindu-lă,
Intr'atâta mi Tai smultii,
Pân şi-urechile f-ati rupti.
Și la urmă când scăpă

«Şi pe părit îți daă hbanatii
!
|

O vulpe mi-lă întrebă:

|

«Parcă ești cam ameţitit?»
—«la fusci la "cășărie

;

—cMEI cumetre ce-a păţitii,

«Că tu chiar ai şi jucatii!»
*

+

%*

Unde scii tu tare bine
Că nu-i loculi pentru tine,
Nu te du, de nu vroesci

Ca şi lupulă s'o păţesci
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Șerpele și Șorecele.
Intr'o chelărie, unde polobâce
Erai multe "n cercuri, altele şi doge,
Unii polobocii mare; sta cu vrana n sus,
Și tocmai în fundului chelăricy pusă.
Unii șerpe încă tînără ce se deprinsese
Pe la chelărie, că şi untii linsese
De prin putinele,
Lapte din ulcele,
Câte-odată, miere, lingea din ştiubeie ;
Se vede că păcatul, la făcută să deie
Pe vrană 'n polobocii,
De unde ca să iasă pe aiurea n'avea locii,
Și pe vrană nu putea,
Era scurti și n'ajungea.

Ci şedea acolo de fâme ameţiti,

Până când odată la vrană a fostă veniti
"Unii ș6reee, de care mâle sa rugati,

“Chipuri să găsescă, să potă [i scăpati.

Șoriculii sărmanulit, s'a și așternutii
A râde poloboculii, în fundă pe dedesubti,
De a putută eşi
Șerpele, șatunce șreculi veni
Plată del ceri.
„.— «Spune ce vrei tu?
«ăi nu ţii destulă, ție r&splătire,

o

«C'al scăpatii
«Ne sugrumati ?

«ai face mal bine, să fugi
«Că-sit flămând frăţică, de
«ȘI pote să-mi vie gustulă
«Să te cerci pe tine, dulce

cu grăbire
sunt leșinati,
chiar acu,
eşti ori nu !

*
XX

De-unii târâie brâă, dacă poţi scăpa
Și cu sufletă numai, alta nu. căta.

”
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11. Gheorghe Săulescu,
(1'798—1860.)
Gheorghe Săulescu o tovarășulă de lupt
ă ali lui G. Asachi

pentru
ridicarea învățămîntului. Amândoj
înființară ședla, din Trei Ierarchi.
Săulescu a serisii mai multe cărți
scolastice, dar a scrisă și cova
fabule.
ă
Din fabulele lui Gheorghe Său
lescu:

Momiţa.
Momiţa, precum

se scie,

E din fire prea isteţă.
Cu ageră ghihăcie
Și nu mal puţină

Cu

|

măreţă

|

Ori-ce vede precum omul,

Vrea să facă şi ea 'n dată,
Pândesce ce face omulă
S'apucă ca să lucreze
Vrea

'ntocmai

să-l

Vrendii apoi a se şi rade

Cu briciulii, rade și nasuli,
Și voindit a fugi, cade
|
Călcândi cordela cu pasului.

e

imiteze.

i

ale ei cercetate

Fiindii de omii mai aprope
Decât bestiile tste.
In casa, unui mare

omiă

Aflându-se o momiţă
Și 'ntr'o di de sărbătore
Ma?

Momiţa
Nu

vrea

.

ÎN

3

Singură

Când nu se cunoscit pe sine
“Ce sunt, sati ce potii mai bine.
„N

"m casă

pe tepa sa
mal Jos

Dn
piu
După y ce întâ
i

să sc Jasc:

se unse

|

Nu ne fie de mirare,
Vedendii pe-o biată momiţă
Avendii astă neputinţă,
Căci 6meni cu cuvîntare,
Cu minte, cu "nţelepciune
Păţescii altele mai rele
Pentru-a, lori deșertăciune,

Cădendii în mil de smintele,

Vedândiă pe o cuconiţă
Cum face p&rura sa,

R&mâindă u

cu pomadă,

Și la gâtii o cordeletă,

Și la asta are dreptate,
Tâte

parfumuri,

Pe la botă și pe la câdă,
Puse m capă și o bonetă

Cu

acea

ce

nu

"mpacă u

se

Șar vroi ca să se facă
“Aceca

ce

natura

nu

l-a făcutu,

.
FA
Nici
cultura a pututiă.

.
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Constantinii
prefectii, și a
Eli a fostii în
Din fabulele
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Constantinii

Bălăcescu.
(1800-—1880.)

Bălăcescu a ocupatii funcțiuni administrative. A fosti
fosti şi membru în comitetulii teatrală din Bucurescj.
generalii poetii satiriet.
lui Constantinit Bălăcoscu:

Teranuli și Pescarulii.
Uni ţtrană la târgii să duse
Pesce vrându a-și târgui,
Șalegendu-și unii cerapii mare,
Fără altă cercetare,
Seriosii pe locii se puse
Pe la c6dă-li mirosi.
Pescarulit astă vedere,

Răbdarea de toti perdendă,
Iise ridendi:
— Omiă ciudati ca tine, vere,
Nam mal vedută de când sunt
Pe ăsti pămîntă,

Nici aşa minte nerâdă,

„o:

a

Să miroși pescii la csdă!!
De-i prâspătii, de vrei să afli, mirâse-lă la capă, creștine,
Că elii dela capi sempute, şi o scie ori și cine,

— Despre capi, qise ţăranul,

Nici mai este de vorbiti,
Căci o sciii, o Sei, strmanulă,
Prea de multi s'a împuţită.
Vreamii să vădit înca-i la c6dă, dacă este precum spunii

Că se pâte d'intîmplare să rămâe ceva buni.

Pe când se seria acâsta, era lumea mal nerodă,
Că totii mai credea la câdă.
Acum pescele cu totul, capi și codă, s'a stricati
Și la o parte și la alta, ține-ţi nasuli astupată,

Li
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13. Dimitrie Bolintineanu.

(1826 —
Dimitrie Bolintineanu e destulti
n'avomii nevoe să amintimi decât
satulă Bolintinulă din: vale, și că
“Din fabulele: lui D. Bolintineanu

1873.)

|
,
de: cunoscutii ca poetii; asti-felii
că s'a născut în jud. Ilfovi, la,
a scristi câte odată și fabule.
:

Leul, montat și Jăgarulă.
Abătutiide D6lă, leul sta pe vale,
Resullândi abia.
Taurulă, mistreţuli, lati văduti în cale
Unde clii cra.
„EI resbună asupra-l o insultă veche,
ȘI 'n picidre calcă corpu-i maestosil.
Când vine măgarul falnică în ureche

Vede leulii josă,

Fără apărare, clu se sumețesce,
Îi lovesce capul cu picioru-i lată,
Leul care mâre astit-felă le vorbesce
;
— «Când cei tar Ipe mine aQI m'aă înfru
ntatii
«De multe ori,
«câm

gemutii

eă

tare

«Dar să sulără râul ce-mi faci tu,
măgare,
«E să mori acuma chiar de două
ori.»

Pe

acel

ce cade

Astă fel

dintr'o

toti mișelulii

demnitate

vine și îlu Date,

14. Vasile Alecsandri.

(182
— 1890.)
1

Vasile Alecsandri s'a născutii la Bacău,
și a muritii la Mireesci,
Elă e destulii de bine cunoscutii, de aceca
ne oprimiă a spune alta,
decât că, printre poesii a scrisii și fabule.
Din fabulele lui V. -Alcesandri :
Curcile.

Nisce curcl îmbătrânite,
Gârbovite și sbâulite

.

Stai sub. şură tremurând;
Și privindă cu pismuire

FABULA
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A porumbiloră iubire,
“Dicea 'totii aşa pe rîndu:
«Elel, soro ! clei, frate!
«âșa pasări desfrânate
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«Că drepti pilde noi acum...
— «Val acum sunteţi bătrâne,
Le răspuns'atunci ună câine,
«Val, acum sunteţi sbârcite
«Gârbovite și sluţite
«Vol de ciudă, voi de ură,
«Staţi cobindi acum sub șură,
«Clevetindă cu pismuire
«i porumbilorii iubire,

«Mai vădut'ați încă vol ?
«lan priviţi, o ! suridre ! *

«Cum. se drăgostescii la sre |
«Făra le păsa de not!
«Nu le- frică,
«De nimică.
«N'ai ruşine nici de cum!
cu nu sciit calii nostru nume
«Onorati de toţi e ?n lume,

«Căci de multii v'aţi trăitii traiul

«V'aţi mâncatii de multi mălaiuli
i,
«Ș'acum tâte la unii loci
|
«Nu plătiți nici unii potrocii
!

15. Gheorghe

Sion.

G. Sion s'a născută pe la 183
0 la Hirşova, (Moldova) și a
murită la 1 Octobre 1892 în Bucu
resci. A fostă membru ală
Aca
demici Române.

A scristi și fabule. G. Sion a înce
tatii din vicţă toc-

mai în momentuli
Din

fabulele

lui

când aceste

rînduri

Sion:

Trepte

de

se compuneauii la tipografie.

scavă,

Vrabia odată prinde unt
gândacă.
Eli atunce strigă: «Nici unii
r&it nu-ţi facii;

«De

ce voesci

dară

a m& omori ?»

Vrabia răspunde: «Taci, și
nu. vorbi.
«Nu e trebuință luerulti să-ț
i esplică:
«Vei, ei sunt mai mare,
iară tu maj Micii.»
Uleulii odată prinde-ună yv
răbioiă.
Eli atunce strigă: «Nick ună
r&ă nu-ți voii,
«De ce voesci dară a mă sfiș
ia?»

, Uleuliă

respunde:

«Asta-i

treba

mea.

«Nu e trebuință lucrul
să- țI esplică:
«Vedi, ci. sunt may mare,
i ară tu mal mici.»
Vulturulit apucă uleuliă din
sboră.
Elă atunce strigă: «De ce
vrei să morii?
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«De .când

sunt pe lume nu i-am

făcutii rti.»

Vulturulă r&spunde: «Asta-i placulă mei. .
«Nu. am trebuinţă ca să-ţi mal esplică:
«Vegi, ei sunt mai mare, iară tu mai micu.»

Uni omii dă cu puşea: Vulturulă din nori
Cade jos şi”strigă: «De ce mă omori?
«Nică unit mielă din turmă nu ţi-am răpitii ci»
Omului îi răspunde: «Asta-i gustulii mei.
«Nu e trebuință lucrul să-ți esplicii:
«Vedi, ei sunt:mai mare, iară tu- mal mici»
Mârtea

dă cu

câsa

întruni

muritori.

"Eli atuncea strigă: «De ce vrei să morii?
«Ce nu mergi la alţii carii te doresci?»
Mortea îi răspunde:.«âşa ei voesci.

«Nu e trebuință lucrulu să-ți esplicii:
«Omulii .celii mai mare pentru

Doi Stigleţi.

..

Unii bătrâni stiglete
Celii care-l prinsese
În ica, de- -aripiore cu
Into colivie îi di de
Seminţe

mine-l micii.»

m&runte,

se prinsese 'n plasă,
îli aduce 'n casă.
chipii delicatii;
mâncati -

ini, mei,

apă

bună,

Și cun alti stielete june-li împreună.
lat'o "m sclavie, biată păsărea!
„Adio câmpia care îi plăcea!
Dintrunii colții întraltuli strimta închisore
Eli mereii o cercă, vrândii să se strecore;

Dar dă totii de gratii care-lii ţiniiîn loci!

Şi mere revarsă dorulii stii .cu focii;
«âşa dar aicea o să, morii, vai mic!
|
«N'o să mal am voic-să sborii pe câmpie!..»
Camaradulă june, care-a fostit născuti
Chiar în colivie și n'a cunoscutii:
Viaţa de câmpie, se înduioșază.
Şi mal lângă dînsulii vine de s'așeză

«Ce al? îlii întrâbă. Ce te întristozi ?
Sati nu al de tote aici unde

ședi?

FABULĂ ÎN GENERE ȘI FABULIȘTII ROMÂNI ÎN
SPECIE
Toti deauna, dragă, aici. ni se pune
Apă și mâncare, “prâspete și bune.
Apoi ei, din parte-mi mă vol îngri
ji
Ori și ce. a-ţi: face spre a m& iubi.
Dorulă, suferința, audii că s'alină
Când iubirea dulce -inimele 'mbin
ă.
|
Nu-ţi întârce gândul spre câmpii
merci;
Audă că acolo traiulă e mai răi,
E
Ninsori, ploi şi grindini, păsările 'nghe
ță;
Vinderei şi ulei icaii dulcea vicţă.
Liniştea nici nâptea nu o poti gustă
;
Abia închidii ochii spre a dormită,
Și fără de veste chiar din cuibă
le-apucă
Cucuveua, care umblă ca nălucă.
Asti-felii de vicţă este chină curat
i;
„„ Cine o doresce este fermecatii.
„ Crede-mă, aicea, este multi mai
bine..
„Dar, de ce taci astiă-lelii, scumpuli
mei vecine?

Dac'ai sci, cât te adorit cur.
Da
Cumaș vr6 totii veseli să te VEdi mere
ii
— «âh! dice captivulii, a mea vesel
ie
Sa dusă cu viţa ce-aveamii pe câmp
ie!
Să mal fii ferice ci nu "voii pute
Fără „să recapătă libertatea mea».

Pinţavulă și Taurulii,
Pe cornulă unut tauri, ună micii
înţari
Punendu-se, îl dice cu vocea-i îngâ
nată +
|

«De,

cum-va

corpulii

odată,

meti,

Ți s'o părea prea greu,

Sunt gata să te last,

Aiurea să-mi cati pasii.»
Iară taurulit răspunde : «ÎN forte mulț
ămescii ;

Dar de a ta povară et 'nicf.nu mă simţescti.
»

Când omuli își dă acră de importan
ţă n lume,
Ajunge ca țînțavulă, obiectii de ris.
și, glume.

14%
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Cocoșuli și Rubinulă.
Uni cocoșii seurmândi,
Nutrimentă cătândi,
ANăĂ ună rubinii

Atunci mâniosi
Iliu trântesce jos,
Picendiă : «ce păcati,

Lucitorii și fini.

Că nu-i de mâncată !

Cercă a-lu sfârmă,
Cercă a-lii mâncă.
Dar ori-cât ciocniă
Totii nu reușiă.

Nu sciă ce gustii ai
Omenii ce dai
Bani pe lucru așa
Ce nu-lă poti mâncă.»
Câţi cocoși nemernici în acestă lume
Lucrurile scumpe le tratâză 'n glume!

Șerpele și Ariciulii.
Uni șerpe venăti, bătrânii și rece
Pe iarbă verde lungiti dormiă.
Din întâmplare pe-acolo trece

Ună Aricii care nici nu-lă zăriă.
Dândi peste dinsulii ţepele sale
„Le 'nfige 'n șerpe făra voi.
Atunci acesta îi sare 'n cale,
Decisii cu mortea a-l pedepsi.
[li se aruncă plini de .furore
Pe adversarului ce ta rănită:
Limbi ascuţite, veninătore,

Cată sarunce pe elă cumplitii,
Ariciuli însă se ghemuesce
Cu 'nţelepeiune în pielea sa,
Incât dușmanul nu întâlnesee
Decât ţepi gata a-lii înghimpă.

Pe-ariciă saruncă, cu-atât simţiă
Ca lui lovire “putere n'are,
Și că nimica nu folosiă.
Limbele-i rupte de sânge pline
Le vede 'n iarbă cum tremură;
Atunci decide ca sa rușine
Să o ascundă în gura sa.

Când vr'o insultă ne-așteplată
Vine onrea

a ne lovi,

Să nu ne prindă mânia 'ndată,
Ci să
Căci
Face
Și în
Pote

scimi încă a ne domni;
nebunia de r&sbunare
scandaluri adese-ori,
rușine cu multii mai mare
atrage pe muritori.

Serpele însă, cu cât mal tare

Greerele și Furnica.
Pe o iarnă frigurosă,

Sub o talpă scorborâsă,
Unii Dietă greerii pirotiă
ȘI tușindit mereii

zăcea.

Celă ce vara cu cântarea
Ameţiă totă suflarea,
Ajunsese leșinatii
Și ca unii scheletii uscată.
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«F'Omea o să mă omâre!
I)ise elă, eșindiă la sre.
Vai de mine! nu mat poti!
Vocea mi-a peritii de totit.
Unde să mă ducii a cere
Măcarit vre o mângâere ? ”
Cum o fi, o să mă duci
La tulpina celui nuci,
La furnica cea avută,
Deşi scii că nu'mprumută.
De mi-o dă, de nu mi-o dă,
O să-i cerit să-mi dea cevâ.»

ROMÂNI

ÎN SPECIE

Dar eii credii că lumea-i
Și că vecinica mea
Este bine-făcătore

Cum
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rea

puţine sunt sub s6re.

— O, vecine ai cuvîntii
Să mă judeci precum sunt,
Vino dar de şedi cu mine
Păr' s'o face caldii și bine.
Critice-mă lumea rea,
Căci așa-i făcută ea.
Calomniei n'ai ce-i face,
Când voesce să te-atace.
Calomnia sciii car vra
Chiar pe s6re a-l păta.
„Dar ascultă-mă pe mine,

Greerele s'opintesce,
Spre nucit sare şi sosesce.

«Vecinică, disc elii,

O iubitului, meit vecine!

Sunt unii greere mișelii.
Inima-mi e sfărămată
Și de fOme leşinată.
Te rogit dă-mi vr'unti ajutori,
Şi nu mă lăsa, si morii.
Sciii că lumea-ţi pârtă ură

Pentru anulă viitorii
lă-te mai prevădători ;
Lasă lenca şi-ţi adună

O provisie mai bună,
Ca să poţi a te nutri:
Fără a cerşetori.»

Și îţi qice sgârcitură;

16. Dimitrie Raletti.
D. Raleti era de nemi boerescii.
lescu și a trăită până după 1860.
Din

fabulele

A fostii contimporanii cu Său-

lui D. Raletti:
Cocostănculă,

și Ciocăârlanuli.

— Spune-mi, te rogii, ce-aj văduti po unde ai colindatii?»
Intrebă unii ciocârlanit
Mărunţeli și pămîntânitu

Pe-unii cocostârcit deșiratii,
Ce-i r&spunse cu 'ngâmfare: «Pote mă socoți de mută,
«Cum eramii între voi proștii; acu'sit mândru şi limbutit.

«Nu seiii cum a le începe,
«Cele multe nu-i pricepe.
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«âm simţit. păduri,
- «âmit :vădută călduri,
|
«Unii s6re multi maj ferbinte, altă
lună ma! lină;
«Și o ţâră de sciinţi plină.»
câscultă-mă, taci mai bine, că şi limba
ți-aă stricati,
«ÎN dise ciocârlanulă, de truda ta păcatu
l;
«Pe-unde ai fosti, te-ai smulsă. de pence,
"«ŞI ce folosii ne-ai adusi?
«i înveţă ceva “i fă lene,
«Vii. zăludă, și tontit te-ar dusă,

1
D-lă

V.

la Madrid.

A.

V. Alexandrescu Urechiă.

Urechiă

Astăqi

e

s'a

născutii

profesori

1834

în

Piatra,

la Universitatea

membru
Din

la

A

alt Academici Române.
fabulele lui V. A. Urechiă:

|

Orisonulii,

— Când bunică, vomit ajunge noi în
loculă -celit frumosi,
Unde cerulă cu pămîntul parcă vorii a
se uni?
— Nici odată, băeţele, în zadari, chiar
ne-amă porni;

Pașii care noi i-ami face, &ii ar fi făv de
folosă!

—

—

Dar bine bunicuţă,

cum,

nu vomă

Sajungemii? dar orisonult nu-l

Insetatulii de mărire, ambiţiosuliă

Eli nu vede nici odată, dorul

ajunge mergândit?

vedy totă înapoi dândă ?

aşa c:

|

sti nu se'mplinesce,

Cu cât are, cu atât cere: setea nu-i mai
poţi tăic,
AgI doresce-o gloriolă...... I-o dai,
glorio doresce!

In lume, de-i e supusă, clă te crede În
prizonii,
Şi terminulii ce aspiră, terminulii de
ca visati,
Inapoi totii dă, mă credeţi, că, și-ali
lumii orisonii,
Sati

de-lii află elă

wo

dată,

nu-i acelii

învățati

din! Bucuresci

ce-a așteptatii,

și
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Hasdeti.

D-lă B. P. Ilasdei, din nobila familie moldovenâscă a Ilasdeilori,
s'a născutii la moșia, părintâscă în Basarabia la 1838, în ţinutulti
Ilotinului. A învățatii la Chârchov în Rusia. Astăqi e profesorii de
filologia comparată la Universitatea, din Bucuresci, Directori generalu ali Archivelorii Statului, Membru ali Acadomici Române.
Din fabulele lui B. P.. Ilasdeiă:

,

Cânii şi Lupik. 1).
TOlă deosebirea de organismii
„intre lupă și câne se mărginesce

în codă.
!

Duponchel.

Unii câne plinii de fală,
Numitii Buffon,
Celebru libertont,
"Sciindi istoria, ce-i dice naturală
Din cartea lui Biuffon,
lăcuse o întrunire de cânime,
Dulăi, prepelicari, zăvodi,
Mai toţi nerodi,
Și le grăi din înălțime:
«Câni
«Citadini

«Voiii să vă dai ună sfatii,
«Ca omii de stati:
«Să ștergemii urmele de barbaric,
„«De care 'mi e rușine mic,
«Căci sunt civilisatii:
«Netoleranţa ruginită,
«Moșştenită
«Din timpii primitivi,
«V& face esclusivi,
(1) Acestă felă de fabulă este in genul fabulistului franceză Florian. Acesta a fostii mo-

tivulă care m'a făcută să citezii pe Florian.
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«Uitândă că lumea-i aqi cosmopolită.

«In secolulit acesta, liberală

«Nu trebue și nu se pâte
nu primi pe lupi la drepturile tote.
«Căci după coduli naturali
«Numitii zoologie
„«Se scie

«A

«CG'acești jupâni
«ȘI ci sunt totii uni fel de câni -

«Cu

noi d'o singură tulpină:
«Familia canină
|
«âvendit strămoșii pe mopsulii celii
scăpată
«In qilele de potopi

«Făcândi unit hopă

«In Ararati!...»
Sensaţiune mare

In lătrătârea adunare!
Căţeil mai alesi
Din spiritii de progresti
Se distingeaii prin gălăgie,
Chemândă pe lupi la hora de frăţie.
Unii câne ciobănescii atunci a disă:
«lF'rumosit e 'n teorie.
«Și 'n visti;
«Dar vă poltescă la stâni,
«Ca să vedeţi voi armonie
«De lupi și câniw
O fabulă pentru
Cu

Români,

Cam înrudită
chestia israclită!

FADULA

ÎN GENERE

II. ANALISA

ȘI FABULIȘTII ROMÂNI

ȘI APRECIAREA

IN SPECIE

FABULELORU.

Analisa și apreciarea fabulelori o
impărțimit
și fabulele sunt scrise în prosă
saii în versuri,

1. Fabulele românesci
Fabule în prosă

avemă

numai

153

în două, după cum

în prosă.

dela Țichindeal.

Vomi

i vorbi,
deci mai întâi de fabulele lui Țichin
deal și apoi de ale celor-lalţi.
In lucrarea de faţă noi avemit în
vedere mai multii pe fabuliștii

români cari ai scrisă în versuri, de
aceea asupra lui Țichindeali
ne

vomit opri puţină.
|
Țichindeală este scriitori de apol
oguri şi de fabule: apologice.
Sunt apologice fabulele sale, pentru
că tonulti e povâţuitoră, părintescăi. Țichindealii vorbesce din
inimă și se adreseză la minte
și la inimă, pentru ca să convingă
.
Esote
parte, însă, în fabulele sale, unde
tonulă se schimbă, câteodată și ajunge până la satiră, adec
ă sunt locuri unde elit în calitate de predicatori, de apostoli
alit moralei și alt naționalismului,

schimbă

tonulii,

devine

judecătorii

și mustră.

In privința formei, "Țichindeal, ca
și Esopi, nu întrebuinţăză versul ci prosa, însă o prosă presărat
ă de atâtea, ideotisme,.
sati românisme, în cât perde caracterului
de traducere și îmbracă haina
originalităţei. In cât privesce, însă,
limba, și stilul, după cum constată și d-lu V. A. Urechiă (1), nu
putemă dice că Ţichindeală are
unii stil pură și corectă. «Se simt
e în multe fabule — dice d-lii
CV. A, Urechiă—obicinuința autorulu
i, de nu de a gândi, colă puţinii
«de a
se

exprima

în

o limbă

cu o sintaxă diferită de acca

română.
«șa, întrebuințarea verbului lă finea
, frasci și în urma complinirilorti

cacusă celă puţinii cunoscința limb
ei
a

germane....... . În privirea

.
(1) Despre fabule în genere și in spcei
ale despre Cichindel, Bucuresci 1866,
pag. 33, 34,
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«limbagiului, elă este mai purii de bună semă decât era în deobște
«pe la anii ediționărei fabulelorii sale, dar totuși cuprinde încă
«multe vorbe, când străine, când provincialisme ardelene, bănă«țene, etc.»
|
Fabulele lui Țichindeal sunt de obiceiii împărțite în două, și
anume fabula propriii disă ori narațiunea și apoi morala, saii, după
cum arată d-lă V. A. Urechiă și după cuma afirmatii și.I. Eliade
în prefață la a II ediţie a fabuleloră lui Țichindeal, că fabulele au
fostii luate numai-ca motivi pentru a pute desvolta învățătura sati
morala care intovărăşesce fabulele. Aceste învățătură câte odată se
amestecă, chiar în corpulii fabulei, iar altă dată sunt urmate de
nisce

adaosuri, unii

sait observări

felii

de

corolarii, cum

«în cari subiectulit

dice d-lui V. A. Urechiă,

apologului

nu

există decât

prin

o slabă asociare de idei.»
Materia fabulelorii lui Țichindeal esto al6să după Esopi și Fedru,
dar e călăuzitii în acâstă alegere de fabulele lui Dositeiii Obradovică (1739—1811), pe care adese-ori la, imitatii și aprâpe localisatii,
adăugând trăsături de moravuri caracteristice timpului si locului
pe undo trăia. Să observămii, în paranteză, că acestii Dositoiit Obradovică, deși una din gloriile literaturei serbesci, totuși scia elii însuși
periectit românesce, după ce trăise mai mult timpă în Moldova.
«Țichindealii, dice d-I Urechiă, câte-odată, nu desparte morala de

«fabulă. Așa, bună-6ră este

fabula 73

Privighetorea și Cobăţulit

«fab. 71 Purnica, ete.
«Une-ori pune morala în lăuntruli fabulei, (vedi fab. 21.)
«In alte dați morala, cuprinde, însăși ea vre-o nouă fabulă.
«Mai tot-deauna adevărulă sai teza ce sprijină prin ad-fabula
«țiune, o demonstră prin exemple împrumutate dela istorie, prin
«istori6ro morale, proverbe vechi naţionale, prin asiomate cunoscute

«și nepuse de nime în îndoială.
«șa, în morala fabulei 70, Catira îngrășatiă spre a dovedi că
«a, se rușina, de n6mulii săi accea e drâptă prostie, dă de pildă
«pe Agatocles, regele Siracusci carele nu se. ruşina că cra feciorii
«de olari, căci pentru bunătăţile, vredniciile, bărbăţia lui la ţ6ra
y
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«și patria sa, s'a învrednicită a ajun
ge la: crăime.
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Totă în morala

«acestei
cadăuga'
«cine a
Aceste
nogralia

fabule vedemi întroducându-se o
istoridră, tindendă a
o nouă dovadă pentru triumfultă tesei
, că nu se cuvine nes-se rușina de origina sa.»
e
din urmă, observațiuni le face d-lui
V. A. Urechiă în mosa, în care cetitoruli va pute găsi
multe am&nunte asupra,
lui "Țichindeal.

|

2.

Fabulele

românesci

în versuri,

In analisarea și apreciarea fabulelo
rii românescă în versuri noi
,
a
procedămă în modă comparativă,
studiind pe fie-care fabulist:

A. După alegerea subiectului;

B. După Ş formă!„|

a) Stilu
2) 7 lă, Și
b) Vers
ulă cu

rima,

C: După

fond.
,
D. După . teenica
|
Pui

„m&s. ura,
ritmul, -

“tau
osiţie
literară |$ Disp
„Sposile,
Incheere.

A, Alegerea subiectului.

I. G. Asachi.
ca și La

Intru cât privesce alegerea subiectului,
G. Asachi,

Fontaine,

împrumută

de

unde

găsesce,
[4

şi

găsosce

mai
alesii la Francezi, adecă la La Fontaine.
Sunt vr'o câte-va, fabule
de ale lui Asachi în cari îimprumutuli
merge până la localisare,
aşa e Greerulii și Furnica, Morlea și neno
rocituli, etc. Imprumutu

li lui Asachi se mărginesce numai
la, fonditi; forma, o pune
clu. Personagele lui portă vestminto'
românesci, vorbescii romănosee Și calcă românesee, ori celt puţin
ii, unde vrea, autorul, ele
se silescti să calce românesce.
„După edițiunea a,treia, adăogiti,
intitulat
. Fabu
ă:
le versuite

de G. Asachi, Mădulari Academiey: de
Roma și a mai multorii societciți înuețate (Iași, Institutulă Alvi
mei 1944), fabulele lui
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Asachi sunt împărţite în două părți. Partea I cuprinde
fabule

imitate

după

La Fontaine;

numai

25

iar partea, II cuprinde 21 fabule

cu subiecte originale
: și 4 imitațiuni: 1) Castorii, 2) Asinulă, şi
fluerulit, 3) Pescele și pescarulii, 4) Călătorul și câniă.
Trebue să spunemă că imitaţiunile sunt mai bine reușite. Asachi
e forte hunii elevi: când îi este dati subiectulă cu punctele principalo şi cu marginile până unde se pote întinde, elit execută cu
dibăcie. In bucăţile originale se întîmplă să so întindă câte o dată,
prea multi, cum se vede în fabula Minciunile (pag. 88) şi în dlomifa
la Vali, masche pag. 89). Sunt cu tote aceste și unele originale bino
reușite, astii-lelă e Ochii și nasulă, (pag. 87), Două spice, etc.

PĂ

Const.

Stamati.

In Musa

Românescii— compuneri

ori gi-

nale și îmitaţiă din autorii Europei de Cavalerul Const. Stamati,
Tom. 1 (Ediţia Th. Codrescu, Iași 1868), avemit o colecțiune de 40
fabule de ale lui Const. Stamati. După cum spune însuşi autorulii,
subiectele fabulelorii sale parte sunt împrumutate, parte originale;
“Și anume originale sunt: Tabăra de cară, Măgaruli înapodobilii;

și altele imitaţiuni, adecă cu subiectele împrumutate: Bebrânulă
fărană și Dlorlea, după La Fontaine; Găâscele; Calulă, și Călărețulă; Clevetitorulă, și Șarpele după Crilov. Fie subiectul îm-

prumutati, fie invontatiă, adecă originali, fabulele lui Const. Stamati
sem&nă una cu alta; sunt turnate pe același tipară. In felulă stă
Const.

Stamati

este

cre atoră, nu

imitatori,

și cu

atât

mai

puţină

traducătorii.

3. Antonii Pann. Chiar în căsticica întitulată: Fabule și Istoridre
audile și versificate de Anton Pann (Bucuresci, Tipografia Pitarului Constantinit-Pencovici 1841), se găsescit numai vre-o cinci fabule: Leul amorezatii, Șoricele, Calului, stătutii, Cucului și Privi-

ghetorea, Iarna, Ventuli și Cojoculă. Cele-lalte bucăți sunt Apologură, saii — după cum lo numesce eli — Istoridre. Antoni Pann
nu și-a luată nici odată subiectul fabulelorii sale dela alți seriitori. Dacă întâlnim vre-o dată la dinsulii vr'unii subiceti tratată

de altulă cino-va,- trebue

să știmi

că fondulii

era

populari

sai
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15?

ajunsese populari: numai dela poporii a împrumutatii Antoni Pann,
Altă dată inventează și elă însuși: mai alesă subiectele fabulelorii
pari! originale.

4. I. Heliade Rădulescu.

In cartea întitulată: Cumsă de poesie

generală — sati Satirile și Fabulele lui IL. Heliade Rădulescu (Cra-

iova, Editura Livrăriei 8. Samitea, 1982), găsimi uni număr de

dece bucăţi sub nume de fabule, deși bucata, intitulată: Ce este Corbulă și Vulpea e o satiră, iară Orologiuliă luă Carol V, aprope uni
apologii saii unii felii de poesie didactică înrudită de aprâpe cu apo-

logulii. Cele-lalte optit bucăţi sunt fabule. Din acele opti insă, Corbulă și Vulpea, Pulturulă şi Bufa, Areopaguli Bestiilori sunt
subiecte

împrumutate

dela

La

Fontaine;

cele-lalte

cinci

fabule:

Cidra Privighetore, Foile și Cărbunele, Coda momiţeloră, Măceșulii,

și Florile, Jluscele și Albinele paru a fi originale. Atâtii cele originale, însă, cât și cele împrumutate, la Ileliade se asâmă&nă unele
cu altele, sunt croite ca şi la Antoni Pann, pe același calapodi, iiai
caracterul originalității.
5. A. Donici.

Din

vro

șâse-doci

de fabule,

câte

le-amă

avută

la îndemână, unele publicate a-paste sub titlulă : Fabule deA. Do-

nică (ași, La Cantlora oei Sătesci, 1842), altele în colecțiunea :
Fabule Române, alese, adunate și publicate de G. Petrini (la),
mai

tote

sunt

po

subiecte

împrumutate,

în

cea

mai

mare

parte,

aprope vre-o cinci-deci, dela Crilov, iar din cele-lalte, dela La Fontaine, directii sati indireetii. Imprumutulă la Donici e fârte mare;
mai alesă pe Crilov adese-ori îlii traduce din cuvinti în cuvintii,
și de multe ori Donici e fârte buni traducătoră. Mai multi, ceea
co e de lăudat la dinsulii e întâi că scie bine vusesce şi ali
doilea bunulii simţă, căci nu strică ceca-ce găsesce la, Crilov. Supunerea prea, mare originalului folosesce, însă, numai literaturei nostre0,
pentru că elii ne dă destulă de fideli în românesce fabulele lui
Criloy, dar elii însuși e în perdere; căci, deprindându-se numai a
traduce saii imita, când se încârcă să ne dea, cova originali, ne dă
bucăţi slabe, cum credit că e de pildă Turma și Câinele.

Î58

lt
6. Gr. Alexandrescu.

Di SPERANȚA
Numai

vro

câte-va din

subiectele fabu-

leloră scrise de' Gr. Alexandrescu le
mai întâlnimă la Crilov, La
Fontaine sati Fedru. Alexandrescu își
inventeză singuri subiectului
și chiar acele cari pară împrumutate
sunt, tractate astii-felu că. nu

mai scii dela

cine sunt luate și dacă sunt luate sati origi

nale.
„„ Alexandrescu n'a scrisă multe fabule.
Din vre-o dou&-qeci și
una, de bucăţi, cari le-amit avutii sub ochi
în: Eligii și fabule de
Gr. Alexandrescu (Bucuresci, 'Tipogr. Zaha
ria Carealechi, 1838),

precum

și.în colecţiunea

lui G. Petrini, numai vr'o două

pari

a fi
împrumutate, ast-felti sunt Blefantuli și Priv
ighetovea şi dlăgarulă,

cele-lalte

sunt

scrise

pe

subiecte inventate

de el.

|
7. C. V. Carpă. In: Mici “încercări de
poesii de C. v. Carpă
(ași, Tipografia Adolf Bermân, 1866)
avemii ună numeri de 17
fabule, din cari numai dou sunţ imitațiuni
. C. V. Carpi însă arată
elă însuși chiar sub titlulă fabulei după
cine e imitată: așa vo-

demi la pagina 60: Grierulă și Furnica.
imitaţiune din Esopti
după La Fontaine; și la pagina. 62 Morte
și Lemnuavulă, imitațiune

din Esopti și La, lontaine. Chiar în. imita
țiuni, C. V. Carpii
este Gre-cum independenti; trecândi
prin. pana lui subiectele se

vomânis6ză,

Materia celorii 15 fabule originale e scosă din

întîmplări ale vicţei n6stre

politice și sociale.

dilnicele

8. G. Tăutu. Din nout fabule ale lui
G. Tăutu nică una nu e
traducere sati imitațiune, tâte sunt pe
subiecte găsite de coli în
împrejurările traiului nostru românescit.
(Vedi aceeaşi colecțiune :
Fabule române de G: Petrini, Iași.)

9. G. N. Nichitachi. Volumul întitulații:
Fabule de G. N. Nichitachi (Tipografia, II. Goldner, Focşani, 1869.)
cuprinde 95 de bucăți
ale

cărorii subiecte sunt originale, adecă găsite de
autoră. Tirulti

de care se ține. Nichitachi pentru a găsi
subicete sunt -credințele
populare despre cea ce potii face în bine
Saii în răi, ori la c6 poti
sluji unele animale. Ideia este originală,
păcatiă că execuția ru COrespunde cu bunătatea, idei. Găsimii
din vorba unci Coţofene, de

pildă, că ea e Dimă

de pusi pisată în grăunțe la cai, sait că
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pielea Nevăstuicăi e bună de lecă ;
în sine, însă, după cum sunt tractate, cu
prin nesuficiența autorului. Nichitachi
împrejurările, sai schimbă și unele şi
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da atâta e.toti. Subiectele
tâtă originalitatea loră, perdi
schimbă animalele şi păstreză
altelg, fără nici untifelii de

rațiune. Așa de pildă în locii de Lapulă și Cocorul dela Asachi,
la dinsulit găsim (pag. 119) Șerpele și Șdricele. Apoi tote subiectele ducii aprâpe

numai

la aceiași morală.

DB.

Forma.

a) Stilulă.
1. Gheorghe Asachi. Stilulii lui Asachi, ca formă, în generalii
este simplu și simplu până să se apropie de. prosă. Figuri -n'are
obicei să, întrebuințeze. Personagiile lui vorbescii limba moldoven6scă, a stratului sociali din care, după acţiune, se arată că. facit
parte; și vorbescii așa cum se vorbesce, fără a căuta să. întrebuințeze inversiuni ori proverbe cari să împodobească vorba. Când
recurge la inversiuni, acâsta o face din causa versului. Iată cum
dice el, de pildă, în Greerulă și Purnica (pag. 85):
e

Grierul i, .

«Pe furnică q& sa. vecină
Aă rugati ssă-lă împrumute
«Cunii grăunte, c'o neghină,

In

Ochii și Nasula
-.

(pag.

87):

«Urmă certă dinedre între ochi. şi-un. nasii vecinii: :
«Cui- din doi, după dreptate, ochelarii se. cuvinii?
«Advocati se făcă, limba și pe nasă îl apăra,

. «lar urechia — presidentulit — a ei iceri
Construcţiunea

din

aceste

patru

versuri e

asculta.»
aprope de

vorha

de

tote dilele, afară de a ei diceri în locii de diceriile ei, care e în
același timpii inversiune şi moldovenismi, căci ar fi trebuitii disii:
ale

ek diceri.

Toti

moldovenismii

esto -și

dinedre.
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2. C. Stamati.

Despre

stilulă

lui

Stamati

d-li B. P.

Hasdei

dice: (1)
|
«La dinsulă (Stamati) în deșertii veţi căuta,
acele transițiuni ne-aștep«tate, acele întorsături măestrite, acea disp
erare închipuită, care vă
«întîmpină la toti pasul, cu cale și fără
cale, în bardii noştri cei
«crescuți în atmosfera Occidentului. Poctulă
basarabianit este naivă,
«Simplu, ne-meșteșugitii,. întocmai ca Beldiman
, Conachi, Bălşucă
«şi cci-lalți de pe la 1830, de cari clă se deosi
besce, însă, printi”o
«mai multă rusticitate, printr'o mai mare
selbătiăcie.
«Sălbătăcia fiindii rodul isolării sat alti singu
rătăţii, cine re se
«pote numi mai sălbatică, în tâtă puterea cuvîn
tului, decât un poetii
«românescii asvirlitii în mijloculi unci socie
tăţi, care nu scic, sai
«celui puţină nu cetesce românesce? So preti
nde că intr'o situaţiune
«analogă ar fi fostii altă dată Oviditi, surghiun
ită la, Dunăre de urgia
«lui Augusti și seriindi sublimele 'sale «Tris
te» în cerculă unoră
«barbari, a cărorit brutalitate mergea până
a amenința s6rele și luna
«cu fiorulii săgoțiloră. Să nu se uite, însă, că
pootuli muntâsci Sul«mone, până a nu fi fostă aruncati în pusti
etățile Dobrogei, își
«desfășurase deja deplinătatea geniului în acea
Romă, unde strălucea
«pe atunci Virgilii și Oraţii, Tibulii și Prope
rţii; pe când bictult

«Costachi Stamati fosta urgisitii a scrie cea
d'întâiă strofă, a face

«primul pasti în literatură, a începe, a
se desvolta, și a se stinge acolo,
«unde nimeni nu putea sati nu voia
să-l pricâpă.
«Toto defectele, tote ncregularităţile, tâte
asprimile,. câte ne: su«pără în opera acestui fiii alu desțerării
, se justifică prin starea so«cială a Basarabiei; iar numerâsele frumuseț
i ale acestei singuratice
«muze no apari ca nisce minunate sbuc
iumări ale unci firi bogate
«și puternice, pe care nici chiar lipsa
de rosunetii n'a pututii s'o
«năbușescă.»

Cu î6tă stlhbătăcia în care trăia Stamati,

este cu multi

mai curgătorii

cepe fabula Botrânulă,

fabuleloră sale

decât alti lui Asachi. Iată cum se în-

Terani și Mortea.:

(1) Revista Nouă, 1, 1888, pag. 213,

stilul

|
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«Unit bătrânii prea, istovitii de nevoe

16i

şi: de trudă

«larna, când era frigit mare, sait tomna, pe
vreme udă,

«Adunândi

puţine lemne în codru

cu depărtare,

Le-aăi ridicată în spinare...

Moldovenisme găsimii și la dinsulă, dar
inversiuni multii mar
rară decât chiar la Asachi și decât la
alții, cum vomit ved6. Stamati nu se uită că serie versuri, eli
caută să vorbâscă vorbă curată — moldovenâscă, după cum va fi
disă coli, şi dacă : se potrivesce rima
— bine, dacă nu,. nici n'o pune, -caută
alta. Elă nu vrea
să facă licenţe poetice, pentru ca, să fie
poetii: mai bine și ne-poetii, .
numai să fie înțeles. Și “cu tote acest
e cra adevăratii “Poctii și
numai poetii. Talentulti poetică alti
lui Stamati. străbătu prin tâtă

sălbătăcia și se arătă la lumină.

3. Antoni Pann. Ca să ne facomii o
idee de simplitatea, stilului
ui Ant. Pann, reproducemii câte-va
rinduri din ori-ee bucată a lui.
lată, de pildă, cum începe fabula,
Șoricele:
«Unii ş6rice mare a-nume Gherlanii,
- Peste totă gldia fiindi ccpilanii,
Atâtit se mândrise, pe cât povestesci
i,

In cât își uitase nemulii șoricescă, .

Și vrendu

să, se "nscre elăi nu. gândea altii

|

Decât să iea fată de neamit, mal. înalti
i.

Cugetândii acâsta și totii cercetândi
i,.
Pe behânii şdrică mereit întrebândii,
Află

că ma!

mare

dintre câte

sunt

E s6rele singurii slăvită De pămâulă,
Și precum se vede frumosi, străl
ucită .
Şi fată întoemat are negreșitii».
...

Stilulii lui Antoni

Pann

e simplu,

dar

totuşi acâstă, simplitate e

mai măestrită, decât la Stamati. Elă
e meșterii:

ca să-i

iasă -versulii întregă și cum îi place lui,
mai adauge pe ici, pe colea, câte
unii epitotii, care lămuresce Și gând
irea, dar care mai mulţi comple-

tâză, versuli,

ă

Scoțendi din bucata de mai
sarii pentru înțelesă ami ave:

|

sus

totii ce nu
cc

E

ce absolutii

neco11
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«Unit

şorece mare a-nume

Atât se mândrise,
In cât își uitase

Gherlani,

. ...... .

i

Şi vrendii să se 'nsore....
„su...

Adă

. gândea...

să ica fată de nemu

Cugetând

a.

nemuli
mal

inalti.

acesta, și totii cercetânflii,

că mal

mare

dintre

câte sunt

E sorele:........ aaa
.
Şi pracumso vede frumosi ......

Şi fată întocmai are
Cuvintele

pe

cari

mai

sus

....... d...

le-ami

lăsatii

afară

sunt

adaose

de-;

Ant. Pann mai multi pentru a face stilulii curgători şi a completa
versurile, decât pentru a lămuri înțelesuli; dar este o înfloritură
de acele, care pare aşa de la loculii ci, în cât nică n'o bagi îîn .s6mă,.
ci o socoți ca ceva, trebuitorii. Altă dovadă de unii începutii "de
înflorire a stilului sunt unele inversiuni, iarăşi mascate cu abilitate.
Antoni Pann scrie aprope cum vorbesce, și vorbescee ca popopulii, ca țăranul, care,: când are să-ți. spue. vorbă mai lungă, ţi-o
spune pe asezate şi pe cât se pote: mai plastică.
Iată cum începe fabula Calulă stătutii:
- Uni cală slabi, stătutii de” cale,
Cădutit zace îniro v: ale.
Neavândii nică o putere
Cu să mai stea pe picere,
Se sculă câte odată
“Si iar se culca îndată,
|

Care vădendu-lu unii câne
Leşinati, flămândă

de pâne, .

Sedu lângă elit aprope, .
Așteptândii ca să-li îngrope...

lată cum începe
_

Cuculă și Privighetovea:
Privighetârea micşdră
Stândă veselă pe tulșoră
Își resună cânteceluli
Intoreându-lii în toti felul...

ae
e
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De o parte și de alta vorbă: curață. popu
lară Și cu tote acestea
înflorită. Popularitatea ne apare mai
cu s6mă în veysurile de maj
sus
în

diminutivele:

MÂCȘoră,

tufșoră,;

cânteceluli,

și în relativult

care necorectii întrebuințată iînn limba liter
ară și prea corecti ca limbă
populară.

4. 1. Heliade Rădulescu. Stilul și
la Ileliadee curgătoriă, întru
cât privesce. cuvintele sat vorbele,
dar în priviveca ideilori. o cam
greoiă. Stilul lui [eliade nu e naivii,
nu este, dacă nu veselă și
zimbitori,. celt puțină stiluli celt nepă
sătoră ali fabulei. Ilcliade
e omulii pasionată, elă serie din porni
re, din emoţiune, din durere
„Și nu gândulă stăpânesce inima, ci
inima stăpânesce, pana. Judecata
hotăresce pe. Ifeliade să-și imbrace
gândurile sale în vestmîntuli
fabulei; pentru a-și arătă însă gânduril
e, cuvintele se îmbulzescii
adese-ori fără regulă, fără a--Și găsi
numai decât loculii. și profacii
fabula în satiră. Stilulu lui eliade
pâte [i pusă între felurile de
stilă simplu, dar. e stilă porniti și satir
ică,
e
Naivitatea fabulei nu este”o trăsură
de prostie; din potrivă arată
că colti ce povestesce cunoseo cum stă lucr
ulă și-l arată într uintă modi
familiară și instantaneiă. Despre uni
necazii vechiit putemit vorbi liniștiți și chiar zimbindi, ia” unii necaz
ii noii no supără, ne indign6ză, de nu putemii să ne mai cump&nim
i cuvintele. In casul dintâit e fabulistulii, în al doilea; e. poet
ulă satirică, şi poetă emi-

namente satiric este Ileliade. Fabula
Covbulz și Vulpea, scrisă
la 1839, și Poile. și Cărbumnele, sunt, dintr
e bucăţile. lui, acele cari

se apropie mai 'multii de stilului fabul
ei, cele-lalte treci
satirei. De pildă Ciora privi ighetre,
care . începe:
- O dihanie de cigră,

Ce-i. dedese naiba "n gândi,
Să ia fulgi de alte: paseri,
"Să iasă la shori cântândii!
Iat'o Împopoţonată

Și mereii se gutuesce,

Ulubâsna 'mpestriţată -

Răţoitii bănănăesce,
|
etc. etc.

|

în partea
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Măceșulă şi Florile.
„Unii măceşii ghâmposii,. sălbatici,
De prin locuri depărtate,
Nodurosii, rîiosii, iernatici,

Smulsii de criveţe turbate.
ete.

etc.

Amândout& aceste fabule ai tonii și stilii de satiră.
Mai tote fabulele lui Ileliade sunt politice, de multe oră descriidu-și
eroii, elă nu se gândesce să facă descriere potrivită cu animaluli
saii planta ali cărui nume lu pune în joci, ci se gândesce numai la,
tipul sati la persona pe care indireciit caută s'o arate prin fabulă
de accea chiar fabulele sale sunt grei de înțelesii. Acestii lucru
sc vede mai cu osebire în fabula Măceșulă și /lorile, care după
dată se pare a [i fostă serisă în contra uneltirilorit rusesc prin Tran-

dafivofi. Inlocuiţi Măceșă prin Trandafirofi; grădină prin România,
flori prin Români, piră prin Ruși și atunci veți vede exactitatea”
descrierii.

.

|

o

5. A. Donici. Stiluli lui Donici, e stăpânitti de stilulii lui Crilov. .
In traduceri, ca să nu se depărteze de textii,
ne dă cam multe
inversiuni,

de pildă în Calulă și Călărețulă:

Ce

ee

e Sermane

a

cală, pre cruda la peire

«Fă însu-și ţi-am gătilă.
«Tu sub povețuire
«A frîuluă strunitii

«liraă prea blândă şi bună şi mică mat mă lrânleaă.
«Nici capu nu-ți rupea.»
Cu

o mai

mică

inversiune

sari

ice:

|

Sermane cală, că însu-mă ţi-am gătită cruda ta peire. Strumită
sub povețuivea firiului erai prea blândă şi buni . . . . etc.
Stilulă lui Donici, în versuri scure, şi acolo unde nu traduce,
adecă în imitaţiuni si pote şi în bucăţi originale, dacă va fi avendi,

e f6rte curgătorii; aşa de pildă în imitaţia Greerulă și Furnica, şi
în fabulele Dlomița. și două mățe,

va fi cum-va

o imitațiune după

care pare.a fi originală, dacă nu

Pisicele

și

Cotoiulă

lui Antonii
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Pann,

lucru de altii: felu cu putință,

după

obiceiul
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lui Donici și

"după dată, tipărirei, căci: Pisicele și Cotoiulă lui Antoni Pann se
tipăresc la 1635 în Povestea vor: bey şi fabulele lui Donici cu Momia și două miţe se tipărescii în 1 ediţie la 1840 (Fabule de A.
Donici, Iași La Cantora Daciei Littorave 1840.) De altă-felă ne
sunt destulii do cunoscute şi forte „uşoril de amintiti fabulele cari
portă numele lui Donici, de pildă:

Greerulă și Fuinica:.
„ Greerulii în desfătare
“Trecândii

vara cu cântare

- Lupulă și Cuculiă :
R&mâi

sănățosit vecine,

A dist lupulii către cucit,
„Aceste ţări de r&ii pline
Le părăsescii și m& ducii,

„Nu mai poti trăi aice...... |

— Monmiţa și două idţe:
In a momiţelorii ţâră,
(Ce mai nu are hotară)
etc. cote.

6. Gr. Alexandrescu. Stilulii fabuleloră lui Alexandrescu este
stilulii celit mai potrivită cu fabula: acivă și simplu; dar simplu
până unde pote merge simplitatea în “versuri. Eli nu se influențeză de nimeni. Scrie aşa cum se vorbesce, vorba care o vorbesce
olă, precum Antoni Pann scria în limba, lui de dascălii do biserică,
populară și românâscă. La ontainc, de ar fi serisii fabulele sale
în românesce pe vremea lui Alexandrescu, și Alexandrescu, dacă

„ar fi scrisă în franţuzosee,
nu sei

dacă

ar fi fostă mai pe josă

de La Fontaine. Ori-care din fabulele sale, chiar fabula, Flefantulă
ali cărei. subiectii a mai fostii tractată şi de alţii, e totă atât

de originală, toti atâtă de a lui ca şi celc-lalte.
7. Cost, V. Carp.. Cotiţi

fabula

Teranulă și Vulpea, şi: de si-
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gurii veți dice că e a lui Gr. Alexandrescu,
atâta asemănare are cu

fabula -acostuia Boula și Vifelulă. Unii
chiar at luat'o ca a lui
Alexandrescu, și o mai curiosi că cei co
credeai că acestă fabulă esto a lui Gr. Alexandrescu erai Iășan
i ca şi C. V. Carp.
„Nu multi “mai josă sunt și unele din
cele-lalte fabule ale sale,

cum

e Catdruli și Boii, Calulă și Momiţa,

Ținţarulă și Armă-

sarulă, ete. Și observămi că C. V. Carp serie
fabule politice ca
și Ileliade, dar seic să-și păstreze liniștea
de fabulistă ca şi Gr.
Alexandrescu. Cost. V. Cap n'a avutii cultu
ră ca Gr. Alexandrescu,
dar în talentă nu semănă de loci să fi fostii
mai pe josii. Omi
nepăsătoră nici de dinsulă nici de diua de
mâne, C. V. Carp nu

se gândia nici o dată să facă câva buni.
pentru

că

era,

scriitori, . a scristi

Dacă a scris, n'a seristi

că' i-a veniti! să scrie, sati că n'a-

vea ce face când era dată afară din slujbă.
Dacă ar [i avută cine
il împingo la, scrisii — precum a avuti La
Fontaine — Cost. V.
Carp ar fi scrisit nu numai bine, dar și multi
. In slirșită în privirea stilului C. V. Carp se asâmână cu Alex
andrescu, fără să-l
imiteze, ci rămânând originali. |

"8.

G. Tăutu

este

poetă lirică

până

și în fabulele -sale,

unde

livismulă nu se încape. Ca dovadă citiţi,
de pildă, fabula Găina cân-

tcireță +

O! Atuncea,

„Eu

dragă, fără încetare

pe pragulii ușei una aști cântă,

Ca să facii stăpâna care adi ne are
Ospeţi saii amantu-i totii a aşteptă.
Pe la miedulă nopţii zorile-aurite
„Că sosescii ași spune cu glasii sunătorii,
Chiar de către scră le-ași vesti, iubite,
Ca puţinii să dârmă omulit muncitorii.
.

9. G. N. Nichitachi are stilă,

dacă

așii pute să dicii, simplu,

și încă simplu de toli, şi cu tâte acestea, cu inversiuni,
ba de multe
ori chiar și cu înflorituri, numai păcatii că nu
sunt la loculi lorii.
Așa vedemi în ȘSerpele și Șoricele;.
PR
.-
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Uni șerpe încă tinără, ce se deprinsese
Pe la chelărie, că şi untă linsese
De prin putinele,
Lapie din ulcele ..... elc.

Nu era de locii nevoe de atâta motivare aci şi de atâta linsătură.
Pe lângă acesta adese-ori se întâlnesce la dinsuli între timpurile
verbelori o nepotrivire care încurcă înțelegerea acţiunei, așa de

pildă în Lupulă și Gia tînără, presentuli

se întrebuințeză
cu unii

„trecută și încă presentuli precedâză trecutul. Iată versurile:
Gătră Gie-unit lupii se duce

Şi ăn disăi cu vorbă dulce.
După

scrieri Nichitache

seme&nă
Vb;

tinărit.

PVersuli.

"1. G. Asachi.In fabulele lui Asachi versurile ai măsura plină,
sunt sunătore, armonice chiar și rima bogată. Măsura, întrebuințată
de elii e mai adese-ori de opt silabe, variată cu șapte şi de Ș6se-sproqece variată cu cinci-spre-dece. Singurulii delectii este ncingrijirea,

accentului:
vitmice.

adese-ori, în locii de accente fonice, întâlnimii acconte

Asti-feli

chiar în versurile

de mai

sus din fabula Nasulă,

şi Ochelarii vedemii:
arma

în loci de urmă

după

p

după

făcu

»

făcu

-

In cât privesco bogăția rimei n'avemii nimici de disă: să ne uitămii numai la sfivşitulii versurilori ori cărei
fabula Broscele care ceră uni, împerati.
ARE
asculte
a
democratii
îm
multe

. împăratii
îi.
îndurători
„esse e domnitori

fabule.

De

pildă în
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.
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.

.

.

deprinsti

e.

-. bun&tate
înadinsti

a

aa
om

.

.

aspre-dise”
ee

ae

PaATe-VI-se

etc. etc.

In aceste două linii din urmă:

...

aspre-dise

|

. . . pare-vi-se..,

găsimă și felul de rimă, pe care Eminescu La înmulțită și
care de
mulți se crede că ar fi ali săi. Ne aducemii bine aminte
de rimele
lui Eminescu:

aaa

eee

“pân” la 'Tisa

e plânsu-mi-Sa

2. C. Stamati arc versuri slabe întru câț privesce
ituulă,.și
rima. In cât privesce măsura versuriloră nu putemit
dice nimica
despre Stamati, cum nu vomii dice nici despre alţi
fabulişti, de la
cari nu vomi av6 chiar ediţiunea I sati vre-o edițiune
corectată de
mâna lorii. Constată că editorii suferit de bâla îudre
ptărei: vori să
indrepteze, și toti îndrâptă până ce strică. Din Const.
Stamati am
edițiunea, Codrescu, care de departe mirâse a îndrep
tăni. Unti oxemplu de îndreptără de ale editorilor vomit arătă,
ceva mai departe
la Donici.
Stamati întrebuințâză măsuri de ș6se, de șcpte
și de opt silabe,
variate cu versuri de 16 şi de 14 silabe; altă
dată versuri de 16
cu 15 și de 14 variate cu versuri mai mici,
|

Ritmuli și rima sunt cu totul

neîngrijite la C. Stamati. In cât

privesce ritmulă, accentele cadă unde se întîmp
lă. Serie versurile lui Stamati totii înainte pe aceiași linie,
sati cetesco-le, nu ca
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ci cu

pausă

de

puneti

și virgulă

și

vei
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av6

adevărată,

prosă, unii felii de prosă măestrită ca a, lui Ioan Crângă. Luămii,
de pildă fabula: Tabăra de cară. Iat'o:
Ă

«Mergea odinidră o tabără de cară, între care era unulu
năs«trușnicii și mare fârte, ce pe lângă cecle-lalte cra ca
o arătare,
«saii ca unit armăsari pe lângă unit țiuțari. .... »
Cui i-ar veni în minte că acestea sunt versuri?
Rima târte dose-ori este asonantică, Chiar în fabula de mai
sus,
de pildă, rimează;:
odinidră cu cară
mare forte » cele-lulte
"Doeră mari » gogomană'

3. Antonă Pann, e meșterii de versuri, e musicantă : mm&sura
versurilor sale este plină. In fabula, Soricele:
Unit șorice mare anume Gherlanii,
Peste totii, gISta fiindit căpitani,
Atâtii

se mândrise,

pre: cât poveslescii,

Incât își uitase nemulii

șoricescit.

în: Iarnă, Ventulă și Cojoculii: ”
Iarna c& muerca rca,
După cum i se părea,
Cu vântulii se dispula

Si dicendi îlti descâula

n...

M&sura întrebuințată de elă e mai multi cea de16

silabe.
Ritmuulă

nu ce regulatii:

accentele

accente ritmice decât tonice:

şi de opti

se încurcă, Avemii mai multi

|

pestă în loci de pâste,
necnilă
»
tcămuliă.
ventil,
»
tentulă.

Pe lângă, aceste, găsimii accentuate monosilabele
ca, se,:cu, și,
acolo unde nu potă să ica accente, și cuvin
tele: disputa și des-

cânta avendi

câte două

accente;

'

|

170

"TI

D, SPERANȚIA

dispută în loci de dispută,
dstcântă,

»

descântă,

Riie are bogate, dar adese-ori amostecate
pildă în Iarna, Vântulă și Cojoculii:
dispula rimeză
umflă
>»
vespectă
»
Vovsulii

predomină

lui Ant.

Pann

accentele

ritmice

+. Heliade

se

Rădulescu

cu

asonanțe.

De

cu descănla
suflă
-pieptă.

apropie.de

versulti

populari,

in care

şi asonanțele.

ne dă

versuri pe

diferite

măsuri ca, și

mai toți fabuliștii, și măsura e îngrijită și plină, în locurile acele
unde nu s'a întâmplatii vre-o greșală de tipari, sai nepotrivire cu
ortografia, sa italienisată, ori unde n'a ajunsti pana vre-unui editori
îndreptătoră. In privirea măsurei, versurile lui ne presintă o mare
varietate. In unele bucăţi găsimi măsura de optii șilabe, în altele
do optii cu șepte, saii de donă-spre-dece variată cu șese, de optii
variate cu cincă-spre-ece, și. de trei-spre-dece variate cu ș6se.

Ritmulă nici la IIoliade nu e regulată, accentele ritmice abunA6ză. Așa în «oile și Cărbunele:
Lângă

o lemnărie unde sta grămadă

Una peste alla răi, amestecate
Surcele și așchii a securei pradă
Țăndări şi găteje, doge răsturnate.
Suwcele e accentuati
Mai departe în:
Uni

sitrcele, a (securii) de asemenea accentuatii.
|

grăsciorii

cărbune

cât nuca de mare

Dar viii ardendă bine, cădu d'intâmplare,
Din hirbulit cu spuză sati chiar din lulea,
Unui sătenit care se ducea acasă ......
avemu:

ărdendă în loci de ardândi
hîrbulă

»

hirbuli

sătean.

»

săleână,

FADULĂ ÎN GENERE ȘI FABULIŞTII ROMÂNĂ ÎN
SPECIE

Rima

în versurile

lui Ileliade

i?

este bogată, de și do multe ori

crează chiar cuvinte pentru rimă. Ast-felăi
găsimii rimândi: dice cu pîrlice (cărbune).

totii

în acestă

fabulă

5. Alex. Donici ne dă în versurile sale misura
regulată și plină.
In privirea măsurei, fabulele lui Donici se împart
ii în două grupe:
unele în măsură mică de ș6pte sati de optit
silabo și altele în m&sură mare de dece, două-spre-dece, sait trei-s
pre-dece silabe. Bu“cățile în măsură mică, păstrâză, de obiceiii, acelaș
i numără până
la sfirşitii;

acele

în măsură

mare

alternâză

cu versuri

mici. Multe

sunt în versuri de măsuri diferite, mari şi mică.
Amestecarea, mtsurilorit mari cu mici câte-odată. lui Donici îi
este dictată de Crilov, așa e în Gdâanscele, Vulpea și Bursuculi,
Vulturulă, și Pa-

ingulă,

Parnasuli,

Laupuli și Iupuşorulii,

Calulă

și Călcare-

țulă, Leuli şi Epuvele, Stiglețuli și Ciocârlanu
lii, Două poloboce, etc. etc.
|
Neregularitățile de măsură cari lo întâlnimă în
versurile lui D)onici, provină mai alesii din causa editorilorii lui,
cari ai găsită cu
cale să-i îndrepteze versurile. Dămă unt exemp
lu de îndreptare

din ediția Potrini (Iași), faţă cu ediția II făcută de
însuși Donici
(1542, Iași). Luămă Calul și Călărețulii, și vepro
ducemii numai

versurile cari sunt în rimă.

a

În ediția Donici:

In ediția Pelrini:

Uni vrednicii călăreţi
.

.

.

.

.

Iar singuri

.

el

.

.

Unii vrednici călăreți

.

semeţii.

|

.

|

lar elii singurii era sumeții.

Ca fără friii călare

.

.

.

.

.

|
*%

.

*

Se €să la preumblare.
%

Donici:
De o dată. calulii aii pornită
ai

.

Ca fără friti călare

Să iasă la plimbare

Dar
când
a

.

înţelesii

că n'are ” [vii

strunitii

3
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Petrini:

De o dată calulit aii porniti

Dar când ati înţel esi că nu are îrîi strunitii,
*

*

*

Donici:

-

În câtit pe călăreţit Vaii trintitit elă josă :
Iar singurii aii plecatit la fugă mai virtosit,
Peţrini:

În cât pe călăreţi Lai trintitii josii ;
lar eliă singuri ai plecată la fugă virtosii.
*
*

+

Donici:
Sai

sdruncinatii

de totii.

Stăpânul ait aflati în urmă calulii mortii.
Petrini:

Sati stălcită de totii.
Stăpânulii ai aflati în urmă calulti morti.
%

*

*

Donici:

Și-ait disit : Sermanulii calii, pre cruda ta peire
Ei însu-și (t-ami gătitii.
|
Tu sub pov&ţuire
A fiului strunitii,
Erai prea blând şi buni, și mici nu mă trînteai
Niti capu nat-ţi rupeai,

Si slobodenia câtit e de desfătată,
Dar când la unii norodă nu are
Așa me&sură înțeleptă -

Se face primejduitore,
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Petrini:
Şi at qisii:

Strmane

calii, cruda ta peire

Bă
însuși ţi-amii pregătită.
Tu sub povă&ţuirea
|
Friului struniti
Era prea blândă şi bună, și nu m& trânteai
|
Nici capu-ți rupeai
Si slobozenia câtit e de desfătată
Când un poporă nu are
A sa măsură înţeleptă

.

Devine
Chiar din versurile

primejduitore

de mai sus se pote vede

că Donici

se îngrija

do exactitatea, ritmului. Aceleași greșeli de accente însă, ca şi mai
la toți cei-lalți fabulişti, facă și în versurile lui Donici să răsară
accente ritmice, cari ne supără audulă. Vedeţi chiar la începutulii

celei mai cunoscute

fabule, Lupulă și Cuculă:
Remâă sănelosii, vecine,

Ai Qisi lupului către cuci,
Aceste ţări de re pline
Le

părăsesc

şi m€

duci.

Avemii rămâi
în locti de rămâi
»
Sănălosii » »
» săncilosăi
.
»
Ai
»
»
» au

Rima

»

Aceste

»

»

»

aceste

»

De

»

»

»

de

»

roi

»

»

»

»

+

părăsescii»

.»

este îngrijită la Donici,

In versurile

din Laupulă și

»

Tretl

părăseseii

dar adese-ori

Cuculiă:

Acolo nu sunt resboie
Toţi în pace vieţuesci,
Omulă
[ar

este blându

câinii

nick

ca de,

hămuescii;

e forțată.
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Resbdie rimată cu oae merge, însă în loculi
unde e pusă die
nu merge. După firea limbei române în compa
rațiuni, termenuli
din urmă se pune articulatii: cu articolul propri
ii sai cu articolul
ne-hotăritorii. In casulti de -față ar fi trebuitu să
se dică, sati:
Omul

este blândii ca dia

sai:
Omulii

|
|
este Vlândii ca o die.

In casulă întâiă nu ese rima; în casultă alti doilea nu
merge ritmulit.

Acâsla

ne arată .că în românesee

Donici “nu

prea

cra

tare,

oră

celii puținii nu era așa, de tare ca în rusesco.
Acâsta se dovedesce
mai multi, când găsimiiși alte greşeli de românesce,
ca în.Gâuscele:
Privesce unii ţăranii cum Date jocii cu
noi:
De astă, nâpte eli ne mână dinapol.

1și bate joci de moi. s6 dice
10i nici odată.

în românesce,

dar

De multe ori rima la Donici este asonantică;.
asa

Gânuscele :

a

minte rimatii
se pole»

In

|

bate jocii. cu
|

totii. în fabula

cu: cinste, |
»
se'mtarle.

Pulpea și Bursuculi:
unde rimatii cu dute.

In Momița.

și două nâțe:
judecălăre rimatii cu care
încruntale
»
.» de morte:

momița
friumosii

Apoi

tîrgii rimată

cu (ici

»
» ființa
po Dofii. în versurile:

Mână la târgă
Și drepti să dicii.
+

din fabula Gdânscele, sunt mai puținii decât
asonanţe.
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6. Gr.

Alexandrescu

no dă în fabulele. sale

1%

versuri mari de

trei-spre-dece silabe în cari emistihuli 1 e de şase, și ală Il-lea de
ș6pte silabe. Aceste versuri mari adese-ori sunt amestecate cu versuri mici de câte șâse sâii șapte silabe. In acestă categorie intră

fabula Elefantul:
In vremea de de multi, dobitocele tâte
De împăratul Lei, sătule, desgustate,
Iși 'aleseră lori:
Unii altii. stăpânitoriă.

Alte fabule păstreză în t6tă întinderea lori aceeași măsură. Așa
e Cânele isgonită, care aro măsura de optii silabe:
„Lupul cu totă prostia
Cârmuia împărăţia. ..
etc.

Oră cum ar fi măsura, mare sati mică, Alexandrescu îngrijesce |
ca să fie completă sail plină.
Sa
Ritmulă la acesti fabulisti e mai puţină îngrijită decât chiar
la eci de mai sus. La toți întimpinămii accente: ritmice în locit de
accente tonice, dar Alexandrescu se pare că nici nu vrea să țină samă

de accentele cuvintelori. De pildă în Flefantulă:
In vremea d& de multi dovitgcăle tâte
De împărătulă leii sătule desgustate
Iși alesâră lori....;
*

-

.

în Cânele și Măgarul:
Ci. urechile lăsate, cu c6dă ntre picidre
Cânelă tristii și jalnică mergea pe 9. cărare;

în Boulă și Viţelulă:
Uni po că toţi boii, ptţinii la simţire
În qilele n6stre. de sortă-ăjutati;

în Miricelo

și Pisica:
Uni sorică de ncamii și-i inumă& Raton!
- Ce fusese 'crescutii sub patit la pension

16
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în Cânele și Cățelulii:

|

Câtu-mi sunt de urite unele dobitâce

Cum: lupii, urșii, leit şi alte câte-vă,
Care crediă despre sine că prețuesci
De să tragă din nemiă mare

ceva;

Astă e O 'ntîmplare;

în Toporulii și Păduiea:
Minuni în vrema nostră
Nu văd a s& mai face
Dar că vorbea odată
Lemne și dobitâce
Nu rămâne 'ndoială
Pentru că de n'ar fi
Nici nu sar povesti.
.

x

*

Adecă
Ă

la elă găsimit

de pildă accentuatit:
dă în loci de: de (fără accentii)

dobilocile
împerătulă

»
>.

dobitocele
împerătuli

alestră
urechile

»
»

aloseră
urâchile

»

cdda

»

jalnicti

e6dă
cânele

.

-»

jalnicii

cânele

că

»

ca

pățini

»

puţinii

lă

»

Ş

în

ânume
fusese

»
>»
»

prețuescit

»

asta

»

lemne
remâne

>

la
A

„5

ș6ricele

|

în
șoricele

antune
fusese

prețuescii
ăsta

lemne
»

rămâne

mai alesit se găsescii accentuate monasilabe ca:
din,
la, în ete. în loemiă unde nu polii să aibă accen
ti.

cu, și, o, ca,
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Rima în versurile lui Alexandrescu e îngrijită și bogată,
„. întâlnim din când în când și rimă, asonantică; de
pildă:
lole - rimată
pote *
»
"> TESDunsă »
primblă * »
ursă |
».»
NOStră

- »..

mijloce

»

dobitoce
dinlâiă

:

cu
»
»:
»

desgustate *
“unitate :
supusi
Schimbă
Delruusă

»

prostă . .

»

face

»

»

“face

o»

o»

fi

totuşi

7. Const. V. Carpă, în privirea m&surei, ne dă
versuri regulate
și de diferite mărimi: ne dă versuri de oplii
silabe variate cu
ș6pte ca în Fluturulă și Albina, Tinţarulii, şi
Armăsarulă, ; vor-

suri de cinci-spre-dece silabe ca în Catârulă și Boii,
Calului, și
AMomița ; versuri de dous-spre-dece silabe variate cu versur
i mici

de cinci, șese,

și șcpte silabe ca în Teranulă și Vulpea,

Cucovele

și Cidra, Vulpea înșelat, Norulii și Valea. In gener
ali măsura
e plină și se vede multă ușurință,de versificare,.
Ritmul, e mai îngrijitii decât la, Alexandrescu, dar
întâlnimii

și destule accente ritmice; aşa în Țințarulă
și Armăsaruli, cotimii:

Taurulii prefectii se plânge

Că unii hoţii lacomi de sârige,
"Uni ţînțarii banditi scăpatii * Astădi dăla închisore,
Di
Prinqândă, îmi cal lă strîmtore,
De pelă Vaii. deshrăeatii ;

Sa

Și fiind maltrătati forte

adecă no dă:

Nu-i departe nici de morte...

.

|
lacomă

dela

în loci

»

prindeudă >»
întăi
5

pe»
malirâtaliă

»

de

lăconii

»

dela

»
»

prindândă
ună

»

păle

»

|

maliratălă,
12
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Rima în versurile lui Carpă e bogată și în generali mai bogată
„decât la Alexandrescu, la care versurile se. incheie așa desi în
verbe de acele in eșle sai escii şi în participii în at. Rima lui Carpii |
e dată forte adeseori de substantive şi de verbe ne amplificate.
E ajutati însă în găsirea rimei şi de neologisme, pe cari le întrebuin-

țeză mai desi decât
.

.........

..

.

Alexandrescu.
.

.. .. .. .. .

.

.

.

.

.

Vedeţi
.

.

.. .

.

în Mieluli

și Ediţa:

.

O voi, amatori de funcții ! O vol flimândi de sălare?
O voi, care din prunci aţi sperat într'unii procesăi!
lată timpulii favorabilă, alergaţi în fuga: mare
Câte cu unii mielii în braţe și fiţi siguri de sarccesii.

Cu

tote aceste

Carpi

nu se îndepărteză nici de vorba'obicinuită

în poporă. Veţi în Fluturuli și Albina:
Uf! Ce huetir!.. Val de mine!
A-și dori multi să seiii cine
„Sbârnâie așa frumosi?
“Bunti sositii cobză stricată,

Stiigă fluturulii îndată
Ce zări albina jos. .
8. G.

spre-dece,

cate:

Tăutu

întrebuințeză în fabulele sale m&sura, de dece, două-

patru-spre-doce

aceeași măsură

și măsura,

merge

de opti silabe,

dela începută

până

dar neameste-

la sfirşitii. Rit-

mulă e regulati, mai îngrijit și decât la Carpi, şi cuvinte cu
accentulă schimbati se întâlnescii mai vară, Cetiţi în Șarlatanulăi,
care e o satiră, dar care sa luati ca fabulă :
De palatit nu prea departe
Intr'unii unghiit odată stă,
Intre multe guri căscate,
Sarlatanuli şi strigă: . . .

Așa prafuri de minune
Incă m lume nici au fosti,
Ele potă înţelepciune .
A da omului ce-i prostii;

Veniţi, domnilorii, la mine,
Ună ]6cii buni a târgui; Prefăcutii în prafuri fine
ȘI-ori-ce răi poti lecui.

|

|

Cinste hoţului; iertare
Oriși cărul vinovată,
Babei sure.ce dinţi n'are
Amanti june de pupată.
etc.
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Rima e totii așa de îngrijită ca şi la Carpi; 'Tăutu
însă întrebu-

ințeză, multi încălcarea, „adecă la dinsulii,
unii versii calcă adeseori asupra celui-lalţii, cum vedem chiar
mai sus:
Cinste hoţului; iertare
Ori și cărui .... ete.

9.

G.

N.

Nichitachi

(1).
C.

Fondulii.

„ÎI. G. Asachi. In cât privesee fondulă, Asachi scie
a se ţinea strinsă

de subiecti. Se întîmplă câte-odată ca, povestirea
, să se lingâscă, dar
atunci povestirea devine descriptivă și capăt
ă interes prin descriore.

Descrierea la Asachi e mai în totă-d'a-una

bine reușită. Când

face descrierea unui personagiii, după cum
trece de la arătarea exteriorului la interiori, “descrierea, scurtă
cum este, din prosopografică devine ctopeică; și când ne face tablo
ulii unori împrejurări,
mi se pare că-lii vedemii cu ochil. Iată
de pildă descrierea do la
începutul fabulei Mortea și Nenorocitu
lii:
|
Unit lemnară din cot sermani,
Plin de grijă şi de ani,
Cărândii vrescuri grele 'n spale

Din pădure pe la sate,
Se 'nturna încetișoriă
La săraculit foişoră.

Obositi, neputinciost,

Pune

sarcina sa: jos,

Și-și aduce-aminte-anume
Câte sufere pe lume!
Că de când elit s'a născutii
Rele numa! a vedutii.

Trecândiă peste expresiunea
înlocui

prin

lemne

giele,

(1) Asupra lui Nichitachi nu mai

vrescuri grele,

pentru că

vrâseurile

care sar fi pututii
de ordinari

sunt

revenimii: ami începută analisarea
fabuleloră lui înainte
de a-i cunâsce biografia, şi ami încetată
de îndată ce ami aflată că este în viaţă,

180
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uscate și prin urmare uşore, aici în privirea descrierii Asachi se
asemănă cu La Fontaine. Cam aceeași descriere. face şi La Fontaine în același locii şi în aceeași fabulă și cu tote acestea nu s6mână a, traducere. Asachi, ori-ce sar dice, e omi deșteptii și artisti: cetesce și înțelege, și înțelege tocmai ce trebue înțelesii:
In fabula Broscele cari ceră ami împeratii Asachi descrie î6ule
bine chipulă cum se apropie broscele de craca de lemnit care le
căduse din cerii, de la Zovs, ca să le fie împărații:
Suveranul

îns'aceli

Pe care Lai socotitii
Că-l vr'uni uriaşă cumplită,
Rami ai fostii de-unit copăcelă.
Despre-acesta mare temă

Avea brosca care 'lăi
Ai deșitii să iee semă
Și să dea semni la ai să.
Dar abia de ramă, încetii,

Tremurândă

saii

propiatti

Iată şi-alia vine "m urmă.
După ea întrega turmă.
Apoi nu prea târziori
„Toti acel broscosă poporii

„|: Așa bine sati deprinsă
La firesca bunătate,
Incât sărea în adiusii
Imperatului în spate.

Multă mai bine încă reușesce Asachi în descrierea de moravuri
do ale timpului. Ne-aptratii că asupra moravuriloriă n'are când să
„insiste, ci numai încolţosce saii împunge în trâcâtii, dar cu atâta
naivitate, că-ți vine a gândi că elă crede lucrurile chiar «vorbă

cu vorbi.»
Forte desc-ori și fârte de multii se laudă şi sa lăudată
tatea în poesic şi mai alesii în fabulă.

naivi- -

De co?
Din viaţa de tote dilele se scie că vederea este mai credinciosă
decât audulit.

Când 'vedi, credi; când

audi, poţi să eredi, dar

croqi

pe cât poţi, sait credi și nici prea. Ca să credi din augite trebue
ca martorulu

să fie unit omii demnă de credință,

adecă să-ți pară,

după vorbă, că și dinsulu crede. 'Tocmai aceste condițiuni ale martorului demni de credință le îndeplinesce povestitorul naivi: îlti
creqi pe dinsuli ca și cum ai crede pe unit copilii care nu scie a
se preface. Îlă credi pentru că-ți închipui că eli nu are nici unit
intoresit ca 'să falsifice adevărulii şi-ţi pare că elii spune așa cum
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A

a vedutiă şi cum este în adevărit, aşa încât iți r&mâne ție săjudeci numai valdrea lucrului, iar nu și valrea mărturiei.
Povestirea, naivă mai are pentru noi și altă pricină de ademenire:
când scimii că celii ce povestesce, departe de a fi copilă la minte,
este un omii deștepti şi pătrundători, povestirea lui naivă sait reflexiunile sale naive ne placii, pentru că nu le mai luămi ca naivităţi, ci le luămii dreptii confidenţe sait destăinuiri. Prin străveqimea
naivității lui noi zărimi încrederea ce are elit în noi, ca să ne
destăinuâscă asemenea, lucruri. Şi, de 6re-ce elit se încrede în noi,
de 6re-ce ne spune lucruri cari nu sari pute dostăinui ori şi
cui, de sigurii că și noi suntomit 6meni de încredere, de siguri
că și noi suntemit 6meni deștepți.
Iată la ce ajunge naivitatea povestitorului, iată ce șurupiit alti
vieței sufletesci atinge în noi acâstă naivitate; iată pentru ce ne

place acestă naivitate:

|

Ne place, pentru că în faţa ci suntem 6meni de încredere, suntem deştepţi, într'unti cuvîntii suntemii omeni. Acâstă naivitate ne
place, căci ea este în ochii noştrii o dovadă că suntemii 6meni. A fi
omiă este totă ambiția n6stră şi întregulii nostru ideali.
Iată, ce este naivitatea și pentru ce place naivitatea,
Asachi cu sciință ori cu nesciință, și din talent ori povâțuilii
numai de bunulă simţii scia din când în când să se facă naivi,
şi ca atare să ne facă să-l cotimă ori să-li ascultămii cu *celii

mai mare interesit.
Când în Greeruli şi Furnica

Asachi dico:

„a
Greeruli , .
Pe furnică-a sa vecină
Aă rugati să-lit împrumute
C'unti grăunte, c'o neghină,

Să mai prindă la virtute,
Dicendii.: deă la timpă di trieră,

Dai, parola mea de grieră,
Inturna-voiă, toti, suna Și nteresulii de 'mprumulii.

|
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îți pare că elă (Asachi) e convinsi că legea împrumutului e atâtă
do generală, că se întinde până și la, greeri și la furnici. Şi cu acâstă
ocasiune co icână ne dă elti despre moravurile timpului, în caro
se dă împrumutii numai cu condiţiunea de a se plăti dobândă! Şi
apoi cuvintele: dai parola mea de grierii, ce frumosi și lămuritii arată, pe de o parte că nu tâte parolele sunt de semă
» iar
pe de altă parte că cei ce ati nevoe de împrumuturi sunt maj alesi
de cei cari umblă cu parola pe buze, adecă de cei ce vorbesc
il

fvanțuzesce.

Iată

cum

din

naivitate iese

ironia.

băgămi de sâmă, Asachi printr'o vorbă ne
arată prietenul nostru și noi ne facomă
lui și ridemiă împreună cu dinsulit de cel
muti, punândă ca garanţie: parola luă de
Când.în fabula Mortea și Nenorocituli,

Iată

cum,

fără să

intră pe sub piele, se
prietenii și credincioșii
ce umblă după împru.... grieriă,
Asachi ne arată cum

bătrânulii acela, care de când sa nciscutit auumai vele
a vedutii,

se gândesce

că:

«Tâtă n6ptea m gânduri zace,
«Diua nici cum n'are pace,
«Căci vătatuli răi și tonti,
«Boeresculi peste pontit,
«Birulii grei şi mil beilice,

«Dol ficiori și patru fiice,
«O soţie sfăditâre,

ne dă ună tabloi de moravuri care în puține cuvint
e descrie f6rte
multii și le arată cu atâta siguranță că există, că
sunt, în cât se

vede

din

vorba

lui că aceste

lucruri

crai

atâtii

de

reale “pe acele

vremuri, și lumea era așa de obicinuită cu dinsel
e că numai la
morte d6ră, de ar fi mai pututit apela, dar aiurea
, ba. Ori-cât s'ar

fi inspirati

Asachi

din

La, Fontaine, acâsta nu e luată dela Francezi;

acesta, e gândită și simțită românesce și simțită
adânci. Și când
vedi ce-a simțită și, mai multii, ce-a, scrisii
Asachi, îți vine în
adevări să te miri pentru ce «luă i Saă
luată în considerare

numită defectele? »

|
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cetimii:

Atunci limba cu talentit
Ai disii către president :
«Dreptă plecă-ne ureche,

«Să audi dovedi o mic,
«Prin înserisii și mărturie,
«Cum din epoca cea veche,
«Nemă de nasi, toli necurmată
«Ochelarii aă purtată,

«și-i se cade ca moşie
«Treculă "m paragrafie.»
O comisie de mazili

Rinduită chiar po nasi
Ai găsitii între movili
Brasda cc-ochelari-ait trasi.

Aceste rinduri ne dai uni tabloii din întimplăvile timpului, o
judecată dintre răzaşi, cari vecinicii aveai procese și meroii sc judecaii,

în

cât

iară r&zășiei,

lori

le

eşise

vorba

de

cânteculii:

Gmenii

.

cei

mai

cârciogari;

|

..„ «Peticii de moşie

«Și-unii sacit de hăârtic...»
In aceste rînduri
Asachi.

Limba

mătore

e și mai

aci

se mai
e

vede

advocatuli

advocată

când

încă ce
în

bine

pici6re;

dice:

scie a personilica

iar

în

versurile

ur-

|

«Tribunalulii va ierta

«Să potii pilde arăta:
«Faţa dacar fi rămasit
«De 'ntimplări să n'aibă nasi
«Cine-ar fi acelit măgari

«Să mai porte ochelarii? ...

Mai încold vine și rîndulă nasului, care de bucurio că a câștigatii procesului se ridică mai pre sus de Limbă și face chelt.
Fabula

urmeză:
Din aceste lămuritii,

După legi ai dovediti,

181

TII. D. SPERANȚIA

Cum că pentru nasă anume
Ochelarii sai _ursitii,

Și-ochelarilorii în lume
Postii pe nasi sai rinduitit!
La acâstă limbuţie Bravo 'n sală-a răsunată,
Jar Nasulă de bucurie
De trei ori a strănutatiă.

2. C. Stamati, în fabulele sale, ne presintă
generală numai ca, fapte omenesci desbrăcate
cală, totuși din când în când sub forma unei
dă admirabile tablouri de moravurile timpului.

trânulă, țeranăi și mortea,

iată, cum

faptele omenesci în .
de ori-ce culâre loscurte descrieri ne
Aşa în fabula: B&-

vorbesce

«O vai mie ticălosulii, ce să facii, cum

bătrânulă:

să trăesci,

Și cum poiii să împlinescă
* «Câte se.cerii delă mine și când tâte îmi lipsescii!
«Biata babă, copilașii goli, de f6me hămesiţi.

«Nu am pentru dinșii hrană, nu am cu co să-f
îmbracă,
«lar zapciil făr de milă din casa mea ne-lipsiţi,
«Cerit Dirulă, cerii boeresculit și în multe părți
mă tragi
"«In cât de când m'am _născutii, pân' co am îmbătrâ
nită

«Nici de-o di de bucurie cit nu m'am învrednicitii!

«Deci, morte, vinii de mă

Subiectuli

acestei fabule

esto o imitațiune.

Modelul

scapă .

este împrumutată

și chiar acâstă parte

do care sa inspirati

însă Stamati i-a

dati numai ideea și i-a lăsatii libertatea de
a-și alege ună bătrână nenorociti din aceeași clasă ca şi ali lui
La, Fontaine, trăit
în aceleași împrejurări ca și alti lui Asachi, dar
fiindă de unii caracteră
deosebiti. Nenorocituli din fabula lui Asachi,
pe lângă cvătafulii

rcă și tontiăt» pe lângă «Voeresculii peste pontit
», «birui grei»,
«mă beilice» «doi feciori și patru fiice,» mai aro
po capulă lui și

«0 soție sfăditâre.»
Bâtrânuli

lui Stamati

|

nu

pote

r&sufla

de

zapcii,

cari. îi sunţ

ne-lipsiți din casă și cari îlă întindă în tote. părțil
e pentru biră
și boerescii, pe când biata babă Și copilașii
sunt goli și hcinesiţă
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de fome. Acesti bătrâni își iubesco biata babă și copilași
i, dar
n'are când să îngrijâscă de ei din pricina, zapciiloiii, așa, că
mal
multi de mila lori, ca să nu-i mai vadă goli și hcimesiți, strigă,
mortea, ca să-l scape. Acesti bâtrâni e desperată de viață din-eausa
„asupririloră din afară. Nenorocitulă lui Asachi, pe lângă elemen
tul
asupritorii venitii de din afară,mai e chinuiti şi de unii ghimpe
domesticit, de soția sfăditre, căreia nimică nu-i mai place și care
nu-l crede la nevoie. Bătrânul lui Stamati este adovăratii ț&rani
români, căci țărannlii de cei străini și de zapcii, cărora n'are ce
le face, so îngrijosce și de mila copiilorii despereză și-și cere
mortea, iar despre femeia sfăditâre nu se îngrijesce așa multi. Se
supără coli pe momentii, dar supărarea şi-o descarcă în curîndii,
căci leacul pentru a, tăia gustul de sfadă il dă proverbulii: «gaura

bate . . . spatele.»
Nenorocitulii

lui Asachi

dela zătafă ctc.,

e țărani

românii

după

celo ce sufere

dar frica de soția sfăditâre i-a dăruit-o

Asachi,

care cunoscea pe țăranii mai puţinii decât Stamati.
In fabula Prieteșuguli cânesci, Stamati, după Crilov (veqi
Prietenia Câinilor, pag. 39), ne dă în modă ironiei o trăsătură ca-

racteristică

joci

de

a slujbașilori sătui,ccari, după ce sati săturatiă, își bati

slujbă.

Iată cum

dice Stamati:

Sub ferâstră la bucătărie
Roșca
-

şi cu Tarca la sâre se culcasec,
Măcară că după datorie

Ei nu trebuia să lase
«Porta fără păzitori :
Dar fiindit-că atuncă se săturase
Și eraii politicoşi cu ori-ce lrecetorăi.....

Din
se

vede

aceste
parcă

rînduri,
ar

cari ne vorbesc

fi lege

generală, sati

cu uni toni așa de naivi,
unii lucru

forte

obicinuitit

ca slujbașulă, după ce s'a săturatii, şă nu-şi mai vadă de
slujbă.
Stamati are spiritu de observaţie și de generalisare, și pană
de
fabulistii.

3. Antonii Pann

pune aşa de bine acțiunile omenesci

pe'sema

186

,

"TH,

D. SPERANȚIA

animalelorit că, cetindu-lă, îți vine să dici: cine scie, pâte co fi
fostă și așa. Citiţi de pildă fabula Pisicile și Cotoiulii. Intr6ga,
acțiune e povestită așa că-ți vine a crede că sa petrecuti chiar
între pisici. Când deserie Antonii Pann cum cotoiulii cântăresco
și mănâncă toti cașulu pisiciloră, în versurile:
Dacă vede că 'ntw'o parte
Atârnă mai greii niţelii,
Ica, din ceea-laltă parte
Și muşcă ceva din 'eli.
Îl pune iar, iar ridică,

Acum

dincâci grei v&dendi,

Muşcă și daci niţică
Ca să potrivescă vrendii.
Apoi iar și iar și iară,
Când aci când colea greii
Vrândi, lori, văi să nu le pură

Elă a mușcală totă merei......
ți se pare că Antonă Pann crede că numai ca să le facă plăcere
pisiciloră cotoiulă, și-a dati tâtă silinţa şi a făcutit chiar sacrificiulii

de a mușcată toli mereă din cașii, numai și numai pentru că vrea ca
pisicilorii să mu le pară răi că partea, celei-lalte ar fi mai mare.
De obicei Antoni Pann pune pe animale să facă tocmai acţiuni de acele cari se potrivesc cu ele. Acţiunile cuprinse în fabulele sale sunt acţiuni omenesci, acţiuni cari privescii omenirea
în generalii, cari so întâlnoscu la totă omenirea.
Naivitatea nu-i lipsesce nici lui Antoni Pann, numai elii arată

lucvulii pe scurti, în forma

obicinuită; şi nu ne face. destăinatiri

naive, sai le face forte rari și par'că numai din întîmplare.
bulele lui predomină nu poesia, ci istoria.

4. 1. Heliade
Toemperamentii
]
până

ce

2

sanguin,
O

alţii vorii

unorii animale
fabulei,

Rădulescu

,

dar

2)

sati plante,

n'are. | răbdare

nu păstreză tonulă şi naivitatea fabulci.

nerăbdători,

înțelege

In fa-

acțiunea.

nu se

2

J

poţe3 stăpâni
să aştepte
)
I
,

Atribue

vrea să le îmbrace
s'o

acopere

cu

faptele

ce

le descrie

în haina modestă a

desăvirsire,
)

3

ci se

pune
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nevinovati, pe care îlii luase ca sim-

bolă ală adevăratului agentă. Heliade
nu se dă ca, naivi ci tocmai
ca prea cunoscătorii și ţi se pare că îşi maltratâză simbâl
ele, tocmai
pentru ca să se înţelâgă că nu este vorba de ele, ci de alţii,
cărora,
le ini loculă. Ileliade ne dă tablouri de moravuri, dar
tablouri
vădute nu cu ochii labulistului, ci cu ochit poetului satirici
i. Ieliade
îmbracă gândirile sale în haina fabulei, dar după ce și-a
pusi în
minte să le îmbrace, începe a striga: scăpaţi-mă de acâstă
haină:

n'o potii suferi, mă înnăbușe, lăsați-m& să respiri în libertate!

Ac6stă nepotrivire între blândețea fabulei şi între dorința lui
Ileliade de a biciui de-a dreptului, adese-ori dă loci pentru
noi la,
ncînțelesuri; și anume no face să nu-lii înţelegemii tocmai acolo
unde

el voesce să fie mai fini. De pildă în Corbul și Vulpea (1829) dice:
Vulpea ca o jupânesă
O cam șterge de pe-a casă

Ce va fi voitii să înțelâgă» prin aceste vorbe?
Uni

fabulistii în naivitatea lui, voindă- să facă alusiune la jupâ-

neselo cari aveati obicei so cam ștergă de pe-a casă, adecă să

plece de-acasă fără scirea bărbatului adecă a jupânului, ar fi pututii
să dică așa cum a, disii eliade, însă atunci ar fi trebuitii să
so
întimple altă ceva decât ceea ce s'a întimplată în fabula acâsta:
ar fi trebuitii să se întimple ceva care să nu-i fie pe placulă
jupânesci, ar fi trebuitii să fi păţitii ceva, care s'o înveţe ca
de altădată să 170 mai șiergă de pe-acasa. Aici din potrivă jupânos
ci
i-a mersii forte bine, a pututi amăgi pe Corbi să-i iea
cașulii.

Ami

put

prin jupânâsă

să dicemi altii-felă. Amii pute să Qicomii că IIeliade
înțelege

negufetorese

și anume neguțetoresă în înţe-

lesuli de înșelătăre, de Ndță. In acestit cast s'ar potrivi cu
ceea

co urmâză.

Cu

tâte acestea, toti nu merge nici așa, pentru că atunci

n avea nevoc s'o ștârgă de-acasă.
Lăsândii

dice:

la o parte ne-sintactica întrebuințarea timpuriloră; căci

«Vulpea . + .0 șterge de pe-acasă și eșise la plimbare,»

forindu-ne

cu

desăvârșire

A
de. gândul
i

de a îndrepta

coca

şi

ce alții
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ait făcutii nu scimii cu ce scopii, credă că dacă era ca prin Vulpe
să se înțel6gă negoțetorâsă ar fi pututii mai bine să dică:
Vulpea

ca o jupânesă

_O ștersese de pe-a casă
Și eşise la preumblare.

este (în: ediția din 18814, Craiova), de

Așa cum
„la două

înțelesuri,

ore-ce. dă loci

nu e bine.

Vorba îngâmfată

din versurile:
Corbul îngâmfatii în sine,
Nici de cum nu-i vine bine,

ne arată că haina modestă a fabulei îlit supera, îli stringea răi
pe Ileliade.
Mai bună dovadă, însă, că lui îi plăcea satira, biciuirea directă,
Iată cum

Vulpea

Corbulă și

varianta: ce este

găsimi în

în

scrisă

1860.

începe:
Corbul stă pe locit totii corbii
(Precum orbulit o totii orbit
Și ciocoiulii totii ciocoii,

Cât să-lii cânţi cu usturoiii).

“eliade voesce să ne dea câte ceva, din moravurile timpului, dar
e prea fini. Eli e tare în vorbe, dar slabit în idei. Ideile, nu sciii
cum,

cari
să-l

perii

do cari
urimiă,

să-lă urimiă,

mai

a se zamisli,

de

înainte

tari

asupra

nouă

Cidra privighetore:

începe

să

ne fie

câte

să ne facă

pe

care

caută

dela

o vreme,

milă

de

odată

curgi

încât

eroului,

întwatâta

îltt maltrateză

vorbele

iară

dinsulit.

Cam

în locii

așa e

stilul lipsitii de nobleță şi demnitate; iar unde

atinge câte ceva din moravuri rămâne aprope
cam ce ai pute înţelege din versurile:
Ce nume să-și dea acuma?
Că ce lucru 'nsemnătorii !
De la nume-atârnă

totuli

Și trecutii şi viitoră.

neinţelesii. De pildă
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Pe intriganți şi
forte

pe

înșelători

bine:

Heliade

îi
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cunâsce

și îi descrie

|

«Jupâne corbii, plecăciune'!
«O Dâmne,
«Ce pasere,
«Ce dragi
«Dar nare

ce frumusețe !
ce minune,
de pene mărețe!...
glasii ; — ce pecată |

Aşa vorbesce vulpea către corbii.
In Foile și Cărbumnele, însă, foile

torsii' vorba. Iată cum

|
sunt și mai

vorbescii foile:

nioștere

de în-

|

— Ce sortă te așteptă, sărmane cărbune, «Curândă te vei stinge şi negru tăciunc,
«In dece minute bunii n'o să mal [ii
«Decât pe părete să scrie cu tine,

Să facă la posne dracii de copii;
«Dar ce mai renume când m'al ascultă !
«Bit să suflu 'm tine şi tu 'n lemnărie
«Să te opresci ţintă şi să începi a dă
«Colea unu focii ţapânii! Ce mai bărbăţie!
«Ce nume ţi-a! face chiar în istorie!
«Gazetele tote tare-ar bucină!

5. Alex. Donici nu ne dă nimicii noi pe lângă materialulii fabulei. Numai întruni loci, în JMomiţa şi. două mițe, a pusti o paventeză, dar o parenteză forte bine găsită, cecea-ce dovedesce că
Donici avea talentă, dară nu avea îndrăsnelă. Se ţinea de povețele
lui Crilov și nu vrea să se abată dela, ele. Parenteza, că caro
voibimă

e tocmai

la inceputii :

In a momiţelori

ț6ră

(Ce mai nu are hotară)

'Pocmai acestă fabulă, fără să o putem găsi la vr'uni scriitori

străini, o găsimit şi la Antoni Pann,
loci

de maimuţă,

la Antonit

numai cu deosebire

Pann, judecătorul

că în

este. unii cotoiii.

De și Antoni Pann a publicat'o mai înainte, așa că a fostii posibilii
ca Donici s'o fi vădulit sati auqitii, totuşi la Donici e multii mai bine
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arătată faptulă, deși, după cum amti vădutii mai sus, şi la, Antoni
Pann e destulii de bine. Naivă și de bună credință, ca și Antoniu
Pann, Donici arătă lucrurile cu mai multă limpedime decât elă. Parenteza în care dice că era momiţelori mai nu are hotare, adeciă,
e așa de nare că maă sui mai dai de margine, e spusă așa,
de nehbăgatii în semă, pare că ți-ar fi spus'o la ureche, așa încât
nu strică nimici naivităţoi povestirii, ți-al închipui că elă crede
chiar că, ț6ra maimuțeloriă e. fârte mare.

6. Gr. Alexandrescu ne dă fabulele cele mai românesci şi cele
mai bogate ca, fondii. Și prin fond înţelegă la fabule nu atâtii
su
biectele, pentru că aceleași subiecte poti fi utilisate pentru
tâte
țârile și pentru tâte timpurile. Adevăratul fondi în fabule e formată de modulii cum se presintă acţiunoa, de reflexiunile și motivările_ pe cari le dă fabulistulă. La Fontaine întrece pe Crilov
și pe toți fabuliștii vechi, pentru ce? Pentru că La Fontaine
așa
motiveză acțiunile și așa descrie personagele, că le veci trăindă
și
anume trăindă în lumea, lorit. Crilov cu o fabulă lovesee numai
într'unti singurii viții; La l'ontainc, pe lângă viţiulii pe care îl
isbesce în speciali, lovesce atâtea, și atâtea aplecări rele, carăi formeză
Gre-cum alaiulii satelițiloră acelui viți.
M. Saint-Mare Girardin dice că fabula se pâto mlădia la tâte
sentimentele, la tâte tonurile şi pote să fie aci dramatică, aci dogmatică, aci naivă, aci elocuentă aci duidsă, aci înțepătâre (1).
Sub pana lui La Fontaine fabula se mlădiâză tocmai cum (ice
M. Saint-Mare Girardin, şi sub pana lui Gr. Alexandrescu alti noSiru de asemenea. Asupra lui Gr. Alexandrescu ar trebui să faci
o lucrare specială ca să poţi cuprinde tâtă bogăţia din puţinele
sale
fabule. Aprâpe fie-care frasă la . Alexandrescu îți descopere
câte
ună colții din lumea, în care trăesce ele, așa că, voindi să dai numai
unii resumatii despre dinsulii, mai nu scii ce să alegi, căci ori-ce
ai
alege, îţi pare răi după ceea, ce ai lăsatii. Iată de pildă, în fabula,

Flefantauli:

(1) La Fontaine et les fabulistes. 1867. 1, pag. 90,
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„... Domnulit

Elefantă, cu nasulit învîrtită,

Puternici îndestulii, dar însă neciopliti
Şiy de capit tare,

1

prosti
.....,
>

Acesta este, după Alexandrescu, unii tipi de stăpânitorii
care cunsce elu, adecă unii felii de omit destulii.de perfecti
exteriori,

cu

nasulii

destuli

sau tare ca forță animală,
ca dovadă despre acâsta:

de

învirtită;

ca forță brută,

destulii

de

ca
de puternicii

dar la minte

grosi.

Și

Noului stăpânitori,
Cât sa orînduită,
Pusa m slujbă pe boi;
Iar lupulii mâncători
Se făcu favoriti

Și ministru la ol.
Mai

departe

cotiți isprăvile acestori

sfetnici ai tronului:

Vă lasă să judecaţi
Câţi miei fură mâncaţi

Şi câte oi sluţite
De fiarele cumplite!
In: zadarii fact strigare

Oile 'mpovărate,
Chipă nu e de scăpare.
Şi plângeri ne-curmatc,

Ce vinii de pe la turme,
R&uli nu poti să-li curme.
Lupulii dar își urmeză
A sa, nelegiuire;
Căci

de

Domnulii

ce se lucreză -

nu are

scire,

Ba câte lupulii spune
Le ia tâte de bune.
Cotindi

fabula

Câinele

Spy
și Măgarulă găsiţiș nu numai faptul că

ună slujbașii caută slujbă, ci vedeți chiar unii slujbașii cinstită, unit
omit cu merite, unii omi cu caracterii, uni omi care e necăjiti nu
pentru că w'are slujbă, ci pentru că e nevoiti să caute slujbe, şi
în fața lui vedemii pe cine? Vedemit pe acelii pe care fabula îl
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înlocuesce printruni măgari, vedemă pe unulă
vrea să dică cinste. Iată cum. începe fabula:

care

n'a sciulii ce

Cu urechile lăsate, cu. c6da între picidre
Câinele tristii și jalnică mergea -pe o cărare.
După multii umbletă iată că-li întâlnesce
"Unui măgari şi-lă opresce.

» — «Unde te duci, îl dice.
«Ce răi ţi sa 'ntimplatii?
«Sci parcă te-a ploatii,
«Așa stal de mâhniti.»

— «Dar sunt nemulțumit.
«La împăratulii Lei în slujbă m'am aflati;
«Insă purtarea lui,
«De e slobodiă s'o spui,
«M'a silită, în sfirșitii, să fugi si-l părăsesci.
«Acum caută altii stăpâni buni, unde să-i găsesci?
— «Numai de atâtii te plângi, măgarul întrebă,
«Stăpânulă Lai găsitii, îl vegi, de faţă stă:
«Vino numai decât la mine să te bagi.... .»

|

In vorbele prin cari cânele își arată îndoiala, dacă e slobodit. să
vorbescă, despre purtarea stăpânului, se arată câtă de înlănțuită
era po atunci libertatea cuvîntului: nici despre fostulii stăpânii, de
la care [ugise și cu care nu mai avea nici în colină nică în mânocă, nu mai avea voie să vorbâscă.

Ce putemii dice de Boulă și Viţeluli, sat câte ami trebui să dicomii, ca să putomii arăta, totii ce se cuprinde în acâstă fabulă, care
vorbesce mai bine decât tâte comentariile:
Unii boi, ca toți boii, puținii la simţire,

In dilele nâstre de sortă-ajutati
Și decât toţi fraţii mai cu osebire
Dobândi

'n circdă uni postii însemnată.

— Uni boii în poslii mar—e?
Dreplă cam ciudati vine,
Dar asia se 'mlîmplă în orl-care loci.
Decât multă minte sciii că e mai Vine
,
Să ai totii-da-una unii dramii de norocit |

Incereaţi a sublinia

din

acestă

fabulă

numai

părțile principale
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cari privescii moravurile timpului, şi veți vedă -că vi se va întîmpla
același lucru ca și mie: Cu încetulii veţi sublinia;
tâtă fabula, precum
ei ami subliniatii aprâpe în întregime aceste două strofe.
Uni boi puţini la simţire câ toți boii, fiindit ajutatii de sârtă, dobândesce în ciredă, adecă în țera boiloriă, unii postii insemnatit. Şi
dacă unii boi a pututii să ajungă întruni postii mare, vine lucru
cam ciudati pentru cine nu scie cum stait lucrurile; lucrulă în
sine însă nu e de mirare, pentru că așa se face, așa este obiceiulă,
așa se. îmtimplă în ori-care loci. 'Trobue să scii că, pentru ca să
ajungi mare, nu e nevoie de multă minte ci numai de arat dram

de norocă.:

-

Re

Pa

„Iată meritele. cari se : cerit :în lumea poilorii. Iar . dacă. voesci
să vedi ce pote ună boii, care a ajunsti în postii mare numai cu
dramulii lui de norocii; dacă, voesci să vedi ce păţesci viţeii neîncercaţi, cari credii că ori-cine e datoră să aibă milă și să facă

totulu ca să-și ajute nemulii,n'aveți
“Și să vedeţi ce dice

decât să cetiți fabula întrâgă

boulii despre vițelit:

— Cine? A mea rudă?! Mergi de-li dă pe scară,
Namii ast-felă de rude şi nici voiii să-lă sciăi, . .

Vedeţi

la Alexandrescu,

în fabula

Cânele

și Căţelula,

portra-

tulă unui ambiţiosti de rîndi, care predică egalitatea, care se
arată omi înaintatii în idei, care nu mai ţine la mărire, ci ar
voi ca să fie și la noi ca în țările civilisate, unde. tâte prejudiţiile
de

clasă

ati trecuti și sati schimbati; omti, care nici chiar în

nu voesce să i se dică măcarii domnule

vorbă

sait domaia-uostră,, ci oră-

cine să-i dică curati pe nume; omi, care arde de dorința de a
ved6 realisate -“reformele * din” alte ţări şi care 6: întristat, “ indignatii chiar, în contra acelora pe “cară mândrid, nu-i incă pă-

răsesce. Iată vorbele acestui tipi
droscu

în gura unui „câne

de ambiţiosti puse

Samsonti

dulăii

de

de: Alexaa-

cau te:

«Câtii îml sunt de urite unele dobitâce
«Cum Lupil, Urşii, Leii şi.alte câte-va,
«Care credii despre

sine că preţuescii ceva!
13
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«De se tragii din n6mi mare
«Asta

e o 'ntimplare.

«Și. eti pâte sunt nobili, dar s'o arătă nu-mi “place. |
«Omenii

spun

|

adese

că

n

ţări

civilisate .

Este egalitate: .

«Tâte ieaii o schimbareşi lumea

se cioplesce,

pe noi mândria nu ne mai părăsesce !

«Numai

pentru mine unulii fiesce cine scie
«C'o âmii de bucurie
tâtă lighiâna, măcar și cea mai prostă, -

«Cât
«Când

«Câne sadeă îml dice iar nu Dommia-vostră! . . . .
omului
Toti în acestă fabulă, ce Dine e schițatii şi portretulii
înalesne credătorii şi care ica vorba drepti faptă şi se: bucură
iîn
vedeţ
inte de-a ajunge. Cetiţi:mai departe ce face căţelulii, și
acelaşi timpi cum iubitorulii de egalitate își arată colții. Gândirea, vdstră. dise (căţelulii), îmi pare minunată
Şi simţimâîntuli vostru îl cinstesci,. frații mei!
— Noi fraţii tt? răspunse Samsonii plinii de mânie.

Noi fraţii 181? potae!
O să-ți dai o bătae
Care s'o pomenesc.
.
Cunosc tu cine suntemii, și ţi se cade ţie,
Lichea neruşinată, astii-felă să ne vorbesci?. ana
— Dar diceață
ce-ţi past, te treb cit co diccamit?. . .
—ȘI
O

lume

întregă

trăesce

în

fabulele lui Gr. Alexandrescu;

şi ceea

ce interesâză mai” multi e că'tâte personagele lui-potii să fie tipuri
generale sai vecinice, dar de-ocamdată trăescii cu totele în una
şi aceeași societate dintro anumilă vreme.
1. C. V. Carp .în fabulele sale ne dă, ca și Alexandrescu, tabloui de moravuri. C. V. Carp însă asemenâză atâtă de multii
moravurile omenesci cu obiceiurile animale, în cât ți se pare, în
adevării, că lucrurile se petreci chiar. între animale. Iată, în fabula

Catărulă și Doi,

cum

deserie elă vieța unui catârii între cai:

Unii catârii fătatii pe drumuri, creseutit în of și în val
De lungă timpii, cu displăcere, trăia între nisce cal.

Pee

..

A

„i

,

PE
RE
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Respinsă de toţi 'cu asprimă, fâriica, 'sâteă' îl usca:

Paele de prin gunsie .le 'pupă şi le.:mâncă.
. ui...
Posomoritii ca o bufnă, greoiii, necioplitit-şi
slută, :
Era tâtă diulica, mere brâncitii și: bătută,

Une-ori, curgând

Câte

trei

şi patru

Altă dată, pe sub

ca pldia pe biata spinarea sa,

sute

de copite

numără.

..

|

. pe

cumpătă, făcendi „caii toţi Complotii

a

Ii luai gonindii la vale până ce cădeaîn botu;
Nu se augia în urmă-i de cât jnupă şi iară
jnupi.
In fine, sătulii, odată luă și elit lumea ?n capă.
...

Cetiţi Teranuli . şi Vulpea, de.C..V. Carp.
.şi vedeţi pe de o
parte cum se desvoltă și -se- arată.la -lumină.
instinctele cele rele,
năravulă din născare, iar pe de altă parte
. vedeţi cum se schimbă
la dinsulă tonuliă după felă ideiloră ce exp
rimă.
La, începutii, unde
sub nume de puiă de Vulpe, descrie” pe
unii orfană, tonulii este

duiosti; mai departe, când "descrie faptele

criminalului din nascere,

tonul devine elocuenti, la începutii sente
nțiosii, apoi
ironicii şi în sfirșitii energicii. lată încep
utulii acestei

familiară,
admirabile

„fabule, prin care Carp se. ridică alăturea cu
Alexandrescu și căreia
nimicit nu-i lipsesee pentru

a fi un capă. de operă.

«Unit ţărani odată, umblând prin câmpie,
«Zăresce figura unui animală, :

«Ce abia eşise din. o 'vizunie,

«Stândă

îi,

ca.o nălucă singureli

pe. mal;

«Puişorii de vulpe încă fără. dinţi
- «Străinii de părinţi.

:,..

«Mama, lui, sărmana, nu de multi ;perise;.
„„ «Din catisa. maniei unui. venători
«Si elti remasil, singurii afară eșise .

gi

«Cerendi ajutor.

câvea o figură multii atrăgttore: ..
«Perulii roșii ca foculii strălucea. pe -eli,
«Cu do! ochi ca două flacări ardâtore
«Și blândă totit odată ca ună mielușeli.

«Il luă ţăranulă cu seopit ca să-l
VE ducu
să-lii

«m

crâscă;

acasă, dice m gânduli

sti:

-
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«Incă-l crudă, sărmanulă, pote să trăiască .
i
«Fără să cunâscă năravuli -celă r&u.

«Copii! acasă numai ce-li vădură”
«Incepi cu 'dinsulăa se desfătă”
“ «Rupea dela gură
îl di»... a...

«Câte-o bucăţică și merei
De

aci

înainte

tonuliă

se. schimbă:

«Dar proverbul dice:
«Nu

«spinulii pân' nu. cresce,.

se desvălesce. »

" Abia luna trece, o găină: shoră
Țipându din poiată, şi mai mulţi vecini
Se: plângii totii-odată -pentru: prima Oră
Că nu dati de urma mai multori- găini.
In

nedumerire

este

fie-care

-

Incepi să: urmeze: ste! şi bătălii ;
Nu vedi în toti loculii decât întristare
Femei desolate şi poieţi pustir.
_Ce pote să fie?
_ „De loci nu se scie,
Secretul că fumuli, ca argintulii viu

Fuge, se strecoră, nevăduti se > face:
Toţi sunt în crore;
Cele ma! ghibace:

Babe vrăjitâre
Nică 'ele nu seii.....

In fabula

Ținţarulă și Armăsar ulă C. V. Carpii satiriseză în-

tregulu mecanismi administrativi, dela primarulii: 'din satii până
la primulă ministru. O simplă pișcătură “de țînțari, trecendii din
gură

în gură

și din

autoritate în

autoritate,

se

măresce

țesce întru atâta că ajunge să pună guvernulit pe gânduri
să trămiță armată. Tătă cum! începe fabula:
Cât a ținut iarna g6lă,
Unii țînţarii slăbită de boli,
Ce şeduse ?'n ospitali,
Cum. simţi: ceva căldură

Incepi să facă cură
Pe spinarea

unui

calu.

și

se

lă-

şi chiar
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Indată, în aceiași di, vestea venirii finţaruluă se aude
colo de satii:
a

deja din:

Unii cocoşit umflatit în pene
Ce, din prâspătii, nota-bene;
Acolo primarii era,
Râu de lucru, bunii de gură

Ca să facă o bravură
Începu a publică:
Crăinicindi, în gura mare
Că

unii

.
.

1.

...

...

Pe

.

ţîinţarii înviatii
.

.

.. .... .

...

unii

.

.. ...

...

.

calit ta sgâriiati

„Nuvela încă

fierbinte

Sburândii mereit înainte,
“Domnulii câne sub- -prefectit,

Audindit în-a 'sa plasă
Ce scandalii se întimplase
Acolo. merge. directii,
Si făceândii în fuga mare

a

"O

formală constatare

Cu: martori şi cu doprosii....
Inaintâză

cal

prefecturei

de spinare, La

Prefectulă dă
scăpatii

uni

muşcat

raportii

că

uni

ţințară,

apucândiă

uni

din trei locuri.

ministerului înteruit o telegramă

din închisore

că

unii hoţii

n

e

“ Prindândă ună calit la strimtâre . .
De piele la desbrăcatii.
ete.

etc.

Afacerea, merge până la Lei, la capulii
se miră cum -se pote că:
O fiinţă așa mică
Pote învinge uni

Lupului,

ministrului

de interne,

statulu,

|
cală,

răspunde:

„Acestii soiil rarit se găsesce,
“Aci scade, aci cresce:

și când

acesta
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Se dă tumba și pe locii
Din ţinţarii. devine tauri,

a

Avendi

c6dă de balauri

Şi gură cu dinţi de, foci.
In celui stă o greutate
"De-unit cantari şi jumătate.

Vă pare exorbitantă? |
Dar acesta când Saprinde |
„Când se umilă și se. 'ntinde
Inghite şi-ună. elefanti !
,

Dacă Carp ar [i avută deprinderea de a scrie, fără să mai dicti
și cultura lui Alexandrescu, adecă dacă Carp ar fi sciutii în totiidauna cum să-și rotunjâscă, subiectul, n'ar fi fostă întrecutii nică
odată. De altu-felii chiar cu Geea-ce are este unii bună tovarășii ali
lui Alexandrescu. Și unulii și altulă țintescii moravurile politice,
dar, pe când Alexandrescu se ocupă şi “de ' moravurile sociale,
Carp atinge numai în generalii, numai ceea-ce este omenescit în
aceste părți și se opresce la moravurile . politice.
8. G. Tăutu lasă prin fabulele săle niuihaă din când în când a se
strecura câte o mică adiere privităre, la moravurile sociale, şi atunci
nu

ca

tablouri

nisce alusiuni
folii se
din

mai

pote vede

cele

mai

multi

sat, mai

puţinii. complete,

adese-ori grei. de priceputi. Unii
în Găina cântăreță,

bine

reuşite, :

care e din

Na

ci numai

ca

exempiu de acostit
fabulele lui una

,

i

„Iată cum. vorbesce găina .care are gustii să .cânte ca și cocoșii:
eee

aşi vroi ca'tine -

-:

Plesnindii.
din aripe să cântă versi deschisă.
O! atuncea, dragă, fără încetare,
Eu pe pragulii uşei una aști. cântă
Ca să facii stăpâna care adi ne are
Ospeţi

sati amantui

toti

a aşteptă. ,

D. Tecnica..
In literatură ca și în „vorbă, pe lângă interesulii ce presintă fapțele

și pe

lângă

forma

în care

faptele, sunt

povestite

sati arătate,
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valorea unci bucăți literare atârnă și de modulii cum lucrurile
sunt; .puse.în evidenţă, atârnă-:de-.umbra, şi. de lumina în care. sunt
, puse

unele

fapte;

de

scurtimea:cu

care

sunt.-expuse unele, de des-

voltarea ce se. dă altora, precun..şi de punctulii din care sunt:privite,.și de orinduirea.:
sati: „lisposiţiunea părțilorii naraţiunei sai
descrierei.

In :scriere.ca şi. în vorbire

sunt. două

căi,

două

„feluri

de. procedări,.de cari scriitorul se pote servi pentru :a ne pune
sati a ne desfășură sub ochii minţii unit tabloii, o localitate,.o tolalitate: de lucruri sai unti faptit ori. unit complexti
de fapte. Aceste

două procedări sai căi sunt descriereași narațiunea.
Descrierea, servesce a ne presentă lucrurile din lume ca existândui
sait fiindă grupate ori înșirate în spaţii. Narațiunea ne presintă
faptele ori. fenomenele cari se desvăiescii şi se succedeză ori se
intâlnescii .în timpi. Descrierea tinde a ne presentă lucrurile în modii
sinopticii,

așa: cum.

sunt

unele

față

de altele.

Narațiunea

tinde

a

ne .presentă faptele în modii sineronici și în același timpi cronologici.:Cu tâte acestea, nici pentru presentarea sinoptică nici pentru
cea. sincronică și cronologică, nu se potă stabili dinainte regule
lixe.. Aceste regule atârnă de lucrurile saii faptele ce voimi a presenta, de: scopulii pentru -care se..presintă și de feluilă cum scriitorulii

sai povestitoruli.

vede

lucrurile

saii

faptele.

'Tocmai

aci

e

tâtă greutatea. Chiar dacă regule- fixe sar stabili, totii ar rămâne
ceva nestabiliti, pentru că aceste regule potii fi interpretate în. modă
diferiti de diferite minţi. Pe de altă parte r&mânc, însă rămâne
forte stabilită, că scriitorulti trebue să producă în mintea, cetitorului
ilusiunea lucrurilorii sai a faptelorii reale.. Cum îi vei produce
5
|
acâstă ilusiune?

Dacă vei deserie -unulii după altulii lucrurile cari

trebue să for-

meze: uni tabloit, sai împrejurările în cari se desvoltă unit faptii,se
pote forte lesne să fie 'obositorii pentru cetitori; sai, dacă vei rouși
să-si închipuescă lucrulii, se. pote .să nu. r&ușesci să-lă vaqă în cu-

lorile în cari
bine... „. Voimit,
!

voesci să-l: vaqă. Ună exemplu
a
OI

de pildă, s6

deseriemii

ne va lămuri maj
i
Da

lupta, dintre individiiA şi B—uni
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Fet-Prumosti şi uni Zmcă, şi voimi

să arătămi

că acestă luptă a

fosti: crincenă și, mai cu s6mă, lungă.
“Părțile principale ale acestei naraţiuni sait descrieri — căci și na-.

rațiunea, este totii: o. descriere de fapte — după cum se obicinuesce
în generalii, sunt: :1) Introducerea, prin' care chemămi

luarea aminte

asupra, *faptului;'
2) Pregătirea în care se arată 'cine eră: A, cine
oa 'B;: în ce ralaţiuni se găsiatiși care a fostii: causa luptei sait a
bătăei; 3) Faptuliv principali care cuprinde: ai încăerarea. și b) lupta;
şi” 4) Incheerea saii iesultatulii.:
.
' Procodându-se în acestit: modii, e lirescii lucru 'că partea cea mai

mare din

naraţiune va fi ocupată de introducere: şi: de "pregătire,

iar faptul principali cu încăcrarea şi lupta vorii fi relativii scurte,
căci: nu vei pute da decât puţine 'amă&nunte asupra încăerării şi
ceva:mai multe asupra luptei: vei spune că amendoi s'au încleștatii

cu braţele: ioră vân6se, și apoi aii începutii a se roti unulă pe altul
când 'la -drâpta când la stânga, până
trântesce "odată pe Zmeii și-lii viră în
apoi a doua '6ră îli viră până 'la:briă
viră până
la” gâtii și-i taie capuli. In
tătorului,: lupta. va dură aprâpe numai

ce în sfirşitii F&t-Frumosi
pâmiîntii până în genunche,
și în sfirșitii a treia ră îli
totă casulii în mintea ascul'atâta timpii cât va dură po-

vestirea 'saii,în celit-mmai bună casti, dacă îi vei spune că sai: luptatii
unii 'ceasii sait o' di întregă sait. trei dile și trei nopți, va dură ceva
mai multit, dar nu':a$a de multit cât ai-voi să-lă faci 'să-și- închipuoscă
"Ce s'at întimplă însă dacă sar procedă în alti modii?
"-Dacă, după întroducere, trecândi numai decât la faptuli principalu, vomii descrie încăerarea, vomii arăta că dintr'o vorbă sati două
amîndoi s'aii încleștati cu braţele lori ven6se și ai începutita se
roti unulpe altulă, când la drâpta când la stânga, căutând şi unul
și altulu să răstârne ori să biru6scă pe celi-altii; și dacă printr'o trecere potrivită, lăsându-i așa încăerați,în loci de-a trece la descrierea
luptei, 'vomi face acum acea parte a narațiunei pe car6 am nu-

mit'o' pregătire și vomit arătă cine craii luptătorii,

în'co relațiuni

se găsia, unul

s'aii întâlnitii, |

cu

altuli, care

era causa luptei,

cum
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unde sai întâlnită şi alte amănunte de felulă acesta; și dacă numai după arătarea tuturorii acestori împrejurări vomit veni la luptă
și vomi

arătă

cum

îl

trântesce

pe

Zmeit

în pămîntă

până la ge-

nunchi, până la briă, până la gâtu etc., efectul va fi altulti.: In
acestii cast ascultătorului sai cetitorului lupta, îi va: părea multi
mai lungă, pentru că el sciindu-i încăeraţi, în toti timpulii câtă
ami făcută noi pregătirea naraţiunii, în totii timpulă câti i-amit
descrisit noi luptătorii și împrejurările și causa, luptei, în totă timpult
acesta elu și-i închipuia, necontenită încăeraţi și luptându- -se; și-cu
câţi descrierile pregătitore ai durată mai multă, cu atâtti a duratit
mai multă și lupta, așa încât la urmă, când ajungi să-i spui că
Făt-Frumosă a trântitit pe Zmeii până la genunchi şi până la brâii,
cetitoruliă

crede

că e și vremea

ca:să-lii

trântâscă, ori

cu alte 'cu-

vinte e și vremea ca să se isprăvâscă lupta.
Meșşteșugulii: sait priceperea scriitorului de a orindui părțile: descrierei, sait 'alo narațiunei în așa modă, încât să producă în mintea
cetitorului ilusiunea
că -ar fi vădutit lucrurile sait faptele reale,
este aceea ce noi numimii fecuică literară. !
E
In tecnica, literară a fabulei intră și ceea ce se numesce încheere.
„Nu numai că ori și ce începuti trebue să aibă și unii: sfirşitia
sai

o închcere,

dar

o dramă

trebue, mai alesi

să aibă-o incheere;

și fabula în felulă săii este o dramă.
Fabula nu numai că trebue să aibă o încheere,
tențiosă

Sunt
Așa

în privirea

încheerij.

unele genuri

literare

poesia

epică,

epopea

cari nu ceri

și romanulă

ai

numai
și

n'a

dar încă e predecit

încheere.

încheere, : sai

amii pute dice că totit se închee și iar se deschee, pentru că e în
natura lori de-a se put prelungi la infinită, precum se prelungesce și viaţa omenire. Fabula însă, avendi o întindere mărginită,
fiindi, așa dicendi, unii felii de teoremă de geometric, cere numai
decât o încheere și încă o încheere bine făcută. Satira, pote să fie
lipsită de încheerc sait să aibă o încheere mai slabă, pentru că poetulii satiricit fiindă stăpânitii de pasiune, sub influența acestei pasiuni:

na

pututi răbda

până la sfirșită,

ci de

demultii

şi-a spusit ce
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avea de spusă, și-a spusi focul; fabulistuli însă e omului care
vorbesce “după ce: a gândit, după ce a judecatii șia cumpenitii
“aceea, încheerea, fabulei trebue “să fie tare și concisă
lucruridele,:
sait cuprindătore. Acestă împrejurare a făcutii că la: fabuliştii cci
buni fabula să înehee' printr'unti: proverbiă sai: încheerea însăşi: e
așa de nemerită,: că::remâne ca proverbit. Toti de închecre ține și
:
'
îi.
morala fabulei...
este
nu
“Morala pote fi:și a: nu [i gustată, şi în generalii mai multi
decât. este. Pentru:-ce? Pentru că aşa e omuliu
- Unui: omă cu: mintea -cam de mijlocii și--pâte și :mai jos. esti
nevoiti .săă:'sppi şi iar să-i spui până te înțelege; pe: când unui
" omii deşteptii două trei cuvinte sau numai . o alusiune îi ajunge ca

să: te pricâpă, când îi spui ceva din sfora cunoscințelorii lui.
O fabulă povestită în: lungii și lati :e. mai - multii: decât.o alusiune. Când unci fabule .deci. îi mai adaugi și morala, însemneză
că. nu' al. încredere -că 'voi

fi înțelesă

.şi pentru:

aceea

mai

repeți

odată răspicatii sati dosluşitii, ori în gura mare, ceea ce în fabulă
i-al spusit: la ureche. Cu alte cuvinte, când, după ce i-ai spusii cui-va
o fabulă, mai adaogi şi morală, însemneză că nu-lit creqi destulii de
doşteptii ca să-'te înțelâgă, dintr'odată.” -..;
- Ana dintre slăbiciunile omului este de a se crede deștept și ori
cine îl atinge în acâstă parte slabă, li -supâră.
Po cât de multi place naivitatea în fabulă, pe atâtii de multi displace morala.:Cu tote acestea din vremile veclii, din vremurile
când &menii aveati mai multă novoe de. explicaţie, s'a luatii obiceiulii
de-a 'se adăuga la fabule şi câte o parte explicativă, care: se numesce morală. :.
- Morala “însă nu -esto'o parte integrantă a fabulei și ca dovadă
vomii ved6 chiar mulțime -de fabule fără
putemii să aduceșimii
morală şi fiindă cu. tâte acestea destulii de bune și pote: mai bune
NE
”
Sa
decât sunt de.cele cu morală.
In mai strinsă. legătură se :găsesce fabula cu proverbulii. Adeseoi! proverbulii este întrebuințatii ca să închee fabula, și o închee
așa -de bine, încât îți vine a .erede că întrega fabulă a fostii snovilă
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pentru a motivă proverbuli, și cine scie dacă nu cum-va
multe
fabule aii fostii făcute tocmai în acesti scopii. Cine scie, însă,
pe de
altă parte dacă nu cum-va tste proverbele cari le audimit
necontenitii circulândă în limbă n'a fostă lă începutii nisce incheer
i ale
unorii fabule saii ale unor feluri de fabule.:
Venimă la fabuliştii noștri. ..

1. G. Asachi

în fabulele, șalo nu se îngrijesce de formă, nici nu se

ingrijesce în deosebi cum ar»
titoră. Interesul fabulelorii
care sunt înșirate faptele, ci
titatea, cu care descrie scene
arată,

lucrurile

în

ordinea

în

pute să. captivezo mai muliii pe. cesale răsare nu atâţii din măestria cu
din înşirarea logică a lori, și din oxacdin vieța omenâscă. Eli în deobşte
care

se

petreci.

La

dinsuli. găsimii

mai. multi metodă decât. artă: arată mai întâă, în puține :cuvinte,
despre ce. este vorba şi apoi trece la, fapte. Aşa, îiîn fabula Pr Oscele
cari ceri um împăratiă,. dice:
ai Dai Si
Ne vrendu brâscele s'asculte
De guvernul democratii
De la Zevs cu strigări multe
Ai cerută unii împăratii. |
Zevs, ce-i dei îndurătorii.
Le-aii trimisit unt domnitorii |
Pacinicii, drepti, cu blândă fire ...

Și în Ochiă și Nasulii:
Urma certă dineore între ochi și-uriii nasi vecinii
Cui din doi, după dreptate, ochelarii se cuvini.

Advocati se făcu limba şi:pe nasi îl apără,
lar urechia

prezidentulii a ei diceni ascultă.....

Despre tecnica, literară a lui. Asachi putemi să ne dăm semă
numai cercetândii modulă cum îşi încheie fabulele sale.
Incheerea este o parte de care se intorosâză de aprâpe; va să
dică scie ce însemnătate are încheerea, în fabule.
La dinsulă:
1) saă încheerea isvoresce din însăși desvoltarea subiectului,
cum e la fabula Br dacele, cari ceri unit. împeratii:

204

TI.

D.

SPERÂNȚIA

Păstraţi p'acestii imp&ratii,
Nu cum-va iar. prin schimbare .
Să daţi peste-unii răi mai mare.
Saii

la

Ochii

și Nasulă:
“Dar.urechia

. ..... .

llotărire închee dreptă: .
«Nasulă drilă de proprielară
“a Aibă peste ochelari ;
«Ochii se vori, mărgini
«Prineă numai a priti.»-

este unii felă de morală pusă în gura unui
:2) sai încheevea'

personiagiă din fabulă, şi făcendiă- prin acestă parte din corpulii
fabulei, precum de pildă se vede în fabula 'satirică Jlomița la bală
masche.

“ In "mijloculă balului,
besce cătră publici:

filosofulii,

scoțândi

masca
a

maimuţei, 'voro

«Fără crierii turmă Orbă!'
«Toti e bunii ce ii străinii,

«Vedi la cine te închini!
«Sistema ţi-i părtinire
«Interesul şi 'njosire.
«Meritulti celii învățată,
«Cugetulii celii mai curatii,
«Sentimentii de omenire

«N'ai la tine preţuire,
«Şi mai bine "ţi place-o vită

«Ce 'n minciuni împodobită
«Nesciinţă și 'nloere
«Se ascunde în tăcere.»

Și în fabula, Două spice, ca încheere spiculii plini răspunde celui secii:
.

|

Spiculu

plinii

«At răspunsit la câstă certă:
«Nu doreseit a mă schimbă;
«A mea

«Când

frunte-ași

ridica

de' totii ar fi deşartă.
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De „asemenea în fabula:. Ursulii, Paserea, Serpele și Momiţa,
când. Ursulă «vea să-și facă o carieră în a curții mallă sferă»
:

:

ca încheere:

Sârpeleă dă ună alti plană:

0:

i

„— «Vrândi a fi unii curtezanii,:
«Mergi pe .pântece vecine,

«Tirîndu-te ca şi mine.»
3) sai în sfivșitii Asachi închee fabulele sale printr'o morală
propriii dis, dar. de multe ori așa de.bine potrivită cu subiectulii,
așa de obiectivă 'că, departe de a desplăcs, esto'prea bine gustată.
Astu-felii' de: morală. găsimi la fabula Mortea și Nenorocituli:
ş

" <Mortea curmă tâte cele;
"aOmulii însă-i 'mai doriti

„-cA suferi mii de:-rele
«Decât

a [i mântuitii.»

.

Și mai bine încă în fabula Aur ulii, și Fer ulii, «care fiindti scubtă
o reproducemit în întregul;
Unii blanci galbănii scâpteiosi
Gemândi sub ciocanii vîrtosii,
Plângea sârta sa odată:

"— «Ori se pâte să mă bată «Injositulii: crudă metali
«Care-lu calcă pân! şi-un

cal?»

„Dar ciocanu-i gice:.
=

«Frate,

«Este vechiu istii adevării.

«Că pre aurii fierulii bate.»,
m

Alorala,

îi:

i

e

. Unii popori ce n'are feri,
Curajii n'are, nare armă,
Se defaimă și se sfarmă.

„At. fostii şi

sunt. asupra

moralei dela fabule

cole mai curi6se sunt însă alo lui Rousseau,
alti săi atâțit de cuminte

,

saii atâțit de

păreri

'deosebite;

care crede pe Emile

prostii, în

cât

pentru

ca
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acestă copilii să trăiască în lume, voesce, nu să-l înveţe ce este lumea, ci să confecţioneze lumea după dinsulii. (Vedi Emile, cartea II.)
Lăsămi la o parte pe Rousseau, pe care l'amii citati numai ca
să nu rămâe necitată, și amintimit numai că ori-ce lucru se pote

spune în două

felui: directă

și indivectii.

Directii

atunci când

spui toemai ce trebue să facă, și indirectă atunci când spui contraruli. De pildă, voindă să opresci pe cine-va de a se duce unde-

va,
îl: poți dice -direeti: ma te duce sai indirectă dar-te / In amân-.
două

casurile

înțelesul

este

același.

|

|

Care din aceste două feluri. de. exprimare e mai potrivită pentru
fabulă? Acâsta atârnă de modulii cum sunt arătate lucrurile, adecă
de măestria scriitorului, dar pentru fabulă e mai potrivită modulă

îndiveclă, pentru că și fabula

este

genti

indirectii și pentru

că

modul indirectii e mai atrăgători, mai'convingătoriă, căci în formă
lasă mai multă libertate de alegere sait de acţiune, deși în fondii
restringe

Omulă
ține

mai

este

mai

mai

multit acâstă libertate, deşi. în fondii e mai

de felulii

lui e mai

credinciosii. ochilorit decât

multi

absolutii:

urechiloră,

la formă decât la fondii, sati
cu alte cuvinte
atrăgătore, îli orbesce mai multi, |

forma

Paraleli cu aceste moduri de exprimare - sunt și două puncte
de vedere din cari se poti arăta lucrurile, saii două feţe pe cari
lucrururile se poti arăta. Și anume: sai so arată lucrurile cum
sunt, dând a înțelege omului cum trebue să-și croâscă conduita;
saii se arată omului cum ară trebui să fie lucrurile.
Faţa, întâi a lucrurilori este cea mai potrivită pentru fabulă.
Arătândi cum sunt lucrurile, chiar dela începutii capeți încrederea omului, te ica de prictinii, te ascultă şi se mulțumesce cu acesta,
credendu-se chiar recunoscători şi luându-și asupra lui grija de

a-și eroi felulii de conduită celii: mai potrivită.

Arătândi omului cum arii trebui să fie lucrurile, chiar din capulii locului te arăţi prea pretenţiosti, și .anume întâi pentru că
îi dai: povaţă,şi alti doilea pentru că, dându-i povaţă,ai. aerulii de
a-i pretinde că elii trebue să facă lucrurile să fie aşa cum ar trebui.
Deși unii, între cari și Rousseau și Lessing, credi.mai nemeritii
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acesti modă, totuși elii nu este potrivilit
pentru fabulă.. -Acestii
modit va. fi mai nepotrivită când se va-combină cu modulii directă,
“despre care: am vorbită mai sus. .
.
ii.
pn
La fabula Ola de aramă și. Ola. de. lut, care este o. imitațiune
după La Fontaine (Le pot de tevre et le.pot de fer, cartea Y, fabula
II) Asachi, după La Fontaine, ne dă următorea morală:
«Cu
acelti mar. tare, forte
_«Nu umblă ci cu mal.mle,
«De nu vrei acestei .6le
«S'aibi. în. urmă trista .s6rte.
„Acestii
later arile

felit de morală e în modulii întâi, adecă arată cam sunt
și cu tâte, aceslea, nu. Merge destulii de bine, nu ce des-

tulii de plăculă, ori de guslată, pentru că cşte coinbinată cu modulii
directă, adecă pentru că dă povaţă de-a dreptulii.
|
Toti în genulii indirectii este și morala fabulei Vulpea şi Țapulă
" «Ori-ce lucru 'nfiinţeză
” “cResultatulii

sii prevedi.

Ineheindii constatăimii că Asachi întrebuințeză iâte felurile de movală, și anume că acolo unde nu. imitâză pe nimeni, elit, dă adese
ori încheeră nimerite.
|
2. Const. Stamati, deși. a trăitii pe unde aa toăităe, din fre iînsă,
eli a avulii talentii de scriitorii, și în fabulele sale găsimii adese
ori că tecnica literară. nu-i lipsesce. Cetimii începutulii fabulei Ta-

bera de cart.
«Mergea

odinioră

«O tabără de cară,
«Intre cari unulii năstrușnicii și mare
«Ce pe lângă cele-lalte
«lira

ca o arătare

forte,

-

«Sai ca unit: armăsarii
«Pe lângă unit ţinţariă,

|

-«Încât nu avea -aseme&nare
«Nici
|

a carit nici cărucenii, ei o haraba cra
«De ori-cine îl vedea, se miră

«Cu

ce să [ie încărcati

«Acel

carit de merwea

aşa de îngîmlatii.
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Inadinsti

n'am

mersi

mai

departe

ca

să arătă

cu

ce

ora

încăr-

cati acelu carii, pentru ca cetitorulii să-și pâtă da, semă de interesulă ori curiositatea.ce deșteptă acâstă fabulă prin începutul ci.
Sunt convinsi că cetindii aceste rinduri ale mele cetitorulii care nu
cundsce fabula, se întrebă: cu ce să fi fosti încărcată acel cară
îngimfată ? Iată cum urmâză fabula:
«Dar mat târdii s'a aflată
«Că acelă cară era plinii de bârdane

și bășici,

“«In care la căsăpie se pune seit și cervici,
«Și pe care le-adusese la pirăti de le spălase
«Ș'apol cu vântii le umflase.

Incât privesce încheerea fabulei, Stamati se ţine de vechiulă
obiceiă de a încheiă printr'o morală în modii directă, arătândi însă în
cele mai multe casuri lucrurile aşa cum sunt. Dreptă dovadă reproducemii aici morala de la vr'o câte- -va fabule. Așa morala fa-

bulei Tabăra de care este:
<ĂȘa vedem nătărăl cu nasulu pe sus umblândii,
«Ca să gândimi că ci sunt înţelepţi sai boeri mari;
«Dar să sciți că toţi cei mândri sunt netoţi şi gogomani
«Şi în a lorii căptțină este curati fumi și ventil.

Morala fabulei Prieteșugulii cânescă,

imitată după Crilov

este:

«Și prieteșugulii nostru întocmai așa se strică,
«Din pricină de nimică; |
«Mai alesii când doi amici ai să 'mpartă unit folosii,

«De preții măcarii câtă uni osă.

La fabula

Bogatuli și Săraculii:

«Pentru aceca Românii de-a pururea grăesciăi,
«Când

pe obrasnici privesc,

«Că obrasniculă
«Mănâncă

prazniculă,

«Dar obraznicii cu porcii în fire se potrivesci
«Şi la sfirşită totii ca dînșil de toţi se batjocorescă.»
Morala fabulei la Stamati are însă o calitate, și acestă calitate
sti în aceea că nu arată numai lucrurile cum sunt, ci dă și ore-
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sait dacă sunt așa, undo

de „pildă, în

fabula

sai

Tabera

de

|

câșa vedemii

nătără! cu nasulit pe sus umblând

«Ca să gîndimi că ci sunt înţelepţi sait boeri mari.
Explicaţiunile de felulii acesteia sunt insinuante
Precum într'unii discursit oratoric moravurile — așa
torică— atragi bună-voința ascultătoriloriă, așa și în
explicațiuni au Gre-cum acrulii unorii destăinuiriși
voința cetitorului.

3. Antoni

Pann

și atrăgătore.
numite în Refabulă aceste
atragi bună-

în fabulele sale ne presintă lucrurile la locul

lori și faptele desfășurându-se unele după altele, așa cum se întîmplă
în vealitate..
La dinsulii măostrie nu se arată, ori celt puţinii tâtă
măestria, cu care no pune elii lucrurile sub ochii noștri, este acel
bună simții populari care povăţuesce pe unt țăranii deșteptii să începă povestirea, în modii naturali dela unii capătii: și să mârgă
până la celi-alalță. Cetindă ori-cari din fabulele lui nu putemit seâte

decât acestă conclusiune.
Incât privesce încheerea fabulelori, Antoni Pann procedeză cum
îi vine la îndemână. La dînsuli întâlnimii felii -de felă de încheori.
Așa, în fabula Pisicele și Cotoiulă întilnimii morală indirectă.
„sau

Când aci când colea greti
.

Elit a muşeatii totii merei,
«Pân se sătură pe sine şi lăsă părţile mici,
«Atunci le potrivi bine şi le dete la pisici.

(cotoiulii)

Ilorala.

«Ele dar silite fură asti-felii a se mulțumi,
«Dacă minte

nu avură singure a-lit împărți.

In fabula Vatpea și Lupul găsimii ceva deosebiti: găsimii şi
încheere literară propriii qisă si găsimit și morală proprii disă,
dar amestecată

Antoni Pann
boerit,

dar

cu explicațiuni

era omi

deveniti

omit

din
din

sai alte destăinuiri ca, și la Stamati.

poporii de
poporii

din

felulă lui,
causa

Stamati era

împrejurărilorit
14.
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în cari trăia. Poporului de jos, priviti ca, colectivitate, a, fostii dascălulă lui Stamati ca și ali lui Ant. Pann. Antonit Pann culege bucăţi

din gura poporului; Stamati nu culege de la poporii, dar le spune
ca poporului.
..
„ Fabula Vulpea și Lupuli, care are şi încheere și morală, este
o copie nepreţuită a modului cun povestesce poporul izbândile
sale sat alo altora, cum închee şi ce reflexiuni face mai pe urmă.
Omului din poporă
— ali cărui tipi e ţăranulă — nu-i place să
vorbâscă multii: clu spune scurti și cuprindâtoră, dar când este
el, cum se dice, în banii lui, adecă atunci când are când şi când are
și interesul de a vorbi saii de a explică, atunci nu se mulțumesce
cu: 0 vorbă sati două, ci spune toti ce are pe inimă. Tată fabula
Vulpea și Lupulă, cu încheerea și morala -ci:
O vulpe r&ii stricătore,.

Sănătoși să ospeteze:

Ducându-se 'n vânătore,
Intâlni în drumit-pe-o- vale
Pe cumătrulii lupii 'n cale

—«N6pte bună, cumetrele,
«Feri-te-ar sfîntuli de rele!

ȘI-I dise rînjindii măsele
—«Cale bună, cumetrele!'
«Dar încotro, până unde?
«—la pân'aci, îl răspunde.
«M& ducii pân'la 0 vecină
«Să 'ngrijescit de vro găină.
—«Dar tu ce ţi-ai lasatii casa?.—«âm plecatii să dai cu plasa

«Colea *'n acea cotincță
|
«Să vădu noii vena vro rață..
Dise astălaltă iară:

—«âideţi împreună dară
«Şi găini, rațe,

ori out

«Le vomii împărţi în dou&.»
— «Bine, aidep și plecară.
Venară pe cât venară

Şi după ce împărțiri
Tote câte le hoțiră,
Când cu ele se 'ncărcară
Și pe la casă-și plecară,
Incepură să-și ureze

(Incheerea)
«—Iţi mulţumescii cumetriţă,
«Domnulit bine să-ți trimiţă

«Ne-ami folositi astă sâră
«Dar unde ne 'ntâlnimii iară?
ise ca: «Fără greşelă
«La putină 'n argăsclă.»

(orala)
-Dreptii este și prea firesce
Că hoţi cu hoţii se 'ntâlnesce
“Mai lesne în pușcărie
Decât în negustorie.
Dar beţivă cu beţivii unde?
lacă şi elit ne

rtspunde:

«Unde-i târnă să-mi udii gâtulii
«Si îmi mai petreci urituliă.»
Așa și altă, prin urmare,
Mai. lesne 'ntâlnire și-are
Unde-lii trage pe elă aţa,

Ca să-și petrâcă vicţa.
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dise:.

In Calulă stătuti:
(Calul dice către câne)
«Ce-ţi perdi vremea lângă mine?
«Nu moră, nu, du-te mai bine.
Cânele, gura căscându-și,
I-a r&spunsii c6da mișcându-și:
«Pociii șede eii şi degehbă,
«Că și acasă n'am trâbă;
In

fabula

Şoricele:

«0,
«Să
«Ci
«Și

cât
nu
m&
la

făr de minte și prostii am fostă ei,
iai cii fată chiar din nemulit mei;
ducii la sâre, la nori și la vântit
cetăţi slabe
— ,pe toţi să-l descântii.

4. IL. Heliade Rădulescu ne dă în fabulele
propriii

disă precum

Exemplu

și morala

de încheere avem

propriii

sale atâti încheerea

disă.

în Cor bulă, și Vulpea:

vV ulpea dice:

«Jupânit corbii, precum se vede,
«Minte numai îţi lipsesco;
«Şi fă bine de mt crede,
«Și 'nvaţă, te folosesce:
«Că de multă, fârte de multi
«Din punga celorit ce-ascultit
«Linguşitorii trăescii.

Ca exemplude morală
bunele:

putemii

luă îneheerea din Foile si Căr-

«lată-vă exemplu şi daţi ascultare

«Voi cari suflaţi certele civile. «Fol să nu mai fiţi.

«Şi vol june inimi, organe

„

docile,

«Care drepti cărbune la suflări serviţi,

| «După sceleraţi

«Nu vă mal luaţi..

rii. D. SPERANȚIĂ

di2

5. Alex,

cu o mică încheere și cu
şi Furnica:

numai

fabule

no dă unele

Donici

morală.

cu încheere,

închecrea
|

Iată

altele

dela Greerulă

cÂY cântatii ! Imi pare bine,
«Acum jocă dacă poţi,
«lar la vară îă ca mine.»

lată și încheerea cu morala
—

dela Lapulă

și Cuculit:

«pol ţine minte, frate,

«Că la viitârea jarnă
«AL să rămâi fără blană.»

Și așa sa întimplatii
Precum

cucul

-

i-a cântatii.

(Morala).
Intre Gmeni iar sunt unil
Cu colţi de lupi înzestrați;

Ori în care parte-a lumii
EX vorii fi neîmpăcaţi.
Incheerea:

«că

la

viitărea

iarnă

că să

vemâă

fără

blană»

e totii așa de bună ca și: Acum jâcă dacă poți, ia” la vară fă
ca mine. Adausulă care îli face Donici: Și așa sa întimplati,
precun cuculă i-a cântat» nu era de locit de nevoe, sati mai bine
dicândă e stricătoriă.
Incheerea sub formă de prorocie: «poi ține minte, că o să re-:
md fără blană» e fârte potrivită, pentru că vine tocmai la vreme
ca să închidă gura unui nemulțămitorii, căruia tâte relele i se în-

„timplă din pricina -proprielorii.
sale defecte. Adaosuli

«așa s'a în-

tâmplati, etc.» e nepotrivită din tote punctelede vedere: este contra
umitiței de timp, de spații și de acțiune.
Dialogul de rămasii-bumii între lupit și cucii ne presintă acţiunea
la începutul că şi ca petrecându-se într'unit anumitit locii, adecă
în loculă sai în (6ra din care lupulii de-abia voesce să plece; iar
adaosulit: și așa sa întimplată, ne transportă de odată din pre-.
senlii în viitorii, din loculi de plecare în loculit unde trebuia să
ajungă și dela o acțiune de abia plănuită la unii faptă săvirșiti
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Nu numai că acâstă săritură vine pentru minte greide făcută, dar
apoi nici nu e de nevoe, fiindă-că noi nu ne interesămit să scimii

nică dacă

lupulă a plecati 'saii nu în Arcadia

lui. Noi

suntemit

siguri că, ori va pleca în Arcadia ori va sta pe. loci, el toti va
rămân6 fără blană, și acestă siguranță ne vine din propria, nâstră
experienţă. Pe de altă parte aci amesteculii fabulistului în dialogulii
dintre lupii şi cucii este nepotrivitit, pentru că nu ne vine să-lii credemii că celt ar fi urmăritit acțiunea până la sfirşită, până când
lupul și-a perduti blana. Aci fabulistulii pare că se dă ca maurturii, pare că voesce să ne încredințeze că elit chiar acuma vine
din Arcadia, unde a fosti dusi după lupii, și rolulă celti mai slabi,

celii mai ingratii rolii po care fabulistulii, ca și ori-ce altii scriitorii
pote să și-lă ica în scrierile sale, este rolulii de marturii. Așa e
omulii din fire: mai uşori 'crede o minciună bine întocmită și arătândă lucrurile cum sar fi petrecuti, în recalitate, decât unii faptă

numai afirmatii.
Subiectuli fabulei Lupuli și Cuculăi e imprumutati de la Crilov.

Crilov însă nu pune acostă adaos. Crilov și morala o face multii
mai nimerită: înțelesulii moralei la el este: cîn zadară se plânge
cine-va când răul ce-lă sufere vine chiar din 'causa lui.»

„Donici în fabulele sale de trei lucruri se îngrijesco: 1) să fie cât

sat chiar traduce;
mai aprope de Crilov, dela care împrumută:
2) să fie lucrurile bine expuse și înțelese, și 3) să facă, versuri bune.
Din causă că s'a ţinutii prea aprâpo de Crilov ne-a datii la Lupulă,
și Cucului, morala cam slabă; din causă că doria să facă lucrurile
bine înţelese a pusti adaosulii: «și așa sa întimplatii precum cuculii i-a cântatii.» Incât privesce versulii, Donici e moșterii: cotiți de

pildă

dela

morala

mistuescii versurile

Pulpea și Bursuculă

şi veţi ved6 ce bine se
.

lui :

Se întimplă și la noĂ do vedi,
Cum altulii, avendii loci, așa se tinguesce,
Incât îţi vine mai să-lu creqi

Că abia din ICfă se hrănesce.
Dar astădi butcă, mâne

cai,

De unde 6re-i vinii? Şi când ar vr6 să stai
1
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Să-i faci curată socotelă
Pentru

venită și cheltuială,

N'ai dice ca bursuculii: că aro pofuşorii
Pe botişoră?

6. Gr. Alexandrescu

no descrie

lucrurilo. cum

se întimplă

în

4

realitate, dar ni le descrie aşa de exacte şi cu am&nunto atâtii
de
interesante, încât ni se pare că le vedemii chiar. 'Tecnica, literară,
în fabulele lui Alexandrescu se întrevede nu în modulii orinduir
ei

lucrurilori sai faptelorii unele față cu altele, ci în modulă de
a le

presenta cu t6tă variaţiunea de colori, de umbră și lumină, cari
ne
facă să le cuprindemii cu mintea în întregime, să le vedemii exis-

tândă și reale. Vorba lui Alexandrescu este adusă cu atâta libertate

și cu atâta măestrie, încât fără voia nâstră no duce și ne primblă
prin tote colţurile unei lumi ascunse și v&dute numai de eli.
Incât privesce încheerea la dinsulă găsimu atâtă morala,
propriă disă directă şi indirectă precum și încheerea proprii
l disă.
In generali, fabulele lui sunt anecdotice, cu tâte acestea
fabulele
cari se isprăvescii cu morală sunt de genul mixtit:
ancedoticosatirice, fiind-că morala la dinsuli e satirică.
Iată câte-va exemple de. morală:

In Vulpea liberală;
«Cunoscit: mulți liberali la vorbe

și se 'ntrecti,

«Dar până în sfirşitit cu sc. se înecit.»

In Lupuli

moralistă :

«Când mantia domnescă este de pici de die,
«Atunci! judecătorii fiţi siguni că despsie.

In Șoricele și Pisica:
«Cotoiulii celi smerită
«Este omulit

ipocritii.

In Cânele și Căţelulă:
«Acesta între noi adese o vedemii,
«Și numai cu cet mari egalitate vremi,
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In Uliulă și găinele:
|

«Uliil sunt cinstiţi
«Când sunt nenorociţi.

La Alexandrescu mai în totii-deauna: morala este o parte adaosă
la fabulă, căci fabula se isprăvesce în totii-deauna prin încheori
bine potrivite. Morala de obiceiii la dinsuli e precedată de încheere.
Incheerile propriii dise, adecă încheorile fabulelori fără morală,
sunt încă şi. mai bine nemerite. Cetiţi de pildă încheerea de la

Cânele și Măgaruli:
«La propunerea sa cânele i-a
—«Ascultă-mă să-ți spunii! E
- «La ori-care tiranii, dar slugă
«E mal umilitoră și încă mai
La Boul

și

r&spunsii:
răi a fi supusi
la măgari
amarit.»

Viţelulă:

—«Boerule, disc, aşteptă afară «Ruda dumi-tale, alii Dâmnei vaci fiii.
—«Cine?. A mea rudă?! Mergi de-lii dă pe scară:
«Nam astit-felti de rude și nici voii să-lit sciil.

Alexandrescu adaogă morala numai de obiceiii, căci mai în gencralii nu e nevoe de dinsa,. De pildă ce nevoe mai este de morală

la fabula Cânele şi Căţeluli, care se închee

asti-felii:

«â devăratii, vorbiamit
«Că nu iubescii mândria și că urăscit pe lei,
«Că voii egalitatea, dar nu pentru căţei.»

C. V. Carp, în ceea-ce

privesce

tecnica, în unele fabule și

anume în cele mai bune este unii altii Gr, Alexandrescu. Dicemă
în cele mai bune, pentru că în privirea, talentului noi judecămii
pe omeni, până unde s'aii înălțat, nu până unde sai pogoritii,
Acâsta întru câtii privesce teenica generală.
|
Intru cât privesce încheerea fabulelori la „Cap găsimi:
1) Morala proprii disă, de pildă:

în Mielulă și Ldiţa:
«Aşa păţescii trădătorii şi cei cu inima rea:

«Nu săpa altuia grâpa, să nu cadi însuși în ea.
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In Calulă și Momiţa:
«Mulţi creduli îşi punit e! înșiși sub fiti capetele lori:
«Nu uitaţi că libertatea este cclii mai scumpit odorii'!

In fințarulă și Armăsaruli:
«De multe ori din ţînţariă
«Lumea

In

Bursuculă

face

armăsari.

avari:

«Do multe ori egoistulii pe sine se amăgesce :
«Leneșulii mai multă alârgă ; scumpulii mai multi

păgubesce.

In Pluturulă și Albina:
«Nu

te îmgâmfa, nu te gurguța,
«Că vei lunecă.

„Observămi aci că Carp, în morala fabulelori sale, viră în
totii-deauna câte unii proverbiă. Acâsta este unii caractorii particulariă ali lui: nică la unulă din fabuliștii noștri nu găsim așa
de strinsii legată fabula de proverbii. Despre legătura între proverbi și fabulă ami vorbitit mai sus aci, însă voimii să ne punemii
numai întrebarea dacă nu cum-va celi întâi punctii luminosă care
deschidea lui Carp calea către găsirea 'subiecteloră de fabule era

unit proverbii?

|

E forte probabilii pentru noi că Carp seria fabulele pentru
a
dovedi proverbele. In acâstă credință ne întăresce faptul că mai
tote fabulele lui se închee prin proverbe, fie acâstă încheer
e
o încheere propriii disă, fie o morală. Acesti lucru noi voimii
nu
mai să-l constatămit, căci fie că ar plecă dela proverbi și ar crcă
subiectuli, fie că ar plecă dela subiecti și ar căută să ajungă
la
ună proverb, merituli este același, dar şi întruni casti şi întw'altulă avemi dovadă de existenţa unui talentă incontestabilă.
2) Incheere proprii disă avemii:

în Catârulă și Bois:
«ădevării, urmeză

calul,

unii proverb

a declarati,

«Că în a orbilorii țâră chiorulii este împărații.
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In Țeranulă și Vulpea:
«Rana din născare nu se lecuesce
«Cu încredințare a disii cine-va:

.

«Ce ese din miîţă totii ș6recit pândesce;
«Lupulii părulă

schimbă,

dar năravulii ba.

In Cucdrele și Cidra, o cucâră dice cioroi:
«Caută-ţi mai bine o altă frăţie,

«Căci la noi de astădi mai multi nu ai loci:
«Cel ce fură jură, acesta se scie,
«Și fumulii nu ese până nu faci foci.

8. G. Tăutu parcă ar fi învățatii la aceiași scolă cu Carp
şi cu Alexandrescu, Naturalulii naraţiunei sai alti descripţiunei
este calitatea, care face fabulele sale atrăgătore. Ca dovada cetiți de pildă fabula Qiea și Țapulă, care începe astii-feli:
O die bună, din întîmplare,
Peste o livadă ajunse-a îi
Autocrată stăpânitâre

Și cu blândeţe a cârmui.
Insă livada ce o luase
In stăpânire, biata, era
De animale atâtii de râsă
In câti privind'o te întristă.

Dreptii care lucrulii voind să 'ndrepte,
A pune în funcţii sa apucatii
Derbeci cu rîvnă și minţi deşerte
Și ţapl ce 'nâslujbe sai exersatii.
etc. cete.

In ce privesce încheerea,

la Tăutu

găsimi

de pildă::

orala proprii disă,

“în Brosca și Raculi:
«Fabula acestă, după cât îmi pare,
«Dacă și ci însu-mi nu mă amăgescii,
«N'are trehuinţă de vr'o' explicare,

«Privindă cum în ţeră trebile păşeseii,

”
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și calulii;
Ce-ţi dice
Că, de aș
Nu aş luă
Fiindi-că

In
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Gia şi Puiul,

dumnia-vâstră, nu sciă, dar mie-mi pare
fi vr'o dată în loculit ăstui calii,
do sigurit pe nime în spinare,
friuli este: ceva de toti fatalii.

de lupă:

«Oiţelorii duiose luaţi vol sema bine,
«(Chiar vă şi rogi, iubite) orfani când adoptați,

«Esemplu-aveţi de faţă, oița meaîn fine:
«De lupii ţincă de-acuma nici cum vE înduraţi.

Găsimă

de asemenea

în Găina

și închecre

propriu

disă:

cântimcțiă:
«Cântă

totii pe limbă-ţi

că nu vei fi perdutii,

«Găina murindu asti-felii a rostitii.

In Para și Verimele, Para şi vermele închec:
— «Inima mă dâre, ea dice cu vâce.
— «Nu al nică o frică ne vomit r&sbună.
— «Pân'atunce, însă, lasă-mă& înjpace!

— «Nu-i chipii cât din miedu-ți va fi ce mâncă.
Incheerile lui Tăutu sunt multii mai generale sait mai abstracte
decât ale lui Carp saii ale lui Alexandrescu. Acâstă abstracțiune
so pare că ar fi venindiă din lipsă de experiență proprie îndestulătore: copiii și Gmenii neexperimentați vorbescii numai după cele

ce audit saii după cele ce at învățații dela alții. Tăutu,

sat

n'a

avutii puterea do observațiune sai n'a avută cultură ca Carp, dar
talent a avutii ca și dinsulii.
Ca să dămii unii exemplu despre tendința către obstracțiuni a
mințilori sărace, ami put6 să ne adresămii la fapte din cerculii de
acțiuni alt copiilor; noi, însă, vomit aduce ca dovadă diferența
intre doi scriitori latini între Juvenali și Persiu. Amândoi poeți satirică, însă Juvenalii pe lângă altele e şi omii cu experiență, de
aceea aprope în fie-care proposiţiune din satirele lui găsesci câte
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unii fabloit de moravuri, descrise cu o plasticitate uimitâre,
po
„când în fabula lui Persiu umbli în lungă și în lată fără să
poți
găsi ceva, pentru că Persiu, în privirea experienței proprie
, esto-

ună

copilă.

|
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INCHEERE.
Scimi că după tonii fabulele
aneedotice sait apologice.

poti

să fie de

trei feluri: satirice,

Dintre fabuliștii români, tipuri de fabule sativice ne dă 1. Ileoliade Rădulescu, tipuri de fabule apologice ne dă G. Asachi șitipuri de fabule anecdotice ne dă Gr. Alexandrescat.
Din puneti de vedere ali scopului ce urmăresc, fabulele se împărțesciă în două grupe: fabule politice și sociale.
1) Ca exemplu de fabule politice putemi da:
Broscele cari ceri un împărati
. de G. Asachi.
|
Const. Stamati
Calulu şi Călărețulu. ., ....
.»
Alex. Donici

Vulpea și Bursuculă.

. . . . . .„»

Calulă stătutii .
Cidra şi Privighetorea .

„>
. . . „»

.

AL. Donică
Ant. Pann
IL. Ieliade Rădulescu

Toporulii și pădurea, . . . . . .»
Ţinţarii și Armăsarii . .. , . ., . .»

Gr. Alexandrescu
GC. V. Carp.

Drâsca

G. Tăutu

și Raculi

.

.,

.,

..

.,.

.,»

2) Ca exemple de fabule sociale avemii:
Mârtea și Nenorocitulii . . . . . de G. Asachi.

(Const.

Gâscele.,
. .

Lupuli și Cuculi

..,..

Pisicele şi Cotoiuli .

.

.

. . .»
,

Stamati

|AL. Donici
.

.»

Cicra şi Privighetorea . . , .
Cânele și Căţeluli . . . . . .
Țoranulă şi Vulpea. . -. . .
Găina cântăreță . ,.. . . .

.

.»
„»
.»
.»

AL. Donici
Antoni

Pann

IL. Heliade Rădulescu
Gr. Alexandrescu
C. V. Carp.
G. Tăutu.

,
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Fabula este uni genă literari destulă de cultivată la Români.
Aci imitândă, aci creândii, s'a scrisii mereii la fabule în t6te genurile şi în tâto felurile și s'a scrisii cu atâta talentii, încât cu totii
culţulii ce trebue să avemii pentru modestie, fără să punemii la
socotelă că activitatea nstră literară, de abea dacă ajunge la cincideci de ani, ne vine să afirmămii că ori-ce critică imparţială nu ne
va găsi mai pe jos de alte naţiuni, și nici chiar de Francezi.
O reușită, însă, atâtit de completă pe o cale atâtii de necunoscută
și întrunit timpi așa de scurti pentru noi Românii este unii lucru forte
preţiosă; nu atâtii ca reușită, ci ca dovadă că chiar atunci când a
fosti lipsitit şi de şedlă și de ori-ce mijloce de cultură, poporuli nostru
a pututii să dea dovadă că e deșteptii, că e talentată, că la novoc
scie să creeze și din nimici, în sfirșitii că are dreptulii de a, trăi
şi pote:să trăiască.

Dacă despre fabula la Români sa pututii vorbi așa de multit,
negreşitii nu trebue să ne plângemit. Ar fi bine să se potă vorbi
totii atâta despre ori-care altă ramură a literaturoi naționale.
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