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In iecţiunile de Sîmbătă ale acestui an von face 

câte-va explicaţii din poeziile a doi scriitori cara 

aparţin debutului sec.al XVII-leMALHERBE şi adversa” 

rul său MATHURIN REGHIER. | 

VAL HERBE care e unul din scriitorii de frunte ai 

literaturei franceze poate fi privit ca unul din fău- 

vritorii clasicismului francez. Perioada de glorie a 

clasicismului francez „perioada ad strălucire a secolu- 

lui pe care VOLTAIRE 1'8 nunit,le sitele de Louis XIV” 

ţine numai vre-o 30 de ani. In această periocâă trage- 

dia ajunge la perfecţiune cu RACINE „comedia. atinge 

“apogeul ei cu HOLIERE,satira şi epistola didacţică 

sînt ilustrate prin capodopere. ae BOILE:U,fabula atin- 

ge culmi nebănuite cu capoăoperile Lui LAPONTAINE „eo 

quenţa cu cuvîntările lui BOSSUET Şi, BOURDALOVE „arta 

epistolară cu scrisorile D- nei de SEVIGNE. Această pe” 

rioâă începe în 1659 data reprezintării primei capodo- 

pere a lui MOLIERE: Les Precieuses ridicules şi se 

sfârgeate în 1687 când scriitorul PERRAULI vorbeşte 
  

la Academia franceză contra Antichității şi canâ,din 

cauza atacurilor ce i se aduc începe Să se clatine 

unul din principiile pe cate e întemeeat clasicismul 

francez? adniraţia pentru antichitatea greco-latină



şi imitarea ei. 

Perioda de strălucire a clasicismului francez e 

precedată de o lungă periodă de pregătirescare începe 

la î505 data stabilirei lui MALHERBE la Paris şi a 
răspânădirei ideilor sale de reformă a poeziei ;a ver- 

sificaţiei şi a limbei literare franceze. E de obser- 

vat „că puţină vreme după stabilirea lui MALHERBE la 

Paris au loc câte-va evenimente literare caracteristi - 
ce pentru inceputul literaturei clasice. Astfel în 

1607 HONORE 4” URFE publică prina carte din romanul 

său 1 “Astrâe care inaugurează, literatura Pscichologică 

triumful clasicismului francez şi tot în acelaş an 

D-na de RAMBOUILLET deschide salonul său care âupă 

cum an arătat,s avut o influenţă hotărâtoare pentru 

desvoltarea Iimbei literare, i 
MALHERBE prin opera şi activitatea sa întăreşte 

unsie din tendinţele generale,care se manifestageră în 
literatura franceză. încă din sec.al XVI-le. 

O primă tendinţă e aceea oare a fost numită în chip 

fericit: de criticul BRUNETIERE 1a nationalisation de 
  

le litterature ,înţelegâna prin. această : denumire tsndir- 

ţa scriitorilor francezi ,de A se desbăra de unele. ele- 

mente parasitare pe care 11 teratura le dobânâise âin 

cauze. unei prea covirgitoare influenţe italiene şi spa- 
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niole pe de o parte,din cauza influenţei greco-latine 

- pricepută în mod pree pedant - pe de alta .. 

| Din cauze politice şi din cauză că literaturile 

italiană şi spaniolă ajunseseră 1a o mare înflorire. 

înainte ca literatura franceză să fie reprezintată cu 

strălucire,literatura franceză în seo.al XVI-le se des- 

voltă sub influenţa literaturei italiene şi spaniole. 

Din aceste literaturi unii scriitori francezi au luat 

afectarea manierisnul „căutarea expresiilor sau a jocu- 

rilor de cuvinte care înminunează pe cetitor,aşa nui = 

tele conceţti, caracteristice autorilor italieni din 

sec.XV şi IVI cum sînt de ex.: poeţii. numiţi " strambo- 

lişti." Alţi scriitori au împrumutat | emfaza sau romanes- 

cul propriu romanelor şi poeziei. spaniole r omanesc de 

care CERVANTES are să rîdă în nemuri torul său roman Don 

Quijote. | | | 

ua sfârşitul secolului al XVI-le o reacțiune se: 

produce în contra aceator influenţe străine ;astfel ma- 

rele, erudit HENRI ESTIENNE editorul lui ANACREON şi al 

lui PINDAR,autorul tesaurului Limbei greceşti „publică 
ser Aaa 230 

în 1578 două dialoguri în care protestează contra inva- 
    

PS ar ră ani mp aaa ra e pre 

ziunei italienisnelor în limba. franceză. ă şi în 1979 pu în 1579 pu- 
  

  

SR anemia m 9 aaa ET PRR 5 0 egean mer ne aria a aa 5 

bică o disertaţie De da. _precellence_ du jangage fran au, ] anga, ZE, fran- 

cais» ( Deapre superioritatea limbei tranceze) în care
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reia chestiunea şi cată să apere şi lirba şi literatu- 

ra de imitaţia italiană, 

Tot cam atunci istoricul sau mai de grabă memora- 

iistul Lâ NOUE publică un Discours contre les Amacis 

! al 9-16 din Dis at militaires 1587) 
in care atacă ideile morale şi concepţia literară qin 

celebrele romane. spaniole din 3ec.22.xy Amadi șii „care 

se bucurau în Franţa de o vază. după dinsul nejustifica- 

   

tă, 

În sfarşit ardoarea poeților piei adei „ca Ronsard 

şi du Bellay,care voiau să transporte în iiteratura 
franceză toate bogăţiile literaturelor clasice,se p9-= y 

toleşte; pedanti smul care-i făcuse să transpună în poe- 

ziz franceză aluziile din mitologia clasică,cele mai 

perdute pentru moderni se astîmpără, Ultimii poeţi ai 
Pieiadei DESPORTES, BERTANT eto. copiază pe Italieni, 

în ce priveşte mudelele clasice,dar se adresează mai 
ales ia nodele latine. şi pentru acestea aleg pe cele 
mai accesibile, MALHERBE va desăvărşi opera lor .2e 

- de o parte va căuta să înlăture italiani smel6 şi pe 
de alta imitănă pe cei vechi,va invedera o ini taţie 
nai putin servilă,mai dibace, de cât a lui RONSARD si 
8 discipolilor săi, Balaatul 107 de erudiție pedantă 

„de mitoiogie nepricepută de majoritatea ceti torilor,de 
calchiare a formeio. metri ce şi a expresiilor verbale 
particulare e părăsit ae MALHERBE . Acest poet e Primul ; 
care a ştiut să a adapteze să naturalizeze aau să naţio- 
najizeze eienentele împrumutate de la alţii, 

momo > mere eee te ft Pa Me aere de 

  

e ra n Ati e ET ir n ai ai 

e 
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STR BEUVE comparând opera lui MALRERBE cu aceea a lui 

" RONSARD face următoarea comparaţie reuşită, RONSARD: şi 

discipolii săi „zice STE BEUVE,în ardoarea şi neezperi 6. 

ta lotsatunci cână imită transportă din antichitate ar. 

borul cu rădăcină cu tot ;MALHERBE cel dintăiu,a ştiut 

să practice arta de a altoi frumuseţi poetice străine 

pe trunchiul pomului din solul naţional; 
| O altă. tendinţă a literaturei franceze care începe | 
să se manifeste în ultimii ani ai sec, AVI şi pe care 

PR a 
O cae i i ae . 

_» MALHBRBE o va reprezenta în strălucire e caracterul. so= 
  

Penn tea ti De mia = 

cial al “Siteraturei, In loc. să mai fie expresie indivi- 
  

dualismului unui autor cum sînt les Essais ale lui - 

MONTAIGNE „scrierile devin nişte contribuţii la menţi» 

nerea ordinii şi a disciplinei în stat - 

Sguduirea temeliilor statului în urme, războaelor. : 

religioase,arată primejdiile neorîânduelilor,iar paci= 

ficares politică începută Ge HENRIC IV, arată binefa- 

cerile păcei şi avantagiile liniştei, 

Poezia lui MALHERBE intră îa curentul literar care 

vrea să contribue la menţinerea ordinei şi disciplinei, 

Această poezie,e o poezie socială care urmăreşte opera 

âe „consolidare a statului întreprinsă de Henric a1 IV, 

care exprimă, „emoţii generale esimţite. nu âe_un Sing 
îndivid dar de intreaga 86cietăte francezăsae epocei 
Tae armin m, cop it za carare rana e rea: 

cun € Ge ex,bucuriă, generală pentru întronarea păcii e 
  

  

Un curent puternic neostoic străbate literatiita 
franceză la sfârşitul sec.al XVI.E interesant da cons- 

tatat că reprezentantul de frunte al acestui —curent e 
Du VAIR prietenul lui: MALHERBE şi că stoicismul său adag
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tat nevoilor sociale ale epocei aspiră să repere,să 

restaureze edificiul social şi pentru aceasta, să în- 

frâne pornurile egoistice „Îndividuale şi să le subor- 

doneze nevoilor publice. 

MALHERBE reprezintă aceste două din urmă tendin- 

ţe nu numai prin faptul că poeziile sale reflectă filo- 
Piece rise noi pace cerea ear en Tie  DeR rerta apnee ema cre cit 

zofia stoică dar şi prin aceea că opera sa . poetică e 
  Cm iei To iri 

puţin personală, -De şi lirică,in această operă poetul N 

nu exprimă bunurile sau durerile sale personale,dar prea- 

măreşte ..: evenimentele mari ale timpului exprimâna 

cu acesată ocazie emoţii generale „emoţiile intregului 

publicsemoţiile Pranţei întregi, 

Totuşi la începutul carierei sale poezia lui MAL- 

H&RBE nu revelează aceste tendinţe.In prima fază a ac- 

tivităţii sale poetice care ține vre-o 15 ani şi se. 

termină în 1597 cu oda către Henric IV pentru luarea 

Marsiliei în această fază-MALHERBE care mai tirziu se 

va, prezente ca un adversar al lui RONSARD- şi a scoalei 

sale se arată un continuator al Pleiadei şi ca un dis- 

cipol ai lui DESPORIES,care în ultimile deceni ale sec. 

8l XVI-le reprezintă cu foarte multă reputaţie scoa- 

la lui RONSARD . 

E arept că genul „poeziesaşa cum fusese creat de 

RONSARD degenerase sub pana lui DESPORTES. Intr'adevăr 

DESPORTES uitase cu totul ambițiile lui RONSARD,care 

vroia să rivalizeze în ode cu PINDAR şi cu ORATIU şi 

în poemui epic cu Omer şi Virgiliu. Singurul gen ,pe care 

-l cultivă DESPORTES e csl al ,poeziei galente.îIn locul 

z
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masă Lor modele ale clasicismului greco-latin DESPORTES 

ia ca model: pe PETRACA dar e atras de ce e mai silit» 

mai afectat în sonetele pe care acesta le consacrase 

LAUREI e DESPORTES se adresează de asemenea micilor poe- 

ți italieni de la sfârşitul sec.al XV şi începutul sec. 

sl XVI-le care călcână pe urmele manierismului lui PE 

TRARCA,stau făcut cunoscuţi prin jocurile lor de cuvin= 

te căutate numite. concetti „prin metaforele lor forţa- 

te şi printri'un gust deplorabil.. 

Totuşi. poezia lui DESPORIES avea în Franţa mul ţi 

aâmiratori şi în special la curtea lui HENRI d *ANGOU= 

La „grand-prieur de Pfancs,zuvernor. al Provancei ,pe 

care VĂLHERBE îl servi în calitate de secretar între 

1576 şi 1586. | 

HENRI D' ANGOULAE ; fiu neligitin al fostului rege 

al Franţei HEWRIU II,frate cu regii Franţei,CAROL IX 

şi HENRIC IIL,avsa ca şi fraţii săi şi ca toţi/ prin- 

ţii ain ilustra familie: regească VALOIS o mare dragos- 

goste pentru literatură şi pentru artă. Exenplul ilus- 

tru al lui FRANŞOIS l-er care le protejase şi le încura- 

jase,stătea în faţa ochilor tuturor descendenţiior aces- 

tei familii şi mulţi din ei nu se mul. ţumiră să joace 

rolul de protectori ai literilor şi artelor,dar îşi în- - 

cercară talentul în versurio Socotină cum declară rege- 

le Carol 1X întrto scrisoare în versuri adresată lui 

RONSARD că arta de a face versuri trebue aşezată mai 

sus de. cât: arta de a Qomni._, Dă 
a atena inventa” 

  

+



  

Ltert de faire asa vers ââit-on stea indigner. : 

Doiţ estre ă plus haut prix que celui de rigner 

“Tous deux fgalement nous portons. des couronnes 

Mais Roi,je les recua sposiu iu ies donnes 

şi regele protector ai poeziei „conchide: 

Je puis donner la mort,tâi l'immortaiite, 

AI HER5I deşi Normand de orimins-se născuse la Caen în 

1555 îşi cătaze norocul în Provensa le curtea lui 

HENRI D'ANGOULĂME. După ce făcuse studii de arept la Ba- 
se] şi Heidelberg, îmbră ţi gsae cariera srnelor,pe ca- 

ze o sosotia mai presus de câţ magistratura înpăcânău- 

se mai bine cu pretenţiile | sale nobiliiare, 

Curtea lui HENRY d?ANCOUILFĂE la care MALHERBE în- 

tră în calitate de secretar în 1576,în vărsta. de 2] ani 
şi unde steta 10 ani era o curte-iubitoare de Literatură 

şi poezie şi din cauza discuţiilor literare necurnate 

ce aveau loc acolo,un. sontegoran O numeşte " une conti- 

nuelle et universelle Acadâmie." Moartea bruscă al lui 

EHRNRI d'ANGOULEME ( care fu ucis în dus! de un genti- 
10m provansal )curmă speranţele lui MALIERBE de a-şi fa- 
ce o situaţie străluci tă graţie acestui protector, 

După ce timp de zeci ani se retrage în oraşul său 

natal Caen,revyeni în 1536 în Provansa unde ge căsăto- 

rise n se scabilegte la Ax. „considerat drept capitala 

celor puternici şi să lege de succesul vechilor sale 

e
 

0
 
-
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speranţele de viitor care fuseseră distruşe de moartea 

lui HENRI 4 Arigoui $me Atunci chiar înainte de reveni- 

rea în Provansa compusese primul s&u poem mai întins 

    

meg. 9 Pierre pe care-l prezintă regelui 

TEMRIG 731 în 1587 . Dar şi speranţele pe care le pu- 

sese în acest nou protector fură. zădărni cite de asasi- 

marea lui HENRI LII de un călugăr fanatic, 

sînt un poen care ni a 

  

re meri tul originalității. Acest poem e o traducere - 

o traducere foarte liberă,care în unele privin; i e-0o 

adaptare a unui poem italian: Le Lagr ÎRE Ai SA Pigtro. 

a lui î îIGI TANSILLO (1566)poet care voise să răa oumpe 

re prin o lucrare pioasă „versurile foarts li cenţioas 

pe care le. publicase până atunci şi dintre care unele 

_fusegeră condamnate de Cur tea pontificală. 

Subiectul sinbelor poeme e descrierea turbur rărilor 

şi a mustrărilor de conştiinţă care zbuciuna ră sufie- 

tul. SFANTULUI PETRU ; după ce apostolul se 1epădă de 

ISUS: CHRISTOS. 
i 

Mai târziu MILAHERBE, ne spune “scriitorul MIENAGE 

adsavouait ce poăme-în care vedea un păcat de tinareţa, 

Ce e ârept aces t poam nu putea să-i mai placă iui HAL” 

HERBE - în perioada de maturitate a geniului său căci e 

plin de răul gust care 36 găseşte în modelui italian, 

de gi de emfază. Astfel e strofa celebră prin exa- 

gerările ce Je conţine în care MALHERBE înfăţişează pe. 

SFt. PETRU pe Mtele uăslinilor când recunoaşte urmele 

„paşilor lui CHRISTOS gi e coprins de o desnădejăe amară.



C'est alors que ses cris en tonnerre s 'Sclatent, 

Ses soupirs se font „vents que les chenes combattent » 

Et ses pleurs,qui tantât descendocient mollement, 

hessemblent un torrent qui des hautes montagnes 
Revageant et noyant les voisines campggnes , 

Veut que tout l'univers ne soit qu!'un element. 

Totuşi sînt pasagii în care originsiitatea lui 

MALEERBE se afirmă fie prin adaose fericite pe care 

ie aduce textulni italian,fie prin versuri „pline_de__ 

vigoare şi “de o deosebită energie de factură. Astfel 

sînt strofele îii care Sf.PETRU care s'a lepădat ae ISUS 
CHRISTOS,fiind mustrat de congtiinţa lui pentru aceas-: 

tă faptă,regreta că n'a avut svarta pe care au avut-o 

  

copiii măcelăriți din porunca lui IROD căci aceştia au 

- venit cu aufiețul neîncărcat de nici un păcat, - | e 

-  ._ .—.-  - „- .- „- . .. „= 

2 a 

Que je porte d'envie &. la troupe innocente 
De, ceux qui massacrâs- d'une main violente, 

Dna a eu 

Vir ent des le matin leur beau jour accourci; 

Le fer qui 1ss tua leur donna cette grâce . 

Que si de faire bien ils n'eurent pas L'espace, 
Ils n'eurent pas le temps de faire mal aussi. 

- - - d - - - - - „ - - - - :. - -„- 

In curtna talentul lui MALHERBE intră intr!'o nouă 
fază.Dacă prima e cea e ignorării aproape desăvirşite Î 
a trăsăturilor distinctive a naturei sale poetice,a 
doua fază e cea în care MALHERBE, deşi” de multe ori încă. 
âibueşte,totuşi găseşte âlte ori notele proprii străsătu- 
rile constitutive ale originalității sale. Această fază



  

II 

a doua &. activităţii poetice: a lui MALHERBE coprinde 

producţia sa poetică dintre 1596, - 1605 şi e reprezin 

tat _de celebrele sale, _Stances 3 21, du zdrier sur da 

mort de să , fille, şi prin două 6de una dedicată Lu lui HEN- 
rea: 

RI IV aur la a prăsă ac Marssilie (1595)şi alta reginei 

Marie de Neâicis sur sa bienvenur en France. 

  

  

Cea mai mare parte âin această perioadă a vieţii 

sale MALHERBE o petrece la Aix en Provence. Pe atunci 

Parisul nu absorbise încă activitatea intelectuală a 

întregei ţări. Viaţa regională se desvoltă încă cu oars- 

: care autonomie „care are să dispară cănă RICHELIEU are 

ao centralizeze toată la Paris. pe atunci exista o miş- 

care literară dependentă de cea de 1a Paris,în âiferi- 

tele provincii ale Frenţei.Astfel la Aix era o mişcare 

literară destul. de puternică în jurul lui GUILLAUME du 

VAIR primul preşedinte al Parlamentului sautor de trata- 

te morale în care expune moraia stoicăorator eloquent 

şi oritic literar prin tratatul său:De. sp 6Leauaaă fran- 
Ş a ani ?- 

   

“zi aaa. In aceei cere: MAL HRRBE e atras şi ei de mora- 

la stoică gi vraduce în limba frenceză Scrisorile către 

LUCILIUS “ale lui SENECA;aceste scrisori sînt o expune- 

re sub formă epistolară a moralei stoice.- 

In acest mediu de reculegere gi de linişte MALHER= 

"be îşi maturi talentul şi dete la iveală poezii în are 

„Be manifestă origiralitatea-originalitate care apare 
i



  

Ma | i 

| 12 | | 
târziu „după ce: poetul irecuse de 40 de ani. In această - * 
sprit: inţă trebue să facem observaţiunea că romanticii 

ne-au deprins cu ideea că talentui poetic trebue să fie 
precoce iasa a fost cazul cuv, HUGO ,supranumi t de CHATEAU - 

BRI ATD i1t'enfant sublime „cu MUSSET ,care declară în pri= ? 

mul său volum de poezii:"Mes premiers vers sont dtun en- 
fant les seconds d'un adolescent les derniers. â peine 
dtun homme . Din contra primele versuri sau mai bine 
primele versuri. originale ale poeţilor clasici sînt ce- 
le ale unor oameni maturi „aşa de exemplu e LA PONTAINE, 
aşa e epigranatistul PIRON care pare că s'a designat 
pe sine în versul din La. Metromanie „pe. care-l pune în 
gura unui personaj la care iSrziu se trezeşte vocaţia 
poetică: Et j'avais quarante ans quand cela m'arriva, | 

Aşa e MALHERBE, Inspirația acestor poeţi mai pu;in e 
vie şă mai puțin spontană iea în perioda maturității 

lor un caracter de gravitate sau de vigoare care nu se 
întâlneşte ia alţii;la care talentul se manifestase 
prea timpuriu, | 

Cele două ode celebre compuse de PALIER SE în aces- 
tă periodă : 9 a i IV sur la pri e Marsei , 
şi Ode 4 1a xeine sur sa bienvenue en ranco „sâae ins 
pirate de evenimentele politice însemnate ale epocei. 
Prima odă e inspirată de căderea Marsiliei sub puterea Ș 
lui HENRIC IV + Marsilia era de. căţi-va ani sub conquce- 
rea a doi megistraji din partidul bigei in_feodaţi poli- 
ti cei spaniole şi revoltați contra regelui Franţei, Cu



  

toate ajutoazele „btini se de pilip. al Ii regele Spanisi 

Marsilia căzu în mâinile Lui HENRIC 1V şi această căde- 

re avu de consecinţă supunerea şi pacificarea intregei 

. Provansae 

Cealaltă odă e făcută pentru a saluta sosirea 

în Franţa a reginei MARIA DE MEDECIS,prinţesa din o ca- 
să italiană ilustră pe care HENRIC IV o ia în căsăto- 

ris după despărţirea de primă soţie, MALHERBE vede în 

această căsătorie consclidarea dinastiei franceze prin 

naşterea viitorului LUDOVIC si XIlI-le. i 

Aşezarea păcii înţară şi. odată cu dânsa întronarea 

epocii de porsperitate şi de mulţumire generală concor= 

"dia între toţi/ fiii ţării în locul vrăjmăşiei dusă de 
luptele civile- iată care sînt temele pe care le desvol- 

„tă MALHERBE în aceste ode în care se arată cântăreţul 

speranţelox şi sentimentelor intregei ţări spoetul care 

| neglijâna emoţiile sale personale se face interpretul 

emoţiilor şi aspirațiilor unui întreg popor. 

Totuşi aceste emoşii generale le cântă cu un ac = 

cent personal. astfel de exemplu distingem bucuria pro- 

prie a poetului unindu-se cu bucuria generală în avîn- 

tul entuziasi cu care povesteşte că sosirea MARIEI de 

MEDECIS în Pranţa însamnă incetarea învrăjbirei dintre 

cetăţeni şi întronarea păcii cu toate binefacerile ei. 

Ce sera'vous qui de nos villes 

Perez la beaute refleurir, 

Vous qui de nos haines civili, 

Perez la racine mourir;



Ta ui 
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Et par vous la paix assurte 

N'aura pas la courte durse 

qutespărent infidelement 

Non lass6s de notre souffrance; 

Ges Francais qui n!'ont de la Prance 

Que la langue et L'habillement. 

- —- -.- _. - - - - - - - -. - - .. - - - —-. -—. .- .  „- .  - .- . - - 

De asemeni în mânâria cu care profetizează vii toa- 

rele izbânzi ale moşteni torului Trenului simțim cun vi- 

brează sentimentul personal al poetului. 
- -.  . ._.-.  .-.  .-..  .-  .  .  . .  .  .. . . . [ . a.  . . ..  .. ... -. 

Oh! combien lors aura de veuves 

La gent qui porte le turban! 

Que de sang rougira les fleuves 

Qui lavent les pieâs du Liban: - - 

Que le Bosphore en ses deux rives 

Aura de Sultanes captives! 

Et que de măres ă Memphis, 

En pleurant diront la vaillance 

De son courage et de sa lance; 

Aux funtrailles de leurs fils! 

„O inspiraţie înaltă dominână gubiectul „privindu-l 

_dintrt'un punct de vedere în care particularul şi îndivie 

dualul se șterg»se învederează în concepţia şi în exe- 

cutarea acestor ode, 

Tot de grupul de poezii din această periodă ţine   spaor
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Consolation &!! „du Ptrier sur la mort de sa fille;acest 

du Brier e un gentilom din Aix en Provense căruia MAL= 

HRRBE 11 are scază versuri de nângâere pentru că pier- 

duse pe fiica sa în flcarea tineregii ei. Pentru a reda 

imaginea graţiocasă a acestei fete care âispare aşa de 

repede ;MALHERBE recurge la comparaţia aşa de des între- 
buinţată de poeţi: înaintea lui a femeei cu o floare 

dar evită banalitatea prin felul::cum întrebuinţează con-= 

paraţia,fiica lui du PRRIFR a fost ea însăşi co roză ca- 

re a trăit cât trăesc rozele, | 

Mais elle €tait du monde,oi les plus belles choses 

Ont le pire destin, | 

Et rose elle a v&cu ce que vivent les roses 

L!'espace d!'un matin, 

Mâneâerea pe care i-o adresează lui d$ PERIER e 
aceea a unui stoic la care anvăţâturile stoicismului : 

că trebue să suportăm cu rezennare loviturile adversită- 

ţii şi că trebue ca sufletul nostru să nu piardă, „ini Ş- 

tea ceea-ce e semnul adevăratei înţelepciuni se asocia- 

ză cu preceptele creştinismului că trebu sa ne lăsân 

în voia lui ZEU şi să ne supunem hotărârilo; îiui, Ală- 

turi de strote care conţin remin scenie ciasice inutile, 

cum e dc exempiu aluzia ia PhiAM,care e suportat cu băr- 

băţie moartea fiilor săi sgăsin, evocarea proprielor sale 

întîmplări aşa cână spune peniru a îmbărbăta pa priete- 
nul său că şi el de două ori a pierdut copii şi că a
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învins durerea pe care această pierdere i-a prictaui to In sioicianui șău voit ,MALHERBE declară că nici na şi mai aminteşte de această pierdere. 
- - - - - m “. - „-” . . . „ - — - .- - - _ . n. - .. De noi,46jă geux foia d'une pareille fouăre . . ata IE 

Je me suis vu perclus, ' 
bt deux fois la raison mt a si bien fait rEsoudre, 

Gu!'il ne mten socuvient plua. 
- - n... = .- ._ . Li - — . . . - - - - - — 

Această strofă reflectă mai mult ae câţ 
stoică.reflectă chiar nepăsare. 
l'ar face odios pe poet,dacă n'am avea scrisorile adre- sate de HALHERBE soţiei sale câţi-va ani mai târziu cu ocazia pierderi unei alte fiice 'Pourdaine si care ne 
arată că inima sa m era inima, uscată a unui stoic cun vzea să spună aci „dar era inima înduiogată a unui părinte. Stanţele cu care se inchee bucata şi în care 
Stei ciamul se alicsză 

seninătate 
Nepăsarea exprimată ni 

â cu creştinismul sînt ae o mare 
seţe etât ca gând. re cât şi oa iactură; 

F Puma 

La Mort 8 des tigueurs nulle autre pareilles; On A beeu la prier, 7 
) La crueile yufeile sat ae vou be les oreilleg. Et nou Igisse crijey. 

2 - . . . . . . . . . + e . a . . e 7 

Le Bâuvre sn sa cabane,ou le chauine 1e courrs. ESt Suit 4 ues lois: 

. * . -s 8



  

Et la garde qui veille aux barrieres du „Louvre 

N'en dsfena point nos rois. 

De murmurer conţre elle,et perdre patience, 

Il est mal a propos; 

Vouloir ce que Dieu veut,est la scule science 

Qui nous met en repoa. 

Aceste câte-va bucăţi contribuiră la răspânairea 

faimei lui MALHERBE chier la Paris. După o anecâotă | 
cardinalul du PERRON care se distinsese prin poeziile 

sale ;fiind întrebat de regele Henric 1V -aacă mai 
scrie versuri ii răspunse că a renunţat să nai scrie 

versuri de când un genţilom normana,stabiilit în Provan-= 

se;face poezii care eclipsează pe ale tuturor celor- 

lalţi autori. Henric al IV îşi manifestă dorinţa de: a-l! 
cunoaşte „dar de oaro-ce era foarte econom nu avansă su= 

me necesară pentru acoperirea cnheltuelilor de drum ale 

lui MALHERBE ae la Aix în Provanse,la Paris. Auzină iju- 

să de faima ce şi-o câştigase în Capitală şi ae âdorin= 

a regelui de a-1 cunoaşte ,MALHERBE părăsi Provanea, 

lăsându-și acolo soţia şi copiii şi veni la Paris în 
vara anului 1605, A 

In acest moment al deavoltării politice şi cultu-! 

„rale e Franţei ,regii îndeplineau faţă de ccriitori
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acordându-le recompense şi diferite funcțiuni la Curte, 
rolul pe care-l îndeplineşte aatăzi statul care acorâă 
literaţilor premii ,subveni vii sau diferite sinecure, 
Poeţii distinşi erau siguri dea ti inscrişi printre 
pensgionaţii Curţii. Iată motivul Erabei „cu care MALHER: 
BE eflâna de sentimentele regelui faţă ae dânsul „pără- 
si Aixul pentru a veni la Paris. Dar Henric Iv se deo- 
sebia aa membrii dinastiei Valoi s;aşa de generoasă când 
eră vorba de încurajat literile şi artele: era un. rege 
econom şi foarte. restrîns în cheltuelile sale. Aflână 
că MALHERBE e la Paris îi pofti la Louvre dar însăr- 
cină pe unul âin marii demnitari ai Curţii i, de BELLE - 
GARIE „erand &cuyer de la Cour,să-1 iea, pe gentilomul 
MALHBRBE în suita sa, 

Marie de Meaicis soţia, Lui Henrie IV devenind 
regentă în urma asasinării soţului ei,se arătă nai 
daraică de cât dânsul „acordână dui MALHERRE o pensie 
şi ti tiua de genti lhomne „râinaire de Ja chambre du 
TOi - regele pe lângă care MALEHERBE e recunoscut gen- 
tilomsa minorul Louis XIII. ână Ludovi e ZII] va 
wcăpa de sub tutela manei sale şi va iua el frânele: 
statului „va lua ca prim. Ministru pe cardinalui RICHE = 
LIRU oare va domni în humele lui, RICHELIEU îi atăta 
lui MALKHERBE foarte multă bună voinţă , încărcânâu-1 eu 

p
r
e
a
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i
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“mina în lecţiunea viitoare. 
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recompense şi favoruri. Brau mari - arinităţi între natura 

morală a acestor doi bărbaţi șcăci orâinea şi regula pe 

care cardinalul vroia 3-0 impună statului francez jMALHRR e 

BE căta să le introducă în domeniul literar.Nu se poate 

ca Richelieu,care a fost reformatorul sțatului francez 

să nu preţuiască pe MALHERBE „care a fost. refornatorul 

poeziei franceze. 

In ce consistă această reformă „iată ce Yom axa» 

do. d... .. .. ..... 

REFORMA lui MALHERBE . 
- - - .- 

Perioade care merge de la instalarea lui MALHERBE 

le Peoria până da moartea poetului „adică ae la 1605-1628 

constitue perioda de strălucite a activităţii lui MAL- 

HERBE E puţin fecunâă din punct de vedere cantitativ 

căci se reâuce la un mic volum de versuri publicat în 

1630 ,q0i ani după moartea poetului şi la un volumăg : de 

scrisori adresate prietenilor aăi Gin Aix en Provence 

şi în special eruaitului Petresc în sfârşit 18 câte-va 

traduceri în limba latină printre care trebue menţicnate 

scrisorile către Lucilius - ale lui Seneca despre care 

am spus că sînt tratate de morală stoică sub formă €pis-* 

volară, Acest bagaj poetic redus ca volum are însă mâre 

valoară din punctele ae vedere ale originalității „căci 

e primul sgetinen el praz Glasice francii Şi Întere” 

e



zcază şi prin faptul că e exemplificorea reformei pe ca-= 

ra o impune poeziei franceze, 

Stabilindu-se la Paris în vara anului - 1605 „MALHERBE 

aimţi veleităţi de a reforma poezia franceză şi embi ţia 
de a deveni un şef de școală, 

Unul din discipolii săi „RACAN, care a Scris o serie 
da anecăote pentru a servi la cunoaşterea vieţii maes- 
rului său ne spune întri'una din aceste anecdote cun în 

fie-care -ssară stingea în odaia sărăcăcioasă ce aves 
într tun han din Peris,căci M.ae Bellegarde le grand Ecu- 
yer du Roi,îi aa numai masa în palatul său nu insă şi 
locuinţă,aşa în cât MALHERBE strâng eaîn vdaia sărăcăcioa- 
să aintr'un han în fie-care seară şapte sau opt poeţi 
tineri pe care-i socotia ca un fel de ucenici în meseria 
poetică şi cărora le desvăluia secretele mes vegagului 
nostic, ' 

Doi din aceşti discipoli. şi-au câştigat O deosebi- 
tă reputaţie şi numele lor a rămas în literatura france- 
ză, anume RACAN, care „ne-a. lăsat ode şi stanţe şi a cărui 
aramă Les Bergeries" e socotită drept capodoperă pasto- 
ralei dramatice franoeze,şi al doilea âi scipolînsemnat 
FRAHGOIŞ MATHARD, care a compus apreciate ode,cântice 
ba deice şi stanţe şi care şi-a câgtigat mai ales o mare 
reputaţie cu epigramele , FRANCOIS MAINARD a fost subiec- 
tul tezei mele de aotorat în litere ,„preniată de. Academia franceză în 7910. 

HALHERBE avea unele din calităţile care fac dintr!'- 
un scriitor un gef ae acoală „anume ştia să-şi impună autos 
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ritatea care provenia,în primul rîna dinţriun mare orgo - 

iiu şi apoi dintr!o conştiinţă limpede a superiorității 

sale asupră tuturor celorlalţi poeţi „atât din antichita- 

te cât şi din timpurile moâermns,străini şi trancezi. A- 

cest orgoliu literar se asociază cu un disprey suveran 

faţă de toţi. ceilalţi scriitori.ştim din ansocâotele lui 

RACAN ca şi din satira IX-le a lui RBGNIER că despreţuia 

antichitatea în, genere că. spunea despre poezia lui PIN- 

DAR că e hui galimatias" şi că în afară de câti-va poeţi 

iatini,nu făcea caz de nici un scriitor tratând pe unii 

mumia 
eee roi m: Să ana me aaa pai 7 din poeţii clasici drept pedenţiviar pe alţii ârept fle- 

ae er aeram a ne na ra » „za atractia 

cari. ! 

Dintre poeţii francezi „cel care s8 bucură de cea 

mai străluciţă reputaţie în momentul stabilirei lui MAL- 

HERBE la Paris era poetul DESPORTES . Poeziile sale de 

iubire cun şi traducerea în versuri pe care 0 făcuse .din 

Psalmi „dar mai ales serviciile personale pe care le su 

sese luiHENRIC ai III şi HENRIC al IV-le ele căror amo- 

ruri le cântase-îi atrăseseră recompense numeroase şi in- 

semnate ,aiferite pensiuni asupra averilor mânăstireşti 

care ds ridicau 1a 30.000 francs pe an sumă enormă într! 

o vreme când moneda franceză avea o valoare de opt sau 

zece ori mai însemnată „şi care dacă ar fi să traducen în 

suma, corespunzătoare din moneda noastră „ţinând samă de 

diferenţa ât milioane -ar Îndica vro-0 două nitioane da 

l8i pe en: 

DESPORTES era considerat ca urmaşul lui RONSARD; mai
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mult însă de cât un succesor era un epigon al acestuia, DESPORTES părăsi ambițiile literare ale şefului Pleiagei, n se încercase ca RONSARD să scrie Oae înalte rivalizâna cu PINDAR seu măcar cu ORATIU ae asemenea nu fusese is- pitit ca RONSARD de poeine epice sau epopee şi în care să rivalizeze- cu OMER sau măcar cu APOLONIUS ae RROpOS 3e uiărginize să compună sonete luându-se după PE TRAR= CA şi după poeţii lirici italieni ain sec.XY şi XVI, 
luându-se după RONSARD puoLi case mai, multe cărţi de . Amoruri:; Les Amours_ de Diane,Les Amours_d “'Hippolyte 
BîCe sdupă cum maestru] compusese les Amours ae Cas- sandre les Amours ae Marie şi les _ Amours d “Hâlene, In aceste cărţi de Amoruri sonetele alternau cu ele- 

  

8ii şi cu chansons ;âin care se desface o simţire de- licată care place prin graţia expresiunei alteori o “sensibilitate voluptuoasă adumbrită qe o uşoară melan- 
colie,alteori un Spirit uşor Şi drăgălaş. Ca exemplu . AR _ - - . PR <ă tina) . 
de poezie a lui DESPORTES von cita o i If in care graţia se asociază cu spiritul. E | o a a e * . o e s . e a a - a o . . . . e e e 5. e a 

" Rozette,pour un peu 4 “absence, Votre coeur vous avez châng€. Et MOy seachent cette inconstance, 
Le mien autre part j “ay rangs; 
jamais plus beaut€ si l6gere 
Sur moy tant ae pouvoir n'aura; 
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- Nous verrons „6 idge“beigăre, 

Qui premier 3 "n repentira,. | 

Tandis qu “en pleurs je me consume 

| Maudissant cet esloignenent 

„ Voussqui n “aimez que par coustume, 

Caressiez un nouvel amant 

Jamais lsgere girougtte, 
var 

Au vent sitost ae se vira; 

Nous verronsbergere Rozette, 

Qui premier s'en repentira. 
Oi sont tant de promesses saintes, 

Pant de pleurs versez en partant? 

Est-il vray que ces tristes plaintes 

Sortissent a“un coeur inconstant? 

Dieux,ădue vous estes mensongere! 

Maudit soit qui plus vous croira; 

Nous verrons,volage bergtre, 

Qui premier s'en repentira. 

MALHERBE rămâne rece la însuşirile de graţie şi 

sensibilitate ale lui DESPORTES şi fu impresionat 

numai de greşelile de limbă,de stil şi versificaţie 

ale acestui poet. | 

Pe de altă parte MALHERSE avea dorinţa să şi 

afirme superioritatea şi avea ambiția ca superiori - 

tatea sa în chestie de poezie să fie recunoscută de 

tei, O ruptură între a&nsul şi DESPORTEA în jurul
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căruia se strângeau mulţi poeţi tineri „devenise inevi- tabilă.fa se produce fără întârziere,ba câte-va luni 
numai după sosirea lui MALHBRBE la Paris, 

“ALHERBE era în buna relaţii cu poetul REGNIER a1 că- rui talent de satirist î1 aprecia,socotîndu=] egal în Renul satirei cu ORAPIU şi alţi poeţi latini REGNIER "care e nepotul lui DESPORTES conguce pe '.r- 

MALHERBE la unchiul său cure avea în împrejurimi2e 
Parisului lă Vanves,o locuinţă unde primea cu multă bu- năvoinţă pe toţi scriitorii ,ospătânău=i şi oferina chi - . ar celor în nevoe ajutoare băneşti „Când ajunseră la 1o= cuinţa lui DESPORTES,se servise mesa,dar: DESPORTES î]. reţinea de vorbă pe MALHERBE arătându=i volumul său de curână apărut eu psalnii traduşi în versuri franceze,şi” 
vroind să-i citească din această operă „MALIERBE tăiă re- 
repede anfitrionului pofta âe a-şi pune în valoare ta- lentul literar şi-i spuse brusc că ar ti mai bine să treacă le masă căci supa se răceşte şi la DESPORTES su, 
pa e mai bună ae cât versurile votre potage vaut mieux 
que vos psaumes, a 

Racan care ne raportează această anecdotă ne spune că cei qoi poeţi cinară fără să-şi mai vorbească şi că 
se deapărţiră ca doi duşnani,. | i 

Duşnănia se manifestă prin griticile pe care şi le aduseră unul altuia. MALHERBE împeci4ii aânotă un exem= plar al poeziilor lui DESFORTEy;cu gândul: să publice acest comentariu critic şi să arate publicului toate 
greşelile poetului admirat fără temei Şi astfel ai Cu- 
râna să se impue adniraţiei sale în 2ocul lui DESPORTES 
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care 9 deţinea fără drept. 

Moartea lui DESTORTES în 1606 îl lăsă fără rival 

şi-l făcu să nu mai aducă planul său la îndeplinire ; 

VALHERBE completă observaţiile sale critice prin 

altele asupra lui RONSARD cu gânâul să fie de folos 

“discipolțior. săi „punându-le sub odă greşelile pe ca- 

re trebuia să le ierte. 

Bxemplarul poeziilor ui. DESPORTES comentat şi 

aânotat de MALHERBE s'a păstrat la Biblioteca Naţio- 

nală din PARIS.Din: comentariul şi aânotările sale se - 

âesface un ansamblu ae principii de regule ;care cons- 

titue doctrina 1yji MALHERBE. Această doctrină “a fost 

studiată întrt'o lucrare magistrală ae profesorul FER- 

RAND BRUNOT în teza sa de doctorat La doctrine de MAL- 
em near ini a a mem tt cp rara 

| RERBE 'd'apres son commentaire sur DESPORTES, | 

„ Căci spre “ăsosebire de DESPORTES „MALHERBE are o 

doctrină.Ce e drept osşi în jurul lui DESPORTBS se strîn- . 

ceseră tineri care-l admirau şi-i cereau sfaturi „care 

vroiau că acest veteran al poeziei să le servească “ae: 

călăuză. Dar caracterul şi mentalitatea lui DESPORTES 

erau refractare “rolului de conducător. DESPORTES era 

"lipsit de energie şi de autoritate şi mavea idei pre“ 

oise asupra condiţiilor de fond şi de formă ale poe” 

ziei.Era condus de inspiraţie şi e întîmplări.De a- 

ceea ae îndată ce muri ș8e risipi grupul tinerilor» 

- caresl înconjurau „căci nici un principiu nu-i ţinea 

strînşi,. 
| 

Cel mai strălucit din discipolii: lui DESPOR- 

TRS fu MATHURIN REGNIER nepotul luie REGHIER care în-
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tr!'o satiră atacă pe MALHERBE şi pe discipolii lui,aar 

vocea lui REGHIER nu avu răsunet gi MALHERBE rămas fă- 
ră rival serios triumfă în ciuda criticilor ce i se 
aduseră „aşa în cât triunfară şi principiile pe care le 
apăra. a 

Aceste principii se înlănţuesc strîns şi formează 

o doctrină foarte clară şi uşor de prins.Această doo- 
trină priveşte atât fondul cât şi forma poeziei.Trebue 

să adaog că observaţiunile relative la formă sînt de-. 
ducţiuni ale concepţiei sale particulare: despre esenţa 

şi menirea poeziei, 

MALHERBE se deozebeşte ae RONSARD în ce. priveşte 

ideea ce şi-o face despre originea poeziei socotina că 

„e_ voinţa şi reflecţiunea,pe când RONSARD socotia că iz- 

vorul poeziei st stă în Înspiraţie, Negreşit şi MALHERBE 

crede că poetul trebue să fie înzestrat cu oare-care 

daruri speciale,dar crede că facultăţile naturale nu 
pot da nici un rezultat bun fără o muncă necurmată şi 

fără o meditare necontenită a autorului asupra produc= 
iei sale Literare şi fără o neîncetată prefacere şi 

şlefuire a ecesteia, | 

Pe de altă parte părerea lui RONSARD şi e giscipo- 

lilor săi despre esenţa poeziei se deosebeşte radical 
de cea a lui MALHERBE.Pentru RONSARD esenţa poeziei e 

divină poezia e rezultatul unei inspiraţii ,pe care zeii 

ne-au transmis-o.Pentru MALHERBE între poezie şi proză 

nu e o deosebire ae principiu sau de origine şi nici o 

densebire de menirs.dar c sinpiă fecasbire de formă:
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poezia e supusă legilor versificaţiei şi e obligată să 

recurgă la imagini de care proza'se poate dispensa. 

Din oriticelespe care MALHERBE le face lui DESPOR- 

TES se vede că pentru el poezia trebue ca şi proza să: 

exprime o operaţie raţională a minţei.Ja. învinuirile ce: 
    

i le aduce lui DESPORTES învederează ideea raţionaliată 

ce şi-o face: despre poezie,Acest raţionalism îl condu- 

ce uneori la învinuiri riqicole.-Astfel într! unul din 

sonetele sale,DESPORTES vorbeşte de desnădejaea ca-1- 

coprinsese fiind silit să părăsească pe iubita lui şi. 

această desnădejde e cu atât mai chinui toare „mărturi seş- 

te poetul cu cât nu putu să plîngă în voe,din cauza 

mul ţimei luntragilor „care se aflau în jurul ei, 

la tombe importune SI 

Des bateliers crianta m! empechait le Sgisir 

d'honorer de mes pleurs ce morte] deplaisire: 

Această stăpânire a manifestaţii.or durerei şi re 

gretul de a nu putea vărsa lacrimi în pacese uu senti - 

ment foarte omenesc. Cine-va care are care“care delica- 

teţe sufletească nu poate să plângă din cauza unei supă- 

rări. de dragoste în faţa unor oameni de rînd.MALHERBE 

nu-şi “Seama de lucrul acesta şi cirtică acest pasagiu 

sub cuvânt că plânsul poetului n,ar fi impiedicat pe 

lunt raşi să vorbească Evident această căutare a legătă- 

rii: între efect şi cauză pe care MALHERBE pretinde 3-6 

găsească şi aci e ridicolă.Din criticele pe care le fa- 

ce lui DESPORTES reese că urmăreşte în- versuri aceleaşi 

defecte,pe care le-ar -fi urmărit şi îâ proză „defecte de 

raționare „contrazi ceri „incoherenţă în metafoze greşe- 

li” în scoaterea deducţiunilor din faptele prececent e- .
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nunţate « MALHERBE „vorbeşte mereu de raţiunesnici .o0-. 
za menire ip aaa 

dată nu se referă La. Aneginatţie., sau la penpibilitate, 
mr mer FRI mim e era oma Di 3 st Aa anima iai 

Ea pe ma rare 

uruită în care  iceile se iniăfiese ș şi a căror așezare 

înre!'o gradaţie ascendentă duce la o concluzie logic ? 

scoasă din ideile anterior exprimate,Cu alte cuvinte. 

MALHERBU cere poeziei calităţile unui discurs bine ar- 

gumentat.De fapt MALHERBE face ceea-ce fac toţi sorii- 

torii când formează reguli şi principii esteticesel 

transformă în reguli caracteristisele poeziei sale, 

şi vrea să impună tuturor pbeţilor,aupă cum vrea să 

le impună şi metoda sa de lucru.Intr'adevăr de_oare- 

ce puterea lui de creaţiune e slabă d zi deoare- -ce ima- 

ginaţia lui e lipsită de avînt el caută să. înlocuia» 

că, aceste lipsuri prin răbâare şi trudă svroind ca pria 

mi jlceirea lor să fecundeze elementele sărace,pe care 

i le punes le dispoziţie o inovaţie poetică-uscăţivă.! 

Dar. MALHERBE transformă încetineala de. lucru care la 
  

âînsul e o consecinţă a defectelor spiritului, său poe- 
De mormane a tea 

tie întrtun principiu al poeticei. pe care o recomandă 
-. 

tuturor, 7 
egregit doctrina lui MALHERBE ar fi du la nega- 

„rea poeziei dacă nu ar fi căutat să exprime emoţiuni 

de ordin general-bucurie pentru pacificarea Frenţei,re 

cunogtinţă faţă de rezele,care a procurat ţării sale 

“binefacerile prosperității „indignare şi revoltă contra 

 îndrăzaeţilor „care se încearcă să învie era războaelor 

civile etc.. Poetul încălzinâu-se de emoţiile genera- 

'1e,pe care le exprimă cu convingere şi energie scapă 

producţia sa poetică de răceala în care era ameninţa-



„tă să caqă, | 
Ceea-ce mai scapă poezia lui MALHERBE de prozai sm 

e perfecțiunea ei formală sau techni că, MALHERBE a păs= 
trat din moştenirea Pleiadei cultul perfecţiunei for- 

male „ROISARD a avut dorinţa perfecţiunei poeziei ain | 
punct de vedere a expresiunei verbale şi metrice,dar 
RONSARD a avut această dorinţă numai cu internitenţă 
şi n!a urmări t perfecțiunea formală cu perseverenţa 
de care âă dovaâă MALHERSE 

Teorile lui MALHERBE cu privire le stil şi 1a 
limba poeziei sînt consecinţi ale ideilor lui des- 
pre natura şi obiectul poeziei, 

O consecinţă a raționalismului lui MALHERBE a 
gli cat la stil e cerința lui de claritate şi de exac- 
titate în exprimare. ăi 

Astfel MALHERBE condamnă cu severitate la DES- 
PORTES prolizitatea şi _pleonasnul Câna se idtîmplă 

crean: e ran en oa 

ca într'un vers două vorbe să exprime acelaş lucru sau 

aceeaşi idee sMALHERBE notează cu dispreţ în margine 

exemplarului său'bourre,“ (câ1ţi adică umplutură 1: fel 
cu oS14ii cu care se umple o saltea) sau “chevilia:" 
( adică cuiu de lemn cu care se astupă o gaură), 
Când un vers sau un şir Ge versuri conţine mai multe 

vozve de umplutură MALHERBE noteazăpât6 de chevilles“ . 
MALHERBE urăşte vorbele de prisos pe oare „poetul 1e 

pune numai pentru a obţine câte-va silabe, mai mult şi | 

pentru a împlini astfel măsura versului: 

Astfel versul lui DESPORTES: | 

impur îrie et choisis les plus benux 40 meg vera,- 

e condamnat: de oarece: choisis spune acelaş lucru. ca. - 

i
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pe
 tria Avem aci "1 oourre î! sau !! cheville ”, 

  

Aceaşi înclinare spre raţionalizaere o manifestă 

MALHERBE , în ce: priveşte limba. Din cauza luptei de 

toate zilele pe care-o ducea la curte contra celor _ care 
a rata ara aa e a n mea aaa 

p 

se exprimau incorect ,lumeă îi dese dorecla: » le tyran 

  

des. î0t3 5taes syliables, Mulţi îl priveau ca un pe- 

dant strîmt,care în loc să-ia în coâsiderare avîntul 

âintr'o poezie se trudeşte să cerceteze cu migăleală 

toate eregel fe ge granati că dintr însă. In satira IX, 

REGNIER 1'a atacat pe acest teren. REGNIER însă împăr - 

tăşia asupra libertăţii poetului ;în ce priveşte Limba 

şi gramatica ideile lui RONSARD. Părerea acestuia în- 

părtăşită de toţi poeţii grupării sale,adică de toţi 

poeţii Pleiadei jera că poetul are dreptui să nu se su- 

pună regulelor granaticei sba din contra să le schimbe | 

după placui lui „dacă necesităţile versificaţiei cer 

o moqi ficare a regulelor gramaticale. | 

RONSARD. xvroind să creeze 0. limbă poetică. Imase 
eroarea e e pre mm etcetera azur 

dregt calăuză gustul sau sentimentul. „poetului Lunau= 

se după acest sentiment „poetul are dreptul după RON- 

SARD să-şi formeze o Linbă a lui culegând din diferite 
dialecte. termenii ce i se par mei proprii pentru re- 

derea ideci sale,ba chiar să se adreseze limbei vechi 

gi vocabularului. special al meseriaşilor. _ | 

NALHERBE condamnă această conducere a poetului 

numai âupă capriciul său. MALITIRBE cere poetului să 

iea arept normă în materie de limbă  usagiul, Der sînt 
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atâtea uzagii câte clase sociale.. Clasa socială la ca” 

ve se adresează MALIERBE. pentru a-i afia. uzagiul şi 

a-l recomanăa poeţilor e clasa poporului. Intr una 

din anecâdotele sale asupre lui MALHERBE „RACAN ne spunt 

că MALHERBE fiind întrebat care e dascălul său în | 

chestie de Limbă „răspunse că dascălii săi în această 

privință sînt hamalii din portul Parisului: les cro- 

cheteurs du Port au Foin. Această butadă însamnă că 

MALHERBE recunoştea ca suveran în materie de limbă nu- 

mai poporul din Paris. | a 

| t 2 5, MALHERBE socotea Aceas a nu însemnă « că _MALHE toţi 

termenii întrebuiniaţi de popor puteau fi întrebuin- E 
e mer e 

  

memo cra a, 

ţaţi şi “de “poet. pentru vorbirea poetică numai unele 

iri aceste “cuvinte puteau după MALHERBE să fie între - 

buinţate. MALEERBE proscrie cuvintele josnice: * les 

mots sales et: bas " sau "! les exprsssions pl6bses a. 

a ap parerea PRE aa ne? ei n mg în in e A a ei eiee. 

di 
MALHERBE se arătă ae o susceptibilitate excesivă 

în alegerea cuvintelor din uzagiul poporuiui care me- 

a ei 

rită să între în Limba literară. Astfel nu vroia să 

se întrebuinţeze cuvîntul cadavre din e cărui între- 

buinţare nai terziu BOSSUET are să scoată efecte pu- 

ternice şi nici cuvintul charogne care a servit arepi 

temă unei poezii celebre a lui BODELALRE . 

Dar mai e o categorie de cuvinte pe care IALAROR | 

le ae izgtileşte ain Lin limba poetică anume cuvintele techni - 
a rea 

    

TI acnee Am apt mtaae e cre crea te 

ce chiar “Ce chiar cele ale limbajului filozofic. După MALHERBE 

v e 

e



  

32 

aceşti termeni au ceva pedant care e contrar poeziei 

al cărui limbagiu trebue să fie inteligibil tuturor. . 

Aşa de exemplu şterge dintr'un vers al lui DESPORTES 
cuvîntul ia€al care,ce e drept avea atunci un sens ma 

abstract şi era un termen mai technic filozofic de . 

cât azi cână e aga de răspândit chiar în poezie.; ast- 

fel o cunoscută poezie a lui THEOPHILE GAUTIER aebutea- 

ză prin versu]: "6 iddal,petite fleur bleue". Introdu- 

cerea termenilor techuici şi chiar filozofiei a dat 

naştere la fericite efecte în poeziile: unor poeţi. 

Astfel în poezia lui BAUDELAIRE Une _charoană ; poetul. .. 

pieacă de la următoarea tenă „plimbându- se pe câmp cu iu= 

Lubita. lui dase de cadavrul în descompunere a unui cal: 

poetul se gârideşte că şi iubite lui va ajunge odată ia 
fei, „dar că descompunerea corpului nu va putea sâuce 

nici o alterare în amintirea divină pe care în suflet 

o va păstia despre iubita lui şi-i spune să fie sigură 

que Je garde 1e forme et 1 “essence divine 

De mes amours d&composâs, 

poarte importante sînt _reformele lui M RSI Tera mere te e piei ea a armat 

ce priveşte versificaţia,căci aceste reforme stau 13, Oare 
cote cn Rara, 

baza vergifi cae” clasice franceze. 

Astfel IALHERIE vrea ca cesura adică pauza înte- 
rioară a versului să tape versul în două cmistihuri 
egale. îl mai vrea ce fie-care vera să ofere pe cât 

a
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posibil o unitate de înţeles si “interzice ca sensul 
ei te mean 

  

unui vers să continue în cel următor terminându-se du- 
mo nina ri cer eee aa 

e a ei iz pf Pare 7 nt 

pă un număr de silabe. din acesta,ceea-ce constitue un 

enjambement. Astfel critică versul următor din DESPOR- 

TES: | , 

O gran admon volant errâte la meurtrisre 

Qui fuit aevant mes pas. | 

Găsind că sensul în acest vers e " sguspendu." 

MALEERBE mai proscrie hiatusul „adică întâlnirea 

în vers a două vocale din care una sfârşeşte un cuvînt 

şi alta e le începutul cuvîntului următor. De ex.tu si- 

me3 stu as etc. Hiatusul care se întâlneşte foarte des 

în poezia franceză medievală devine din ce în ce mai rar 

_în poezia franceză de la sfârşitul secolului al XVII-le. 

Există în limba franceză o tendinţă generală spre armo- 

niecare face ca în vorbirea curentă chiar ţriftongii 

sau diftongii să se contracteze în vocale simple;în îim- 

ba curentă în loc de tu _as se zice tias „tu es.t'es ete., 

Intâinirea a două sau trei vocale e supărătoare pentru 

urechea Prencezului. lată de ce MALHERBE critică hiatusu- 

rile lui DESPORTES.E ârept că la începutul carierei sale 
te 

nu se arătase aşa de scrubulos „căei în "Lea larmes de 

Saint Pierre se întâinesc versuri cu hiaturi, 

Această proscrip pţie a. hiatusului 2 rămea o regulă 

pe care au păzi t-o cu : stricteţe toți poeţii francezi şi 
a e amar Rota detentie 

  

clasici şi romantici până la ivirea poeziei simboliste, . 
cn iei a EBA = Rau tt mă at raita aa pe ret trei manrmti 

adică până pe 1a 1âă5- -1890, Simboliştii s'au liberat de 
ia ai pi RED E Pap En tz ete ua o 
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păzirea acestei regule,pe care o reşpeotaseră şi roma» 

ticiiycare aamiseseră totugi L'enjambement și aşa zise- 

le licenţe poetice,adică neobservarea. regulelor gracaiie. 

cale pentru a obţine măsura şi rima.Aceste licente con- - 

dzanaat e de MALHERBE fuseseră evitate de poezia clasică. 

  

  

pimboligtii au socotit că proscrierea hi atusului: 
144 4 

e arbitrară Intr'adevăr. Vocalele care constitue un hi a- 

tus ,când termină un cuvânit şi încep alt cuvînt ge pot 

întâlni în interiorul aceluiaş cuvînt şi în aceat caz 

întâlnirea lor e admisă.De ce de exemplu, tu ere res( tu 
de moni 

rătăcegzti ) să fie interzis . în vers dar mortuaires să, 

fie adnisiDe aceea simboli ştii s'au liberat de respee= 

tare acestei regule. Aa ' 

Astfel la GEORGES RODENBACH găsim: 

Le jour triste doline et voici que tu errea 
O mon râve devant les maiaons mortusires, - 

MALHERBE m mai stabileşte cu privire la rimă co serie de 
| prescripţiuni ;caze se reâuc ia cerința ca rima să fie e- 
xactă şi bogată din punctul: de vedere al gunetelor,care 

al căt vesc siiabsle care rimează.Dar în afară e condiţii” 
le materiale ale rimei MALHERBE mai pune şi condiţii:i 
telectuale.El vrea ce rina să nu-fie banală ,dar din con. 
tra reră şi neprâvăzută din punct de vedere a cuvintelbr 
asociate la rimă, “Des exemplu ;Turban cu Liban seu fils cu 
iemphi a, MALHERBE nu vrea ca: termenul simplu să rimeze cu 
compusul lui temps cu printemps,vue cu entrevue etc, N nara e, N 

  

  

    

  

MALHERBE mai interzice ximarea cuvintelor Cara au aceea 
şa  radacinai aămettre „promettre ,commetre ete, Ta 
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in sfârşit interzice rimerea cuvintelor care au figure. 

rat ca asociate la rimă aşa ae. des în oât ) prezenţ, a. dor 

ja s7Srşitui versului a ajuns banală,de exemplu mer» . 
veilla şi nulle autre pareille, (gânai ji-vă la rozane': 

- tele în care amour rimează totaeauna cu toujoura), Din 
„ cauza banelităţii lor astfel de rime nu mai deşteaptă 

  

atenţia cum se intîmplă câna dăm de o asociaţie nouă 
şi neobişnuită de: cuvâînte, Prin această grijă dea. 
perfecționa din' punct de vedere technic versul fran= 

caz,însemnătatea lui MALHERBE e foarte mare, | 
Versul francez ,chiar şi cel al lui ROUSARD şi al 

discipolilor săi n'avea destulă consistenţă „factura, . 

lui nu era destul de strinsă,limba nu era destul de 
pură.. MALHENBE prin inovațiile lui metrice,prin puris+ 

mul său chiar exagerat creează forma. demnă şi durabi- 

14in pare se vor putea turna cugetări şi sentimente | 

neperitoare, Inainte de dinaul existaseră poeţi „din care 
unii „cum sînt RONSARD şi du BETLAY,mâi bine înzestra= 
ţi cu darurile poetice cea âînsul . MALHERBE însă prin 

grija ce o are ae a perfecționa materialul poeziei,a = 

dică limba şi versul fade o'operă tot atât ae însem- 
.nată ca a celor mai talentaţi ain poeţii Pleiaceji,că- 
'ci graţie lui limba poetică se cristalizează şi versul 
"devine un instrument ,care va avea rezonanţe sublime 
câna va fi mânuit de poeţi mai mari ca MALHERRE,ae e- 

xemplu de RACiNE. sau La FONTAINE, 

„Importanţa. reformei lui MALHERBT depăşeşte aome = 
am i ai Toro cremene i e an a e 

m see 
TOT 

Cita dai taie de claritate, ae sobrietate as exaa= mame arma a Mn
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vitate „i precizie pe care aupă MALHERSB trebue si să, le 

întrunească stiiul „de puritate şi de urmonie pe care 
AR   

aaa amr a ea er maro 

upebue să Le poseaoa limba,vor fi aplicate şi prozei. 

D6 ăItreLdipa” ădicepiila lui MALHBRBE nu 'erau deosebi - 

ri esenţiale între poezie şi proză căci şi poezia şi 

proza. urmăresc exprimarea adevărului şi se supun opera- 

ţiunilor raţiunei.De aceea scriitori „cum e prozat orul: 

Balzac „care deveni celebru prin scrisorile sale aşa în 

cut contimporanii îl supranumi ră le grand Epistolier de 

“rance se declară discipolii lui MALHERBE şi aplikă în 

genurile prozei reforma lui MALHERBE, t 

pe aceea MALHERBE poate fi socotit nu numai pentru poe- ăi 

ziesâar şi pentru proză ca un funăator al clasici smu- 

lui, De lucrul acesta şi- a dat seamă BOILEAU teoreticia- 
Da 

nul clasiciamului care în Art pottique după ce arată 

    

cum incercările lui RONSARD de a crea o poezie înaltă 

şi o limbă literară departe de a fi' încununate de .suc- 

_ces au avut drept consecinţă sporirea dezorâinei pe te- 

renul limbei şi a poezieiaclană cu o bucurie manifestă 

ivirea lui MALHERBE la orizontul literar al Pranţei,. 

Eatin MALHERBE vintetole premier en France; 

Pit sentir dans les vers une juste cadence 

tun mei mila Er 88 place erseiena le pouroit;. 

„Bt rGăuisit 18 Muse aux râgles du devoir. 

Par ce saga Gcrivain ia Langue r&parte 

N'offrit plus rien de rude & Li'oreille €purte;
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Les stances avec grăce apprirent îi tonber; 
Et le vera sur le vers n'oea plus enj jomoors 
Tout reconnut les lois;et ce guide fidele 

Aux auteurs de ce temps sert encor de modâle,, 

BOILEAU după enumerarea principalelor sale reforme 

conchide „Tout reconnut ses loisn, Această constatars 
nu e pe aevain adevărată, Un număr de scriitori se răs=- 

culară contra principiilor şi legiferării lui HALHBRBE > | 
dintre aceştia cel mai însemnat e MATHURIN REGNIER ca-: 

re în satira IX atacă programul şi teoriile refomatoru- 
lui Dar opoziția contra lui MALHERRB fu neînsemnată fa- 

ţă de adeziunea la principiile şi' la teoriile lui a ma- 

jorităţii scriitorilor „care în aâmiraţia lor îl ridica- 

ră aşa de sus în cât toţi scriitori clasicismului ar fi 

putut subscrie la părerea lui LA FONTAINE care pomenin- 
dul Sntruna. dinfabulesle sale împreună cu discipolul 
sau RACAN spune despre dînşii: | 

„Cea deux rivaux 91HORACB nEritiers de sa 1yre 

Disciples A'APOLLON, nos maîtres,paur mieux dire, 

MALHERBE a fost maestrul tuturor poeţilor clasici s- 

mului francez... 
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Caracterele poeziei lui MALHERBE 
- -. _ „ . „- . „- - 

poeziile lui WALRERBE care au fost publicate în tim- 

pal vieţii sale în „Recueil des plu :: beaux vers de ce tem= - 

pstzaivologii periodice care constituiau un fel de reviste 

posztice ale epocei șiar âdupă moartea sa au fost adunate. în 

- *rtan volum apărut la Paris în 1€28. Acest volum cuprinâăe 

patru cărki de 0des,Stances, Chansons „Sonnet se Care sînt 

caracterele acestor poezii? Care sînt trăsăturile 107 

ăistinetive ? iată ce vrem să exaninăm în lecţiunea de 

astăzi. 
| 

Luându-ne după genuriie poeticespe care le-a tra- 

tat, star părea că poeziile pe care MALHERBE ni le-a 1ă= 

ast sînt în primul rînd lirice, Lirismul acestor poezii 

4 însă un lirism specialscare nu exprimă emoţiuni intii 

me,dar emoţii generale,împărtăşite de poet cu toţi con- 

timporanii săi şi inspirate de evenimentele mari ale 

timpului sau de desvoltarea unor locuri comune morale. 

Astfel de exemplu în Paraphraz& du psaune I45 „MALERRBE 

dezvoltă după psalmist locul comu imoral cu privire ia 

Jsdărnicia şi inulitatea străduinţelor noastre, de a cău- 

ta să placen celor mari căci aceştia sînt oamenei ce noi 

şi ca şi noi jucării în mâinile lui D-zeu,



s 
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câte-va. observaţiuni vor forma un scurt cogeritar al 

acestei poezii, 

MALHERBE a intitulat această poezie parenhraâe, aăi- 

că desvoltare căci desvoltă ideile pe. care i le-a suge. 

rat psalmul I45 sau mai exact două verset din. acest 

psalm. "Păzi ţi -vă" spune psalmi atul să vă puneţi. încre- 

derea în regi sau în oameni ;căoci nu într! înşii veţi gă- 

si mântuirea. Când sufletul lor pleacă âin corpul ler, 

ei se întorc în ţărina pănântului din care au eşit şi 

în ziua aceea toate gânâurile 10% vor pieri 

_Învenţivnea_ poetică se reduce acî la faptul că ALAL = 
moaca 25 ăla a PPR te 

'HERBE desvoltă aceste idei sub “forma unui apostrofă a= 
more mie Eur erae 

  

mate e 3300 a Ea, miei tă 

adresată de conştiinţa sa inimei sale „şi după ce des- 

voltă în două strofe sub ateastă formă locul comun al! 

frogilităţii tuturor lucrurilor de pe pământ faca în. 

ultimile 3 strofe un tablou: de un realism. plin de pito= 

resc al nimicniciei oamenilor celor mai puternici de 

pe pământ âupă ce şi-au dat sufletul. 

Imaginea mări rilor de pe. pământ a cărora strălucire 

seanănă cu & sticlei,e ca toate imaginele lui MALHERBE 

justă fără a “surprinde pe cetitor prin noutatea sau 0- 

riginalitatea ei, S'ar puteă spune că spre deosebire 

de marii poeţi lirici,care cugetă în imagini „MALHERBE e 

preocupat în primul rând de justeţea ideilor;pe care 

vrea să le exprime şi numai după ce ştie bine despre ce 

vrea să vorbească se strădusşte să găsească imaginea 

sub cars va putea înfăţişa gândirea sa aşa în cât să 

facă o impresie pri vie 

o
a
 e 

TA
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imaginea măririlor de pe pământ a căror strălucire 

seamănă cu a. sticlă care străluceşte „dar ge sparge 
lesne,a fost luată de la HALHERBE de CORNEILLE în 
stanţele spuse de POLYEUCTE în închisoare, POLYEUCTE 
şiind că va fi condamnat la moarte apostrofează | 
onorurile şi plăcerile care 1“au ispiţit în viaţă şi 
ie spune: | | 

Allez ronneurs „plz sira qui me livrez 18 guerre 
| Toute votre. fElicit6 

Sujette â1 “instabili tă: 
En moins de rien tombe par terre. 

Elle en a le fragilite. 

E ce observat că şi un alt poet din sec, al XVII 
GODEAU care a scris o prefaţă pentru ediţia din 1630. 
a poeziilor lui MALHERBE într o odă adresâtă carai- 
nalului de RICHELIEU vorbind de gloria pe care şi-o 
capătă unii curteni spune: 

Mais leur gloire tombe par terre 
Et comme elle a 1 “6clat du verre 
Elle en a la fragilitg. | | Aa GODEAU aşa dar ca şi CORMPIILE au reluat imagi- nea lui MALHERBE care li 5 “a părat foarte dustă,de şi nu era nouă nici originală „căci fusese întrebuințată de poetul latin. PUBLIUS SYRUS într “una din sentinţele 

sale în versuri; 

Fortuna vitrea est, tum quun splendet frangitur.



ai imagini i aa aaa aaa 
Aşa der nici imaginile,nici ideile din aceasta poe- 

zi9 nu iipresionează prin noutate sau originalitate, 

Deea-ce este nou este vigoarea cu care gândirea cate. 
  

exprimată 
e 

4 

C'est Dieu qui nous fait vivre 

C'est Disu qul'il faut aimer,. 

  

ear en cn mere Doe E? INNA 

tărit cu care gânăirea e exprimată,dar şi din conceii- 
soacra om arme tea mpa a LA pna nuca aa EEE Tia nea, 

trarea gânâirei întrtun. vera sau două prin îndepărtare 

ori- cărei vorbe „care ar fi de prisos: 

Ce qutils peuvent n'est; rien, 

lls sont comme nus somnea . 

Veritablement homme 5 - 

Et meurent comme - nous. 

In această conâensare a gândirei prin depărtare 

a ori-cărei vorbe de prisos,proprietatea cu care fie- 

care din aceste vorbe e aleasă,produce un efect cu atât 

mai puternic.în vederea păzirei proprietăţii MALHERBE 

nu se dă îndărăt chiar la termeni a căror cruditate pot 

face o impresie neplăcută asupra ;persoanelor cu 0 senai- 

tilitate delicată. Astfel pentru a ne face să pricepem 

mai bine deşertăţiunra măririlor pământeşti ne spune cum 

în mausoleele mânâăre în care au fost închise corpurile 

regilor aceste corpuri . sînt xâncate de vierni 

Et dans ces grands tombeaux că leurs âmes hautaines 

Pont encore les vâines - 

Ils sont manas$s des rers, 

-
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Deşi a preconizat depărtarea âin poezie a cuvintelor 
" sales et bag u- Un cuvint bas a fost întrebuințat de e] când a crezul că termenul propriu Le8_vera va produ- ce tocmai din cauza realismului lui un efect puternic. 

E de observat apoi că aceşti termeni proprii sînţ eşezaţi din cauza inversiunilor la care poate recurge 

la un loc care atrage atenţia asupra lor, | A âsttel în strofa finală ideea pieraerei odată cu moartea a tuturor bunurilor pănânteşti şi a căderii o- dată cu protectorul măgulit de dingii a tutura, creaturi- lor lui e redată cu putere! prin înversiunea care face verbele perdenţ şi tombenti să fie aşezate în capul: pro- poziţiei: 

Lă se perdent ces noms de maîtres qe la terre D'arbitres de la paix,de foudres as la guerre Et tombent avec eux d'une chute Conimun e Tous ceux que la fortune etc. A9treă de poezii în care versurile prezintă gânâi- rea condensată contrastează cu' versuri jş deşirate ale lui DESPORTES Şi prin factura sttînsă, concentrasgd de gândire şi concizia versului spui putut să servească de model poeţilor care vor veni,. Referindu-se la Pa- rafraza psalmului 145  SAINTER BEWVE a zis cu dreptate într “un articol asupra lui MALHERBp: "Quelquesa stro- „_ Phes de ce ton suffisenţ pour râparer une langue et 

N



ag 

monteri “une lyre? | : i | 

MALHERBE a ştiut să înstruneze 1ira cum zice SIE 

 BEUVE,dar pe această liră bine înatrunată “cântat nu = 

mai locuri comune sau a, iexprimat enotiuinile şi senti- 

mentâle compatrioţilor săi cu prilejul marilor. evanimen - 

te ale timpului șaşa în afară ae căa către HENRI IV pen- - 

tru luarea MARSILIEI şi oda de bun soqit. în Pranţa.c%- 

tre VARIA ae MEDICIS patânţele tPriâre pour le roi allant 

en Limousin: sau ode 3 LOUIS XIII altant châtier la rEr- 

dellion. des Rochellois., 

Vimeni - „ca MAL HERBE nta cântat cu „santa mai da: 

de şi n'a prezintat în tablouri mai frumoase fericirea 

Pranţei „în care războaele civile au încetat prin tri- 

umful lui RENRIC al IV-le,nimeni n'a înfăţişat cu o bu- 

curie mai plină de avînt binefacerile păcii veselia care 

2 cuprins inimile şi prosperitatea. ce sta revărsat a- 

pra poporului. Vorbină de felul cun după ce HENRIC va 

zărobi un nou cuib de răzvrătiți „prosperitatea va dom= 

„ni în Franţa. KALHERBE face acest tablou: 

La terreur de son nom penâra nos villes fortes 

  

Pati 
- 
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On nten gardera plus ni les murs ni les portes, 

„Les vieilles _cesseront au sommet de nos tours; 

| Le fer,mieux “employă „cultivera la terre, 

"Et le peuple qui tremble aux frayeurs de la guerre, 

Si ce n'est pour danserniorra plus de: tambhoura,. 

Chiar în poeziile în care ne-am aştepta la efuziu- 

ni ale unor sentimente personale şi la mărturisirea u-.



| aq | | 

nor gândiri şi simţiri intime găsim deavoltarea unor 10- 

curi comune morale.Astfel în La Consolation 4 du PERIER 
sur la mort de sa fille ,ne au fi aşteptat, de oare-ce în- 
tr'o stanţă HALHERSE pomeneşte de. pierderea pecare şi el 
a încereat-o prin moartea a două fiice ale sale,că poetul 
ne va vorbi de propria sa durere şi va căuta să măngâe 
părintele nenorocit vorbindu-i ds propriile sale dureri. 
Aceasta e calea pe care o urmează VICTOR "HUGO: înțr-o poe- 

zie Gin les Contemplaţions intitulat CLAIRE „în care aso=: 
ciează durerea sa cu durerea mamei a cărei fiică a dispă- 
rut şi apoi o îndemnă să-şi iea sufleteşte zborul spre lu» 
me? spirituală,îna care plutese şi ne aşteaptă sufletele 

celor ce au plecat dintre noi şi ne sînt scumpi. Cu un 
admirabil aviat lirice VICTOR HUGO se ridică spre aceste 
regiuni spirituale şi! uneşte speranţele sale cu cele ale 
masei rămasă singură săupă cur. unise puţin înainte durerea 
sa cu durerea ei. 
me oa aa oo ca o oaza a 

Quand nous en irions =nous 0 vous 6tes „colombes, 
OU sont les enfants morts et les printemys enfuis, 

Et tous les chers amours dont nous sommes les tombes, 
Et toutes les clartes dont nous scmmes les nuits? 

“Vera ce grand ciel clment oi sont tous les dictanes; 
Les aimes,les absents les Stres pura et doux, 

Leg bai sers des espritae et les regarâs des mes, 
Quad nous en irons-nous? quand nous en -irons-nous?



  

45 

quanâ' nous en krons-nous oii sont 1“aube et La foudre? 

Quand verrons-nous â6jă 1 ibres „homme s encor,; 

Notre chair tenbreuse 6 XYayons se dissouâre, 

tt nos pieds feita de. nuit clore en elles d'or! 

guand yienărez-vous ohercber: notre numbl.e coeur qui ; 

| - | ' 'sombre? ri 

Quand nous reprenărez-voua a ce .monâe charnel ; 

Pour nous bercer ensenble aux profondeurs ae 1“ombre, 

Sous 1 '4blouissenent du regard Gternel? - 

e e . . . . . e 9 . s a ,„s + o s . o . . e s o e « 

t 

__ In loc qe o astfel. „de 7 revărsare în versuri a sensi- 

Dilităţii poetului în poezia»pe care MALHERBE 0. adre-. 

sează la împrejurări. analoge lui du PERIER „găsim des- 

voltarea, unui loc comun stoic pe care 1 “a găsit în 

Consolaţiunea către MARCIA a lui SENRCA, Omul trebue 

să se supună hotărîrilor destinului sau a soartei ,ames- 

tecânăd însă poveţele retorului latin cu preceptele 

religiei creştine MALEERBE va spune că adevărata înţe- - 

lepeiune e să te supui voinţei lui Dzeu? In desvoltarea 

locului comun luat din SENECA întroduce alte locuri 

comune astfel ideea, luată din HORATIU,că moartea 10- 

veşte deopotrivă în palatele regeşti ca şi în colibele 

sărăcăcioase. 

In oâa către SESTIU HORATIU zice: 

Pallida Mors aeque pulaat pede pauperun tabernas 

Regumque turreg.- Adică: Moartea palidă bata cu un pi“ 

e. 

cior indiferent şi la colibele sărăcilor şi 1a pala-
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tele regilor: | 

Le pauvre en sa cabane ,oă le chaume le douvre, 

st sujet 8 ses lois ' 

Bt la garăe qui veille aux barri6res âu Louvre 

” N' en a€fenă point nos rois. 

- ma. . - .  . . a. 

In loc cum face VICTOR HUGO să vorbească părintelui 

aârobit de durere de pierderea asemănătoare ,pe care 

| aj incercat- -0 sMALHERBE citează după SENECA exempye de 

oameni iluştri care pierzându-și copiii, au avut tăria 

totuşi să. suporte acestă lovitură fără să fie aoborî- 

ți de durere, Aşa a făcut PRIAM! „FRANCOIS I-er şi chiar 

HALHERBE luându-se după exemplui lor. şi- a uscat lăcri- 

mile şi a, suportat cu curaj nenoroci rege, 

ne moi „â6jă deux fois d'une pareille foudre 

Je me “suis “vu perclus 

Et deux fois la raison n'a si bien fait râsoudre, 

Qutil ne m'en souvient plus. 

Liriamul lui MALHERBE,care conistătă din des7oita 

rea unor locuri comune e pornit mai mult din raţiunea 

sa,Raţiunea îndeamnă inima sa să fie cruțată deanume 
consideraţii morale sau de gânâurile ce le trezesc a” 

nume "evenimente ale timpului. 

Acest lirism aşa de deosebit de al altor poeţi € 

motivat pe de o parte de lipsa de sensibilitate a lui 

MALHERBE şi pe de alta ae concepţia particulară ce şi - 
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Lipsa ge sensibilitate a lui MALIIHRBE reese ain 

felul cun a înţeles să trateze unsle aubiecte care. de 

obiceiu au fost isvorul unui abundent lirism la poeţii 

înzestraji cu'o sensibilitate vie. 

Astfel e amorul, Intr'o scrisoare adresată iui RA- 

CAN mărturiseşte că de tînăr a avui 0 mare aplecare 

pentru. femei,căci iubirea e tout ce qu'il 3 y_a de _d0ux 

en la vie,dar felul cun înţelege iubirea e exprimat 

printr'o reflecţie pe care a produs-o.în Memoriile - 

sale;a cărei prină parte e poetică,de oarece MALHBRBE 

zicea că în lume :"ii n'y a que deux belles choses: 

les fenrmes et les roses"dar efectul poetic al aces- 

iei reflecţii e stricat prin corolarul ei că în lume 

il n'y a que deux bonnes choses:les fenmes et Les me- 
Pe ee ae 

  

"Lons. Partea finală a reflecţiei ne arată că pricepe 

  

- 

iubirea ca 0 sensualitate,ăar această iubire sensuală 

nu ajunge să fie la dînsul poetică cum e de exemplu 

iubirea sensuală dar piină de ardoaree,care 9 face 90- 

ețică,a poetului CATUL,cînd cînta sărutările nenună-. 

rate,pe care vrea să i le dea Lesbia. 

Vivamus mea Lesbia atque amemus...Să trăim lesbia 

mea şi să ne iubin fără să dăm atenţie murmurului bă= 

trânilor.Dă-mi o mie de sărutări şi apoi 0 sută şi 

apoi încă o mieşi după aceasta altă sută şi apoi 

iar o mie să le încurcăn aşa de bine socoteala în 

ct nici noi să n-o. mai ştin, iar xăutăcioşii. văzând e 

Qlb ae
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sint atătea sărutări să nu poată să mai bârtească „nepu- 

tâna şti câte sărutări ne-am date Să 

iubirea lui MALHERBE se asociază cu cal cului» cu _do- 

rinţa de a nu se risca să iubească fără să fie răsplă- 

tit,cu' teama să nu-şi piară timpul: în zadar, intr'un 

fragment de poezie întercalat în corespondenţă, spune că, 

deşi 1. bătrâneţe „dacă, i star înfăţiga frumoasa ELENA 

cu toate farmecele ei:lten Etant point aimssje ne l!'ai- 

merais point, lar întrto scrisoare către RACAN îi ă sta 

tui să adopte norma care i-a servit întotdeauna în via 

vă: dacă-i plăcea o femee zi dacă observa că nu răspun” 

de avansuriior sale îşi îndrepta fără întărziere omagii“ 

Le către alta. 

Je ne saurois nier que,lorsque j! etois jeunesje 

ntaie eu les chaleur s du foie qutont les jeunes gens; 

mais ce n'a jamais Et jusaues ă pouvoir aimer une tr” 

me qui ne me renâît la pareilleiQuand quelqutune ni'e- 
. 2 . , . . 

voit donn$ dans la vieje m'en allois 8 elie.Si eile 
i. + Ă , 

mtattendoit,ă la bonne heure. Si elle se reculoitsj€ 

la suivois cinq ou six passet nuelaquefois a3.x ou G0uze 

salon 1 'ăpinion que J” avois de son mârite.Si elle con” 

tinuoit de Puir „quelque merite qu'elle eutyje la lais- 

sois ailer. 

Aces St spirit pozitiv şi cest bun simţ, prozaie 
împi edi că iubirea 

sr 5 an! £ - ensu su ală a Tai VALHERBE să devină 

poetică.De a 
, Aus 2ceea şi poeziile sale de iubire sînt reci: 
iar cele în care pune tă : 

ţia onorabil:cel talentul său să joace un rol DI” 
sl de mijlocitor al sentimentelor reges- 

  

EL
A 

cului aâu protector Ta ă 

URR pot place din cauza Lișaei de



“ze 

aemnitate a poetului. 

E ârept că a desvoltat cu o auioşie care mişcă 

regretul că murină trebue să părăsim şi iubirile 

noastre. ioartea ne sileşte să plecân fără nimic din 

ce a făcut cesfataerea noastră: în viaţă. | 

11 faut aller tout nus ou le destin comnanâe 

Lt. Ge toutes douleurs,la douleur la plus grande 

C'est du'il fput leisser nos amours. N 

Ca şi amorul nici natura nu are darul să-l emoţio- 

neze profund pe MALHSR3Z. Intro scrisoare vorbind 

de oblisaţiza în care s'a pâsit să urmeze curtea la 

aontainebleau spune căt de mult îl plictiseşte ver- 

deaţa pădurii: 

Bt plus 3'y deviens sec plus j "y vois de verdure. 

Soncepţia particulară pe care gi” co face HALERR- 
Ora Se ea 

Seri ea 
o meat e si 

3% despre poezie se sdaogă la sâr răcia “sensibilităţii 

a 
ne Tai me e me mm 

sole pentru a “ne explica uscă ciunen, lirismului Bău.. 

    

Din exemplarul “aănâtăât 61 poez ziilor ui 
Ea SPORTS, Be 

vede ideea pe care VA LERBE şi-o face despre poezie. 

şi al inimei căt” al raiiunei „aşa în căt dugă dinsul 

poezia nu se deosebeşte ae proză de nât prin faptul 

că, recurge la imagini şi le supunerea limbagiului pce- 

tic la legile versificaţiei. Din cauză căÎnainte de 

toates,poezia lui. AL HER BE porneşte din rațiune şi cau 

tă să se adreseze raţiunii şi din cauza că are câ te- 

p 
|
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mă desvoltarea unor locuri comune morale sau enoţiuni- 

ie pe care le pot aeştepta marile evenimente politice 

ale timpului la majoritatea concetăţenilor săi „poezia 

lui SALHBRRE e mai mult cratorică de cât lirică îi «e ACca $Ş re te e e a m 

înainta de toate o eloquenţ ă versificaţă. z de obsar- 

vat că însugirile pe care doreşte ca poezia să le aibă 

şi pe care le întruneşte poezia lui sînt cele ale elo- 

guenţei:; logică „claritate „precizie,o rînauială justă, 
  

a ideilor aşa în cât să se deducă unele din altele,un 

stil precis,toate aceste calităţi sînt mei mult ale 

unui orater ae cât ale unui poet. 

Ga gi compatriotul său CORNEILLE ,născut lia Rouen, 

pe cână e1,MALYERSE,e născut în cellalt nare oraş al 

Normandiei „la Caen MALUERBE e un poet orator rALERRBE 

nu €e interpretul inimei omeneşti „cum sînț liricii care 

redau ce e particular şi individual în inina noastră: 

sentimentele. MALHERBE se degajează de ce e parti icul ar 

pentru a privi lucrurile în generalitatea lor. 

Un admirator din sec.al XTII-le al lui VALRERRE, 
HAPRLAIN „unul din fâăuritorii clasicismului îi face o. 

glorie ni MALHERBE din faptul că el a căutat în poezia 

lui să facă cevsa-ce numaşte el " la rcâuction 4 3 “uni- 

verse." 

îmotiunile pi care MALHERBE le exprimă sînt emo- 

jiuni inteleetuale.Poet de un lirism slab când e vor-! 

CI
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ba să cânte temele pe care în genere liricii le-au. 

cântat MALHEABE se înalţă foarte sus când e vorba să 

redea sentimentele comune ale generaţiei sale; adm - 

raţie şi recunoştiinţă pentru monarhul care a revăr-. 
  

sat binefacerile păcii asupra țării sură contra. războa- 

elor civile care au slăbit patria,mânarie pentru fap- 

tele eroice ale regelui şteame ca nu cum va neorîândue= 

lele să reînceapă .Si inapiraţia aceasta generală sau 

obiectivă e admirabil de bine cârmuită şi disciplina 

tă . . 

1 AL HERBE cunoscână resursele artei sale şi li- 

mitele talentului Său. „ferindu-se de avînturi de unde 

ar fi putut să cadă,exprimă cu sobrietate,cu concizie 

cu vigoare cu simplitate şi totodată cu nobleţe şi cu 

mijloace care par mai şterse ca ale lui RONSARD,ajuaa 

ge în căte-va poezii să se înelţe tot aşa de sus ca 

marele poet al Pleiadei,înzestrat cu o sensibilitate 
aşa de complexă şi de profundă,cu o imaginaţie aga 

bogată.FPrintre aceste poezii un lcc de frunte î1 ocu= 

pă Ode A LOS XIII sur la prise qe la hochelle e,pe ca- 

re o von comenta în lecţiunile YIi toare» 
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CD& POUR IE RCI ALLANT CHATIER LA RERELLION 

DES ROCHELLOIS. 1. INPREJURARILE CARE AU DETER- 

MINA? COMPUNEREA ODEI. 

Oda adresată de VALHEREE regelui mergâna să pedep- 

sească răzvrătirea locuitorilor oraşului la 

Rochelle e considerată de critici drept _capoâo= 

pera lui NALHEREE, Această poemă încunună activita- 

tea poetică a lui,căci e cea din urmă din poeziile 

importante ge care le-a scris.VALIHEREE avea 12 ani 

când .o prezintă regelui ;şase luni după ce îndeplini 
acest omagiu,ân Aprile 1628,MALHERBE moare, 

Compunerea acestui poe se leagă de unul din | 
evenimentele cele mai însemnate din Qomnia luj | 
imdovic al XIII,anume ultima revoltă e proteatanţi- 
lor din Franţa;protestanţii luptau nu atât pentru 
libertatea conştiinţei lor religioase cât din motive 

„politicesdorind să facă un stat în stat.Substratul 
politic al rebejiunei lor se veae că fusese. îndemna- 

ți să se revolte de către Englezi pe atunci în răz- 
boi cu Ludovic al XIII.La Rochelle pe coastele Atlan- 

- 
T
I
 

ticei cra, portul unde protestanţii,şi aşa destul —— 

de puternici în apusul şi sudul. Franţei „puteau primi 
ajutoare de la Englezi.Portul la Rochelle era un 
cregş întărit cu fortificaţii şi constituia un fe] 

   



  

de bulevară al protestantismului francez. Acest oraş 

jucase un roi de căpetenie în războaiele care se 

gesfăşuraseră cu vre'o zece ani înainte şi se ter- 

ninaseră în 1622 prin pacea de la Montpellier, 

Flota engleză reuşi să debarce în Iuiie 1627 în 

insula, RS situată. în faţa oraşului ia Rocheile,âupă 

planurilor Englezilor „aceasta ocupaţie era o opera- 

ţie preliminară ocupărei Roşelei,de unde armata lor 

ar fi putut să înainteze în Franța, Dibăcia politică 

şi militară a lui RICHELIEU ducă intenţiile lor. 

englezii fură alungaţi din insula RE în Noezbrie 
u 

1627.88 ârept că, prezenţa. regelui, care veni să încura- 

d > 

jeze pe solâaţi fu un factor decisiv în această isbân= 

"i
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Ad Gă. BUCKINGHAM, care comanda flota engleză fu silit să 

se îndrepte spre Anglia,iar Roşela fu blocată dinspre 

uscat de armata franceză, In acelaş tinp RICHELIBU 

puse să. se construiească un dig imens,caze înpedică 

intrarea în port a ori cărui vas englez. în oraşul ca 

re era blocat dinspre uscat gi care dinspre mare nu 

putea primi, nici un ajutor si nici un transport ce: 

alimente din cauza digului,se declară foametea aşa 

în cât: Roşela fu obligată să capituleze la sfârşitul 

dud. gotonbrie 1628. Prin tapitularea acestui ultin bas= 

tion al protestantismului, liniştea internă fu asigura 

. 

tă pâna la sfârsitul aomniei lui Tudovic ai XII. 

   



PD tu a aaa E E E e 0 N N 

MALHERBE care încă din 1600, în oda prin care 
ura bun sosit în Franţa MARIEI de MEDICIS cele= 
brase pacea,simţind că liniştea ţării e ameninţată 

de răscoala protestanţilor,se îndreaptă cu îndigna- 

re contra acestor turburători ai linigtei şi păcii; 

MALIEREE urăşte pe protestanți nu atât ca adversari 

ai credinţei sale religioasesai catolicismului,cât 

ca. duşnaniai liniştei statului.Giasul lui devine 

ecoui opiniei publiceşa conştiinţei generale a 

Frantei gi urările pe care le exprimă regelui şi 

primului ministru RICHELIBU,sunt cele pe care majori- 

„tatea cetăţenilor buni ar fi putut să le adreseze 

acestor personagii.MALHERRE se arată,cu această 

ocazie poetul patriot care vibrează de tot ce mişcă 

pe compatrioţii săiscântăreţul bine inspirat al 

evenimentelor mari ale timpului, 

Trebuie însă să adăugăm că poetul întemeiază pe 

acestă odă speranţe mari.Socotia că-şi va atrage 

bună voinţa regelui şi a lui RICHELIEU pentru a fi 

ajutat în căpătarea dreptăţii într'o afacere perso- 

nală. Unul din cei doi fii ai săi,fiul său cel mai 
mare jiarc-Antoine, fusese ucis la Aix en Provence, 

într'o încăerare,de un gentilom ofiţer, Fortia Piles, 

asistat de cumnatul acestuia. Omorîtorii pretinseră . 

că tânărul Marc Antcine Malherbe fusese ucis în



Sa 

„auel; erau însă dovezi zârobitoare că Marc Antoine 

nu fusese ucis pe teren în urma unui: duel ţinut 

după regulile afacerilor de onoare tranşate pe -ca= 

lea armelor „căci în acest caz: n! ar fi avut nici o 

vină întrio vreme când duelurile erau aşa de fre- 

quente încât văzând numărul mare e gentilomi care 

piereau în duel RICHELIEU trebui să le interzică 

prin edicte speciale pr onunţână pedepse severe CON 

ira infractorilor e Bătrânul MALHER BE strânse dovez 

că fiul său fusese . atras într!'o cursă de nai mulţi 

ofiţeri. şi că Portia de Piles şi cumnatul său tăa 

vărâseră pe Marc Antoine. Omorâ tori fugiră din Aix; 

unul era fiul altul era ginerele unor consilieri 

ai Curţiide Ape. şi graţie protecţiei şi banilor 

se puseră la aâăpost în alță localitate, MALHERBE 

totuşi îi urmări ca pe nişte esasini şă lăsă pe 50 

- via sa,care rămăsese la Aix să-i reprezinte în dusa 

tiţie.Senechaiul cin această localitate condamnă la 

cerezea soţiei iui MAZLHER BE pe omorâtor i pentru , 

asasinat la pedeapsa capitală.Dar sdeoare-ce fugise- 

ră,condannarea rămăsese numai âe formă. MALHERBE 

pusese mari speranţe în fiul său care făcuse studii 

strălucite de filozofie şi drept şi era advocat la 

Parlamentul din Aâxgnu numai compuse un sonet spre 

a. eplânge moartea acestui fiutce fils qui fut si 

rave et que j'aimai»si fort" 

     



EEE
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dar Gurerea îi ete destul curaj şi energie pen- 

tru ca de şi de şaptezecişidoi ge ani să urmăreas- 

că . pe gentilonii pe care-i socotea asasinii 

fiului său adresându-se xegelui în persoană-E1 

întocmi un memoriu în care expunea cauza lui şi-l 

prezintă regelui înpreună cu oda sa în Aprilie 

1628 într'un moment când Englezii de mult fuseseră 

alungaţi din însula RS. Aşa încât poemul întitulat 

"ode pour Le roi aliant ch&tier la. rebeilion des 

  

Rochellois et. chasser 1ea AMgiaie. qui en leur fa- 

eur staient aescenâus en: : ide de Râiau mai avea 

interesul actualităţiie Dar e de observat nu numai 

că poemul nu fu prezintat ia momentul oportun,dar 

chiar că fu compus după ce ru mai era de actulita= 

te .Intr'adevăr Engiezii fuseseră alungaţi din 

insula RE în Noenbrie 1627 şi după cum rezultă 

7 
âintr'o acriscare Bin Decembrie 162? 

"3 
MAI HEREB se . 

puse sâ lucreze la acest poem în Dec, 1627,după 

cum reese dintr'o scrisoare a lui din această lu- 

nă. 0da fiinâ prezentată regelui numai în Aprilie 

1628,rezultă că MALHERBE a lucrat aproape ase 

luni ia-formarea ei, Tirpul îndelungat cât ţinu 

facerea acestei ode e co Govadă pate ntă de înceti- 

neala cu care lucra MALHERBE poeziile sale. 

Inspirai,ia sa nu ere vioaie s,spontană şi fecun- 
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dă .MALHERBE avea. nevoie de meditaţie pe îndelete 

pentru a aşterne cu toate desvoltările sale o î- 

dee poetică, Mana cu tâmpul putea să desvolte 

într'o poezie motivul pe care la început îi for- 

mula cu ariditai e. în această privinţă continpora- 

nii săi puseră în circulaţie anecdota, că MALHERBE 

compuse cu atâta tărăgăneală stanţele pentru a 

consola” pe preşedintele de Verdun de moartea 30- 

viei sale. în cât văcuvul se consolă fără ajutorul 

poetului şi când, MALHERBE îi prezintă poezia sa 

el era însurat pentru a doua oară, fentru a râde 

de această : încetineală de lucru a. ui MALHEREE ; 

adversari săi,parodiând une chanson. a sa făcură: 

o alta în care râdeau de muza leneşă a refornato= 

rului poeziei franceze, 
| 

la chanscn era; 

Qu. 'autres que vous soient 4caires 

qu'autres que vous soient adorees N 

___ Cela se peut tacilement, - SI 

Parodia acestei chanson este: 

Etre Bix ans ă faire une ode 

*t donner des lois ă sa moce 

Cela se peut facilement, 

Această parodie se poate adresa odei către 

“LUDOVIC al XIII,care a avut nevoie ca să fie gata 

nu de şase ani dar de şase luni e 
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ia criticele ce i se aduceau cu privire la înceti- 
  

neala compunerei sale poetice „MALHERBE avea obiceiul 

să răspundă,nespune RACAN în anecdotele sale "que 

c'est assez t0t si assez bien“, 

Din punctul acesta de vedere,oda lui MALHEREE că. . 

tre Ludovic al XIII,are meritul nu numai să fie a- 

ssez bien dar să, fie trees hien,căci e una din capo= 

doperile lirismului clasic francez, 

„La câte-va luni după prezintarea ei regelui ,MAL- 

HERBE, ale cărui speranţe în omagiul său poetic nu 

fuseseră răsplătite,căci asasinii fiului său conti- 

nuau să fie liberi gi nepedepsiţi,se âuse în Sept, 

1628 la lagărul dela Roşela să ceară din nou lui 

Ludovic al XIIi âreptate.Din cauza climei nesănă= 

toase din această regiune de bălţi „MALHEREBE se îm- 

bolnăvi ae friguri, Îstovit e ixală bătrânul poet pă- 

răsi lagărul dela Roşela fără să fi obţinut altceva 

decât vagi făgădueli. şi cuvinte de mângâere fără 

de rezultate concrete.La 16 0ct.1628 îşi dete sfârşi- 

  

tul cu douăsprezece zile înainte de capitularea ce- 

tății şi a predării răzvrătiţilor a căror ruină o 
cântase în oda sa, 

Vom face o analiză repede ge odei înainte de a tre= 

ce la comentariul ei, 

Oda coriţine patruzeci de strofe de câte patru ver-
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suri.Aceste strofe sânt mai mult stanţte adică strofe 

  

de elegie decât âe ocâă. Gruparea âe versuri aleasă de | 

MALHEREE -trei alexandrine urmate de un vers de şase 

silabe care termină strofa, e cel al unor eiegii cunca- 

cute;âe sx.acesta e dispoziţia din Le lac-a lui LAMAR- 

FINE: | | 
Ainsi toujours pousses vers de nouveaux rivages 
Dans la nuit cternelle empor tes sans retour, 
Ne pouvons!' nous jamais dans 1' Ocean deş âges 

Jeter. l'ancre un seul jour, 

Aceeaşi dispoziţie: a versurilor a fost înirebuinţa- 

tă de MUSSET în cunoscuta sa eiegie "gouvenirt, Această 

dispoziţie de versuri în strofă e foarte proprie pen- . 

tru poeziile care sunt destinate să fie cântate cum 

sînt elegiela,de exemplu Le lac a lui LAMARTINE,dar 

prin caracterul ie al strofei e o greşală ritmică 

ca astfel de strofe să fie adoptate într'o oaă marţi- 

țială cum e această, D= a 
„Trei buie să fim îndulgenţi pentru această imper fec- 

ție ritmică faţă de admirabila structură a odei, „ 

Debutul care cuprinde primele trei strofe e un în- 

demn către Ludovic al XIII să dea ultima lovitură 

duşmanilor ainnăutru. Expediția armată a regelui va fi 

un act de răzbunare,dar va fi un act de dreptate care va 

confirma in nou că Iudovic merită supra numele de
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le juste,care i s'a dai, 

Sir. 1-3 (anexaJe 

7 Partea a doua a odei care ocupă str.  '4-8;e un 

tablou al nenorocirilor care s'au abătut asupra Fran- 

tei din cauza războaielor religioase,deslănţuite cu 

_ o sută de ani mai înainte de protestanți sub domnia lui 

Francisc 1, . | | 

Tabloui se termină cu repetarea îndemnului către 

rege să stârpească pe cei care sînt cauza răului,nini- 

ocina ori-ce suflet de protestant, | 

Sir, 4-8 lanexa). 
Dai T m pie 

Partea a trei a odei,str. 9-14,conţine după o 

  

asigurare că opintirile protestanților vor fi neputin- 

i _cioase;motivarea acestei siguranţe.Cauza lui Ludovic 

al XIII e apărată de RICHELIEU:poztret eiegios al lui 

N BICHBLIBU, o _ 
—_ 

[i 1 

Sit 10-14 (anexa, 
PI a 

„încredintată lui RICIHELIEU,soarta armatelor rege= 

  

lui e neînâoiocasă;ele merg la victorie, Aducându-şi amin= 

| te că după concepţia celor vechi,poetul e un profet, 

=  MALHEREE cheamă înaintea lui imaginea Victorei. Victo- 

| ria evocată ca o fiinţă vie i se arată şi rosteşte 

cuvinte care anunţă regelui triumfurile apropiate, Am 

putea nuni această parte a.odei Prosopopeea Victoriei. 

IS Și 

   



Str, . 15-18 (anexa), 

  

„” Răsvrătirea protestanților trezeşte în mintea lui 

i a AIR | , N aa > 
!  MALHEREE plină de suvenire clasice,anintirea răscoalei 

ritanilor răsculați contra lui Jupiter;e un epizoi din 

= mitoiogia clasică pe care poetul CLAUDIAN 1'a cântat 

în po&mnul săuwtGigantomachia", Urmează un şir de tablo» 

ri inspirate de CLAUDIAN ein luptă Giganţilor contra 

zeilor,care culminează în tabloul prăbuşirei Giganţilor 

în sânul muntelui Flegra unde dispar în flacările ce 

„es Gin interiorul îti. 
N 

n Str, | 19-23 (anexa). 

i Terre ar 

/ Partea. a şasea a odei conţine o comparţie desvol- 
  

“2 tată în şase strofe asupra soartei care aşteaptă pe 
i 

(__protestanţi şi care va îi acea a Titanilor răzvrătiți, 
me 
    

7 partea pen ultiza a 0dei,adică partea a şaptea, 

conţine o întoarcere a poetului dela sentimentele pe 

care întâmplările mari de spre care a vorbii trebuie 

să le trezească în sufletul ori-cui,la cele pe care 

/ le deşteaptă în propriul său suflet,Poetul îşi expr î- 

            

mă mai întâiu regretul că fiină bâtrân şi cu puteri- 

le istovite, numai dispune de energia tinereţei care 

ar fi putut să fie întrebuințată spre folosul cauzei 

cele bune,în serviciul regelui şi a ţărei. 

30-34" 

 



  

Str, 30-34 (anexa), 

/ Motugiidacă a pierdut puterea fizică i-a vămas 

! toată vigoarea intelectuală. Dacă numai poate servi 

în războiu MALHERRE poate aduce alte servicii regelui, 

_ Talentul său e mai puternic de cât era în tinereţe, 
IS Lira lui bine înstrunată va scoate,fiină atinsă de 

mâna sa dibace;acorduri care vor spune popoarelor ce 

le mai Gepăriate,faptele glorioase. ca şi virtuțile 

regelui. Versurile “sale vor preamări pentru vecie 

- numele lui Ludovic al XIII, 
ÎN Str. _ 35-40.(anexa), 

Oda „care se termină cu glorificarea lui Ludovic, 
se termină de fapt cu propria apoteozare a geniului 

poetic al lui NALHERBE, Sfârşitul odei e asemănător 

cu cel din oda adresată MARIEI de MEDICIS,''sur les 

heureux succts de sa rEgence"se lăuda de asemeni că 

dacă va cânta pe regentă,potretul ce-l va lăsa despre 
regină în versurile sale,nu va putea fi egalat ce 
maeştrii cei mai mari care au căutat să comemoreze 

cu penelul binefacerile regenței. 

Et quană j'aurai peint ton image 
Quiconque verra mon cuvrage 
Avouera que Fontainbleu 

   



  

Le Louvre ni les Tuileries 
Et leurs superbes galeries 
N'ont point un si riche tableau, 

Si poetul îşi încheia oda cu atirmarea orgolioasă 
4 

a excelenţei talentului său poetic, 

Apollon ă portes ocuvertes 
lLaisse indifferemment cueillir 
Les belles feuilles: toujour. vertes 
Qui gardent les noms de vieillir; 
Mais l'art d'en faire les couronnes 
N'est pâs su de toutes personnes; 
Et trois ou quatre seulement 
Au nombre desquels on me range, 
Peuvent donner une louange 
Qui demeure 6ternellement, 

Ceea.ce e de adnirat în oda către Ludovic al XIII 

mergână să zdrobească pe Roşelezi e construcţia sau 

NOTA. Printrio eroare litografică paginile a IV şi a 

VI a foaei anexe au fost aşezate una în locul celei- 

lante,.Strofele 20-26 cari urmau după ultima strofă, 

litografiată la sfârşitul paginei  III,au fost ageza= 

te cu doua pagini după această pagină.Aşa încât după 

pagina numerotată I1iI,urmează pagina a IV care e aşe- 

zată cu două pagini mai departe. Apoi recto al acestei 

pagini V şi numai după aceasta pagina VI,care începe 

cu strofa'“Ceux ă qui la chaleurt,adică strofa 34 a 
odei . 

MALHERBE. FASC.V, - 

   



  
  

structura, odei.Ca într'un edificiu arhitectonic în 

care toate părţile sunt bine legate,tot astfel în 

această odă găsim între temele sau ideile pe. care: 

le-a desvoltat poetul o înlănţuire strânsă. Aceste 

teme se succed în aşa fel încât una comandă în moâ 

logic pe cealaltă. Astfel era logic ca după îndemnul 

  

către Ludovic al XIII să meargă să zărobească pe pro- 
testanţii răsvrătiți,să | urmeze tabloul nenorocirilor 
pe care spiritul lor de âesordina le-a adus Franţei, 

de o sută de ani,şi era logic ca acestui tablou să-i 

irmeze Elogiul lui RICHELIEU,bărbatul ae. stat a cărui 

energie şi pricepere va putea pune capăt acestor neon 
rânâuieli.De asemenea prosopopea Victoriei 'şi tabloul 

iuptei Titanilor răzvrătiți contra zeilor sunt tablo- 
uri care sunt conandate de logica desvoltării iâsilor 

in odă, | | 
Cu cât exuminăn această oaă din punct de vedere a 

compoziţiei sale cu atât suntem mai impresionați de 
izumuseţea logică a structurei sale. Soliâitatea con: 
strucţiei odei lasă asupra noastră o impresie de vigca= 
re de energie,pe care o accentuiază factura versului 

strânsă „concentrarea gânăirei în versuri care au un 
relief âe meâalie: 

Quitte le nom de juste ou fais voir ta justice 
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En leur punit ion. 

'Prenâs ta fouâre Louis et va Conmne un lion 

Donner le dernier coup ă la derniăre tete 

De la rebeliion. 

Prumuseţea logică a construcţiei odei şi frumuseţea 

facturei ne fac să pricepem dacă le comparăn cu deslâ- 

narea celor mai frumoase poeme ale lui RONSARD şi cu 

diluarea şi prolixitatea versurilor contimporenilor 

săi, însemnătatea reformei săvâgite de MLAHEREE, 

Cu privire la această reformă trebue să citez 9 

vutadă Spirituală a romancierului STENDHAL. 

„ La poesie frangaise,spune STENDHAL  6tait comne une 

daemoiselie de vingt-huit ă trente ans sans fortune,; 

moince par les &venements,laquelle avait deja man- 

que trois ou quatre mar iages,lorsque pour ne pas res- 

ter fille,elle se decida faire un mariage de raison 

avec UW.de MALHECRBE un veuf qui avait acja la cinquan- 

taine! 

neproavoîna această butadă „SAINTE BEUVEspune că are 

 nevoe detun "correctif serieuz." 

"Ce mariage de raison fut aussi un mariage d 'hon= 

neurşii. fut donn€ & MALHERBE 4" Snnoblir celle qu'il 

epousa.." 

Dacă ne-ar fi îngăduit să prelung im butada lui 

STENDHAL şi metafora glumeaţă a.lui SAINTE BEUVE am
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putea spune că cin această căsătorie de onoare,cor. 
tractată de MALHENBE cu poezia franceză,au eşit cre. 

aviuni frumoase in care una din cele mai frumoase 
este poate oda către Louis XIII allant châtier les 
liochellois, 

| 

FONDUL DE IDEI SI SENTIMENTE SI EPIZODURILE 
MITOLOGICE DIN ODE A LOUIS XIII, 

„După analiza sumară a conţinutului oaei lui WAL- 
HERBE către. Ludovic XIII mergâna să pedepsească re- 
volta oraşului La Rochelle, ne vom ocupa de ideile 

Şi- sentimentele desvoltate de MALHERBE în această 
odă, făcână câte-va observaţii critice asupra lor 
şi vom cerceta epizoaaele mitologice pe care le-a 
introdus în poezia sa + Vom face cu alte cuvinte 

cercetarea critică a materialului poetic al odei, 
ocupându-ne cu această ocazie ae concepţia pe care 
MALIHERBE şi-o face despre oaă şi despre natura parti- culară a initaţiei la gânsul, | 

Oâa exprimă în primele. două diviziuni ale ei sen- 
timentele lui: MALHERBE faţă ae protestanți, E de ze- 
marcat asprimea plină de ură cu care vorbes ste de 
i fe ură 
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"cea coeurs de șiperes" şi violenţa represiunei 

la care îndeamnă pe rege:"eteins-en la semencet, 

Nu asculta îi spune lui Ludovic XIii când e vorba 

să-i sârobeşti nici de..milă, nici de clemenţăs 

Invectivele lui MALHERBE către protestanți ni se 

par astăzi brutale, iar îndemnur ile lui către 

rege de a-i nimici fără ca să rămână din ei vre-o 

urmă ni se par odioase. | 

SAINTE BEUVE într'un articol asupra lui MAL 

HERBE înserat. în colecţia de critice Nouveauz 

lundis, a încercat să atenueze efectul pe care. 

aceste versuri le fac asupra noastră, In momen= - 

tul când,după o eră de linişte, răscoala protes- 

tanţilor deschide perspectiva unor noui răsvoae 

civile , era natural zice SAINTE BEUVE ca un po-.. 

et patriot ca MALHERBE să fie iîncignat de puria- 

rea lor şi era natural ca dând curs în versuri 

îndignării sale să fie lipsit faţă de adversari 

de toleranţă şi de clemenţă. Să ne mai gândim că 

după lungul şir de cruzimi şi violenţe care con- 

stitue răsboaele religioase, exprimarea chiar bru- 

tală a unor sentimente duşmănoăse nu jignee publi- 

cul de atunci deprins cu violențele, cun jigneşte
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pe cetitorii de astăzi pentru care s'a risipit de 

mult atmosfera. grea şi încărcată în care trăiau 

oamenii supuşi unor uri religioase. 

“In ce priveşte sentimentele ae admirație şi L de 
ama mn ae =. 

devotamert pe care MALHEKBE Le exprimă faţă ae re. Tree 
  

ge şi faţă de RICHELIEU li s'au adus imputarea că 

sunt exagerate şi nesincere, Hiperbolele de care 

HALHERBE se serveşte pentru a prea mari pe Lvâo- 

vic XIII şi pe primul său ministru impresionează 

în mod neplăcut cetitorii de astăzi,când s'a 

schimbat concepţia despre demnitatea poetului, iar 
identifica rea lui MALHERBE cu un curtezana care 

linguşeşie pe suveran ni se pare o scăderea pres- 

tigiului şi a demnităţii poetului. laudele lui 

  

HALHERBE ni se par măguliri umilitoare. Trebue 
iasă să observăm.că în decernarea acestor laude 
intră întru câtva amintirea laudelor cu care poe- 
ţii latini HORATIU . i VINGIL l'au încărcat pe Au- 
gust şi în care HORATIU a copleşit şi pe Mecena, 
sfetnicul lui August, 

Trebue apoi să constatăm că dacă expresia adni- 
raţiei şi devotamentului său faţă de Ludovic XIII 
şi Richelieu ni se pare exagerat „aceste sent imente 
au fost într'adevăr resimţite de MALHERBE, după 
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„cum ne-o arată scrisorile adreşate către prieteni 

de ai săi şi nedest inate publicităţii, 

Astfel încă din 1624, primul an al venirei la 

putere a lui Richelieu, MALHERBE vorbeşte de Ri- 

chelieu ca de mântuitorul Franţei care nu avea cum 

să caâă sub ochii cardinalului prin ministru, 

Nos mâladies, que chacun estimoit incurables; 

ont trouve leur Esculape en notre incomparable 

cardinal; îl nous a mis bors du lit; îl s'en va 

“nous renăre notre sante parfaite, et apres la 

sants un teint plus frais et une vigueur plus 

forte qu'en sitcle qui nous ait jamais precedes,. 
L'esprit, le jugement et le courage ne furent 

jamais en homme au degr€ qu'ils sont en lui.Pour 

ce qui est de 1 'interet,il n'en connoit point 

d'autre que celui du public, Ii s'y attache avec 

une passion,si je L'ose dire, tellemnent deregite, 

que le prsjudice visible qu'il fait a sa constitu- 

tion,extrâmement ddlicate,n'est pas capable de 

"1'en s&parer. Voit-il quelaque chose utile au 

service du roi, îl y va sans regarder ni diva 

câte ni a'autre, 

E de observat că ideea că Ridhelieu confundă 

interesul său cu interesul public şi că asemenea 

semizeului Esculap va putea vindeca toate boale- 

le de care suferă statui frarcez pe care o găsim 

în această scrisoare particulară e reluată în 

str. 12 - 13 âin oda sa,
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Str. 12-13 (anexa) 

Tot astfel într'o altă scrisoare,care nici 

ea n'a fost destinată publicităţii,adresată dis- 

cipolului său RACAN găsim ideea exprimată în 

str.15: "Richelieu este un excelent pilot-al va 

sului statului”, | | | 

MALHERBE îi spune lui RAGAN: 

Vous savez que mon humeur n'est ni ae flat- ter ni de mentir,mais je vous jure qu'il ya en cet homme quelque chose qui exc&de 1'humanită 
et que si notre vaisseau doit jamais vaincre la tempâte,. ce sera tanaisque cette glorieuse 
main tienâdra le gouvernail. Les autres. pilotes peuvent me -diminuer -la peur,celui-ci me la fait 
ignorer. a | : 

n str 15 NALHNBE comparând pe Rihelieu 
cu Tiphys pilotul corăbiei Argonauţilor îi o spune iui Ludovic XIII: Ea 

Str. XV. (anexa) 

Llăsâna la o parte expresiunile mitologice, 

ideea e aceiaşi. Admiraţia lui MALHERIE pentru 
Richelieu nu e aşa dar senti:e ntul interesat al 

unui curtezan care măguleşte în speranţa ae a 
avea o răsplată, qar e rezultatul patriotismului 
său. MALHERBE lauaă pe Ridh elieu în creginţa că -
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primul ministru s'a identificat cu interesele 

statului. Cât. despre Rege el este chiar Patria 

în ochii lui MALHERBE. 1ALHBRBE împărtăşeş te i- 

deile: timpului că, cine e iubeşte. pe | _Rege îşi. iu 

(a iii DN Ia e 
veşte Vara şi ca cetăţeanul. bu

n trebue să aibă 

aceleaşi dozinţi şi aceleaşi, sentimente ca şi 

Regele. 
oo ne meri 

In scrisoarea care însoţeşte trimiterea ca 

un omagiu a acestei ode; MALHER BE aeclară re- 

gelui: 

Sire,les bons sujets sont ă 1'endroit de 

leur prince comme les bons serviteurs ă 1! en- 

droit de leurs maitresse. Ils aiment ce qu'il 

aime,veulent ce eu 111 veut,sentent ses douleurs 

et ses joies et gentralement accom.odent tous 

les mouvements de leur esprit ă ceux de sa pro- 

fession. | 

Am făcut observaţia că în expresiunea admi- 

raţiei-lui MALHERBE pentru Rege intră amintiri 

a aâmiraţiei lui HORATIU şi a lui VIRGILIU pen- 

tru AUGUST, Ca o confirmare a acestei observa- 

ţiuni e asemănarea între un pasagiu ain Virgil 

şi strofele în care MNALHERBE regretând că vârsta 

sa înaintată nu-i mai permite să lupte printre
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ostaşii Regelui exprimă âorinţa să fie reîntinerit 

pentru a putea: cel puţin cânta cum se cuvine iapră- 

vile Regelui. | | | | 

In egioga IV-a Virgil profetizână venirea unor 

„timpuri mai bune şi arătând fericirea pe care o va 

„gusta lumea când sceptrul împărăției va fi ţinut qe. 

o odraslă a lui Jupiter exclană: 

O mihi . tam longae moveat pars ultima vitae tua 
Spiritus et ,quantum sat erit dicere facta,. 

O dacă mi-ar rămâne din o viaţă prelungită de 
zei câteva zile încă şi destulă inspiraţie pentru 

a cânta faptele tale strălucite, 
In partea finălă a odei lui MALHER BE se pot fate 

apropieri nu numai între MALHEREE şi VIRGILIU gar 
şi între MALHERBE -şi HORATIU, Ca şi HORATIU „care în 
oda 50 ain cartea III-a a exprimat încrederea în 
trăinicia compunsrilor.: geniului său afirmâna cu “notă- 

râre că nu va muri în întregime deoarece partea cea 
„mai nobilă a fiinţei sale,sufletul său poetic,in- 
spiraţia sa ya supravieţui în opera sa cure e un 
monument uni trainic decât arama ''aere pezenius" ŞI 
ma1 înalt ca piramidele ,MALHER RE expr imă mânaria sa 
de a poseda un talent cu ca re balentul nici unuia 
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nu poate fi comparat şi vorbeşte cu accente tru- 

faşe de meritele sale poetice care subzistă încă 

şi acum câna bătrâneţea i-a goborât corpul 

  

Str. 35. 36 (anexa). 

Lauda lui MALHERBE că ae tânăr s'a bucurat de 

favoarea Muzelor nu e exactă, Primele încercări 

ale lui MALHERBE sunt slabe şi numai după patru- 

zeci de ani a compus poemele care au fost aamirate. 

de continrporani ca şi de posteritate. 

Increderea nevărginită pe care MALHERBE o. arată 

În puterea “talentului său care s'ar părea la altă 

persoană decât un poet manifestarea supărătoare a 

unei vanităţi excesive, nu eo trăsătură care dis- 

place la MALHERBE, căci ne gândim că fără această 

încredere neţărmurită în talentul său,poetul n'ar 

avea curajul să so afirme pe deplin, ar şovăi faţă 

de preferinţele publicului pentru alte formule poe- 

tice decât cele ale geniului său,şi îndoindu-se qe 

„excelența manierei sale, ar âibui şi nu şi-ar ma- 

nifesta pe deplin originalitatea, MALHERBE în mai 
Oi a E a a o 

nul te poezii a asigurat pe cei puternici că-i ve 
- me ramai Tr — 

face nemuritori dacă-i va cânta. Aşa am citat 
oa 

  
  

  

—— 

Teatre ar, N II 

x



TA 

strofa finală a odei către regenta Marie de Hedi- 

cis»sîn care declară că el e din puţinii poeţi care 

ştiu să împletească din foi de aafin,cuiuni care 

nu se vestejesc niciodată 

Apollon ă portes ouvertes. 
Llaisse 'indifteerement cueillir 
Les belles feuilles toujours vertes 
Qui gardent tes noms de vieillir; 
Mais l'art G'en faire les couronnes 
Mest pas su de toutes personnes;: 
Lt trois. ou quatre seulemenţ, 
Au nombre desquels'on me range; 
Peuvent donner une louange 
Qui demeure Eterrellement. 

Tot aşa într'un sonet către ludovic, care se 

închee cu un vers ades citat cânâ e vorba de MAL 

-HERBE 

Tous vous savent louer;mais non egalement ; 
Les ouvrages communs vivert quelques annees; 
Ce que Malherbe crit dure eterneilenment. 
mar e miei meat one ? aa e 

Această încredesve nemărginită în sine şi în henărginită in sine şi în 
  

talent ul său aminteşte credinţa în superioritatea 
Sia Ă E - 

sa faţă de toţi ceiialţi poeţi pe care o avea şi 
4



un alt mare poet; TORGUATO PA380, Intr!'o intreve- 

cere cu papa Paul al Ill-lea, la întrebarea care 

e după părerea lui TASSO cel mi mare poet al 

Italiej TAS50 răspunse fără şovăire: Eu, 

II, O parte însemnată din oda lui MALHERBL e 

constituită din suvenire mitologice. Aceste suve- 

nire alcătuesc chiar un epizod destul de Înpor- 

tant căci ocupă cinci strofe din cele patruzeci 

ale odei: tabloul luptei Giganţilor contra zeilor. 

Acest epizoă e imitat după poemul latinului 

CLAUDIAN (sfârşitul secolului al IV-lea) Giganto- 

rachia din care nu ne-au rămas de altfel decât 

fragmente. E vorba de răscoala Titanilor contra 

Zeilor şi a lui Jupiter. Astfel linas de care 

vorbeşte şi MALHERBE , ca să răsbune pe fratele 

său omorât de Marte, smulge din mare insula 

  

Lemnos, dar pe cânâ vrea s'o arunce în zeul 

Marte, acesta îl rănegte de moarte. Tifon al 
. plenare 

cărui. nume e pomenit şi de MALHERBE fusese în- 

demnat de Terra,mama Titanilor, să răpească ful- 

gerele lui Jupiter.
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Unul, zice Claudian, aruncă în aer muntele 

Aeta din Tesaliasaltul creştetele Pangeului, u- 

nul se înarmează cu gheţurile depe vârful Atosu- 

lui; altul smulge muntele Rodope. 

| MALHERRBE concentrează trăsăturile împrăşțiate 

la CLAUDIAN,modelui său, într'un tablou despre 

care ANDRE CENTER, care a lăsat observaţiuni 

_. asupra poeziilor lui MALHERBE, spune: 

| Magnifique tebleau, plein de chaleur et ae 

mouvrement. 

Trăsătura finală a acestui tablou, Encelage 
————— 

aruncând cu stâncile în cer,MALHERBE o ia însă 
dela HORATIU. Intr'adevăr în Gigantomachia lui | 

CLAUDIAN, Encelade e de-abia pomenit, 

In oda a 4-a din cartea S-a către Calliope, 

muza înţelepciunei, ORATIU amintină de lupta Ti- 

tanilor doborîţi ae zei,î1 arată pe semeţul En- 
celade desrădăcinâna trunchiuri enorme pentru a 

le arunca în contra cerului: 

ea. evulsisque truncis 
Enceladus jaculator audax. 

_MALHERBE a evocat de multe ori în versurile
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sale lupta Titanilor contra. Ol impienilor pentru 
a avea termeni de comparaţie cu răsvrătirea unor 
cetăţeni contra. autorităţii regale. Astfel şi în 
oda pentru cucerirea Marsiliei| şi în _sonetul XXIV 
e _Yorba de răsvrătirea Titanilor. 

Tot astfel în multe poezii MALHE:EE evoacă le- 
genda Argonauţilor. Comparaţia in această odă a 
conducătorilor statului cu Tiphys pilotul corăbi- 
ei Argo, care ştie cum să ducă nava fără sto is- 

  

bească de stânci şi s'o ferească de vârtejuri, 
care ştie să se strecoare între Sirte şi Cianee,e 
0 comparaţie are revine des la MALHIRBE. | 

Această frequentă repetare a aceloraşi COPA = 
Peer, rar ca 

raţii şi a aceloraşi imagini ne arată că imaginaţia 

  

asez 

lui MALHERBE e lipsită ae fecunditate, Printr'un 
efect al tradiţiei literare create. de poeţii Flea- 
dei, MALHERBE înprumută comparaţiile şi imaginile 
sale din mitologia clasică. Dar e de observat că se 
serveşte. de imaginele şi aluziile mitologice cu 
muli mai multă discreţie ca RONSARD Şi pe de altţă 
parte că spiritul care însufleţeşte întrebuinţarea 
acestor imagini şi comparații e altul, 

Poeţii Pleiadei! în fervoarea lor pentru antichi-
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tate îşi transformaseră sufletul, deveniseră pă- 

gâni dacă nu cu tot sufletul, dax măcar cu ima- 

ginaţia, se transportau în alte timpuri, credeau 

în legendele mitologice şi atât ae mult trăiau în 

lumea de ficțiuni a anticilor încât inventau de- 

„talii noui şi particularităţi neştiute de antici 

la fabulele pe care aceştia le creaseră. 

„MALHER BE întrebuinţează suvenirele mitologice 
= pa a mr nene mă ore er ni ii i 

în versurile sale pentru că €. în vrădiţia. poeziei 

  

înalte să recurgă la aluzii şi imagini mitologice 

-şi pentrucă mitologia oferă poetului a cărui ima- 

ginaţie uscată nu e în stare să âesvolte o idee » 

posibilitatea ca prin imaginile şi fapteie ei să 

o poată amplitica, In sfârşit mitologia ajută pe 

poet să redea un_ colorit poetic versurilor sale, 

De acest colorit poetic au nevoe versurile lui 

VALHERBE cure dacă ar fi supuse la un exanen cri- 

tic s'ar învedera ca o proză supusă regulelor rit- 

mului şi a rimei. Astfel aacă cercetăm ideile şi 

sentimenteie din oda către Ludovic al XIII-lea 

constatăn că aăvile şi sentimentele din această 

oda ar ti pulut să fie cxprimate şi în proză.
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Fondul acestei _0de e acelaşi cu ai unui discurs 

  

politic ce s'ar fi. putut rosti regelui cu ocazia 

plecărei saie la Roşgela, Compozi ia acesiei ode 

adică aistribuirea ideilor şi a sentimentelor în - 
rac mamar   

  

diferite părţi ale poeziei e admirabil făcută - 

dar e făcută după regulile logicei,nu avem a face 

cu 9 aşezare a ideilor şi a imaginilor grupate 

după ritmul. sentimentului dominant Şi a sentiie no 

telor accesorii dar cu.0o grupare “aupă cerinţe ra 
ai m me por ri e ina 
ţionaie, fără digresiuni i inutile, fără abaterile 

si 

la care. împinge fantezia. 0da către Ludovic ai 

  

      

    

XIII-lea al cărui fone ce idei e rânâuii ca ad 
i N INN RR 

unui discurs e tipul poeziei oratorice: Totuşi 

    

Pa SE 

sunt câteva element e lirice şi în această oâă şi 

  

care o împiedică să fie o simplă bucată . de 

eloquenţă versificată. Astfel partea finală a odai 

vibrează de exprimarea directă a sensibilităţii 

poetului, încrederea în superioritatea talentului 

său; mândria ae a face versuri care vor putea | 

irăi în vecinicie, Plin de însufleţire. şi vibrând 
iai a m ar 

şi dânsul de sensibilitatea poetului e _ Gstutul 

acestei ode. E un început cu un ton brusc şi, 

superb, cu o energie viguroasă care revelează şi 

MALHERBE . PASC. VI,



  

dânsul încrederea poetului în puterile sale,băr- 

băţia şi curajul său, 

| SAILNTE BEUVE cu năstrie. deosebită notează asitel 

felul cum MALHEREE debutează în multe din poeziile 

sale: MAI HERBE sttaque son chant par uns note qui 

entre et ptnstre. 1]. a le geste haut ei: souverain,.. 
ce que d 'appelle ie coup G'archeţ. 

In nici o poezie însă arcuşul său n'a avut un 
gest iniţial mai plin de energie şi de maestate ca 
la începutul acestei ode, o. 

Str, 1 - 2 (anexa), 

Au fost însă critici care i-au inputat lui MAL 

HERE ca o greşeală încoherenţa metaforelor din pri- 
ma strofă, Ludovic care e comparat mai întâiu cu 

Jupiter care ţine în mâini trăsneteie cerului (Prends 
ta jouâre Loius )devine în versul următor un leu 
(et va conime un ion) a cărui strigăt ae mânie îngro- 

it 
zeşte pe toţi şi în sfâr o n versurile finale ale 
strofei e comparat cu Hercule a cărui măcuică Aro 
beşte capetele nenumărate aie hyecrei sela Lerna, 
Monstrul cu multe capete e răsvrătirea/
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Criticii i-au aplicat lui MALEERBE aceiaşi 

metoaă ae critică raţionalistă pe care o îndrepta 

„contra lui DESE OR IES O astea -de critică apli ca 

tă poeziei ajunge la şi care „esehine care neţinâna 

seană de natura specială a poeziei: ajung să dis- 

trugă frumuseţea unei. opere poetice. | 

In poezie se exprină imaginaţia şi poeţii 

înzestrați cu o imaginaţie .vie trec repede dela o 

imagine ia aita, Astfel în odă lui: VICTOR HUGO, 

Napoi6on. II. din Les chants du orăpusculey găsim | 

în două strofe o succesiune“de metafore care nu se 

leagă strâns, care sunt iîncoherente ca şi cele ale 

lui MALHERBE dela începutui acestei ode. 

Cu:,l'aigle,un soir,planait aux voites Bternelles 
Lorsqu'un grană coup de vent iui cassa les deux 

| ailes; 
Sa, chute fit âans i'air un “Fouăroyant silion; 
Tous alors sur şon nid fofdirent pleins de joie; 
Chacun selon. ses dents se par tagea ia proie; 
1! Angleterre prit 1'aipleşetil! Autriche l'aiglon, 

Voua savez ce qu'on tit du igtant historique, 
Fendant six im$, en vit loin'Bepritre 1'Afrique, 

Sous le v&rrou des rois bprudents, 
- Oh: n'exilons personne: ohe. LL exil est impiea metri 
Cette grande figure en sa căge aderoupie, 

Ployceset les genoux aux denta. 
în ur ro lei
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193 e ai 

Encor si ce Vanni n "et rien aim6 sur terre! 
Mais les coeurs ae Lion sont les vrais, coeurs de 

| pere. 
Ii aimait son fils, ce vainqueur! 

Rând pe rână Napoleon e un vultur, un gigant is- 

toric şi un leu care se frământă într'o cugcă, Sin- 

gutui neajuns al metaforelor lui MALHERBE e că se 

suttea două trei „versuri, pe câna ale lui HUGO în 

două strofe, 

Pentru a ne da seamă ae superioritatea acestei 

strofe. să o comparăn cu prima redactare sau versiu-= 

ne a si intercalată în serisoarea către Ludovic al 

XIII-lea 

Şir, da brise prochaine de la Rochelie . 

Entin mon roi les a nis bas 
Ces murs qui de tant de combat s 
Purent les tragiques matitres; 

ia Rochelle est en pouâre st ses champs dâsentica 
a „H'ont face que de cimetitres, | 

Cu gisent les Titans qui les on habitta 

MALHERUI: avea o imaginaţie săracă, în schimb 
e 

i aveă o mare îndemânare să aleagă îi modelele sale 
ret 

În SSD 

ficţiuhile cele mai nimerite spre â fi desvoltate 

în propriile sale poezii, Astfel prosopopeea Vic- 

toriei care-i prevesteşte regelui apropiatul său
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triumf e o imitație foarte reuşi ţă a unui pasagiu 
din Argonauticele lui VALERIUS PLACCUS ( secolul 

E i I după Cristos). Jason îşi Qă seama de prânejdiile 
expediției la care-l îndeamnă Regele Cetes,dar 

vede. pe vărmul râului Phasis, Gloria sub înfă- 
țişarea unei fecioare răsboinice care îl cheană 
pe el şi pe tovarăşii săi, 

. mu sola animos mentesque peruris 
Ga ioria; te viridem videt immunemque senectae 

„Phasiais in ripa stanten, 'juxenesque: vocanten . 

| Gloria care înflăcărează sufletele şi minţile 
şi pe care bătrânii Argonauţi.o văa pe ţărămnul 
Phaselui e transportată pe ţărmul râului Charente 
la vărsarea căruia în mare e oraşul Roşela .Mal- 
herbe a. prefăcut- o în nimfa Victoriei care îl pof- 
teşte pe Ludovic al XIlI-lea să păşeagcă spre tri 

O reluare a unei imagini clasice e şi pasagiul 
din strofa a IX-a unde ne arată pe protestanți 

săpîna. în jurul Rogelei tranşee aşa de adânci în- 
cât lumina soarelui străbate până în: "lăcaşurile 
întunecoase ale celor morţi - 

Str. IX. (aneza!
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 MANHERBE imiță aici un pasagiu Gin VIRGILIU 

care în Eneida (e. VIII. y.242 şi următoarele) 

ne arătase pe Herculă înpingâne stânca peşterei 

unde monstrul: Cacus se ascunsese de frică . 

Câna stânca e împinsă lumina ei pătrunâe îr 

peşteră şi -pâcla' dă întuneric e depărtată de ra- 

zele de iugină , -- | 

Vot astfâl zice VIRGIL cacă pământul printr'o 

lovitură violentă s'ar crăpa, până în aqâncul său, 

lăcaşurile infernale ar apărea vrivirilor noastre; 

am vedea atunci searbedele ţinuturi urgisite ce 

zei, ochii noştrii star afunda în prăpastia imensă 

iar sufletele din lumea cealaltă. s'ar cutremura 

la vederea luniinei . 

la amintirile lui VIRGIL pe care le-a utili- 
zat în strofa citată, a venit să-se adaoge o 

reminiscență din Metamorfozele lui OVID, care 
ne arată pe gigantul Tipheu cun 'zace trăanit -de 

Jupiter sub muntele Etna . Titanul se svâr co- 

leşte şi la fiecare svârcolire, es din creştetul 

muntelui torente de flăcări şi vârteje de nisip. 

Pământul, zice OVID, se cutremură sub opiriti- 

rile gigantului şi stăpânul inuturilor întune- 

coase se teme ca pănântul să nu se despice



    

și ca lumina străbâtânăd printr!o crăpătură să nu 

ajungă până în Lăcaşurile morţii şi să îngheţe de 

groază fantomeie ce locuesa acolo o 

Imprumuturil.e acestea. din VIRGIL şi din OVID : 

de-abia se recunosc în versurile în care vor bină 

de tranşeele săpate de protestanți în jurul Roşe- 

lei, EALHERBE spune qu'il ont 

Beau d'un soîn assiqu travailler ă leurs forta 

Et creuser leurs fosses jusqu!'ă faire paraitre 

Le jour entre les morts . 

HALHERBE a modificat aşa de-mult imaginile îm 

prunutate, aşa de tare a prefăcut ideile poetice 

luaie dela alţii încât ău devenit avutul său per- 

sonal şi s'au topit în ansamblul poemului încât 

nu mai e posibil să distingen ce e atrăin de ce 

e personal al lui e 

Prin acest fel de a imita MALHERBE se deo- 

seveşte foarte'mult de RONSARD şi discipolii săi 
care ascultâna de sfatul cat de JOACHIM du BELLAY, 
în manifestul Pleiadei se năpuatiseră asupra anti- 

chităţii gi o despuiaseră de comorile sale literare, 

introducând în propriile lor producţiuni imaginile 

şi ideile poetice pe care le luaseră dela autorii
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Greci şi Latini, de multe ori fără să le mo-= 

dit ice „aşa încât distonsază în poemele unor no- 

derni . MALHERBE imită pe cei vechi,dar modifi- 

cână aşa de profună imaginile şi ideile lor poe- 

tice şi modernigându-le cu o aşa de mare înde- 

mânare .încât chiar din imitație face o operă în 

  

care se zevelează personalitatea sa . In prefa- 

ţa pe care poetul GODEAU a scris-o la prima edi- amara a 

jie,âin 1630,;a poeziilor maestrului său carac- 
terizează felul de imitație a lui MALIERBE spu- 

  

  

nână că a ştiut să ia podoabele operilor lite- 
rare antice. şi să şi le însuşească, dar schim- 
bându-le şi prefăcânau-le aşa de bine,încât nu 
nai puten să deosebim ce e împrumutat de ce îi 
aparţine lui personal . 

Procssând în telul acesta HALHERBE a natura- 
lizat sau & naționalizat literatura şi a dat | 
exemplul şi modelul unei înitaţiuni fertile a. 
antichităţii sau mai curând a dat exemplul unei 

emulaţiuni a geniului francez cu antichitatea 
ale cărei producţii literare vor fi punctul de
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plecare ale creaţiunilor cele nai autentice ale 

spiritului clasic francez 

CARACTERELE POEZIEI LUI HALHERBE IN GENERE SI 

ALE ODBI CATRE LOUIS XI. COENT Azi E ILOLOGIC. 

Oda lui MALHEREE către Ludovic al XIII-lea con- 
tra Roşelezilor răsvrătiţi oferă trăsături le dis-. 

tinctive ale poeziilor lui MALHE RBE R 

1, In primul rână ' noblețea şi najestatea demnă 

şi liniştită care provine din încrederea poetului 

în dreptatea spuselor sale, în talentul său şi în 
art 

excelența operei pe care 9 execută . Această maj es- 
No part a iii a 

  

  

tate şi această demnitate învederată de MALHIRBE 
„în această odă ca şi în celelalte capodopere ale: 
sale e unul din caracterele cele mai impresionante 

ale tuturor manifestărilor atât literare, căt şi 

artistice ale epocei clasice franceze, care atinge 
apogeul său sub domnia lui Ludovic ai XIV-lea . 

Inpresiunea de majestate şi de demnitate pe 
care marele rege voia s'o lase asupra tuturor prin 
ținuta sa, prin pompa de care ae înconjura, prin
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tastui curţei sale o găsin şi în discusurile lui 

BUSSUET 'şi în tragediile lui RACI, şi în faţa 

da împunătoart 'a palatului dela Versailles sau 

n colonada ptilatului Louvre . Cu aceiaşi majes- 

eh
 

 r
p 

ate îşi face în această oqă apariţia zeiţa Vic- 
toziei şi cu un ton plin de încredere demnă şi 
liniştită pronunţă MALHERRE ia sfârgitul odei 
elogiul :propriuiui său talent , 

Această odă prezintă şi o aiţă trăsătură ca- 
racteristică a geniului poetic al lui MALHERBE, 
snume energia stăpânită ae poet si conausă în di- 
recţia voită de aânsul , După aebutul brusc care “e Bitter ien ra ee 

exprimă foarte ferisi: explozia de bucurie a poe- 

  

tului încântat că regele e pe cale să săvârşeastă 
o nouă faptă glorioasă şi de mare însemnătate 
pentru stat, aupă această strofă impregnată cun 
zice SĂIN'IE BEUVE, ae une brusquerie maj estueuse, 
VALHERBE aă Curs urei sale viguroase contra răs- 
vrătiţilor, dar exprinânăa aceste sentimente impe= tuoase,;, talentul său robust le stăpâneşte şi im- piedică ura să degenereze în violenţă desordonată. Energia de sentimente din a 

| în relief ae qouă figuri 

ceastă oaă e pusă. 
de stii care de altfel
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ne întâmpină dese ori şi în celelalte poezii ele 

lui MALHERBE . Aceste figuri sunt repetiţia şi an- 

titeza . Chiar în pr ine strofă găsim o mepetiţie 

plină de vigoare . 

Prenăds:ta fouâre Louis et va comme un Lion - 

Donner ie dernier coup ă la dernitre tâte 
„De La râbellion . E 

De asemeni o „repetiţie plină de energie. 9. găsim 

în strofa în care vorbina- de. zădărnicia opintirilor 

protestanților contra puterei regale, HALHERBE îi 

spune iui Ludovic al XIII-lea : 

Laisse-les espârer; laisse les entreprenare 

1] suffit auc ta cause est la cause de Dieu 

Tot atât de frecvente sunt antitezele . Inamicul 

are conşiiiaţă : 

Que d'une injuste offense,il aura quoiqu ia tarde 
le. juste chatienent 3 

Cea mai reugită âin antiteze e cea prin care poe- 

tul pune în contrast slăbiciunea sa fizică aatorită 

bătrâneţii cu vigoarea talentului său . 

Je suis vaincu du temps,je ceâe î ses outrages 
Hon esprit seulement exempt de sa rigueur



A de Quoi - tâmoigner en ses derniers ouvrages 
La preniăre vigueur”. 

0 a treia trăsătură caracteristică lui NALHERBE 
şi pe care o revelează şi această oqă, e sobrie- 
tatea expresiunii, precizia termenilor şi conci- 
ziunea cu care se exprimă poetul .Iaeile sunt re- 
date în fraze cu foarte puţine cuvinte şi din care 
lipsesc aproape adjectivele, totdeauna uşor de 
adaos , Din cauza acestei conciziuni şi concentrări 
a gânairei, versul are în special în această oaă o plenitudine şi o densitate pe care nu o are 1a alţi poeţi. . Nicăeri Hu se vede mai bine ca în „Această odă cum MALHERBE operează o reacțiune în contra diluării gândirei, a prolixităţii stilului şi înconsistenţei versului pe care o Săsin ia poe- ţii Pleiadei , . | 

| 
SA Şi celelaite poezii ale lui MATHERBE, această Ss n a 2 Fit În nod opontan, gar e ru ctul re-. fiecţiunei şi a neditaţiunei - Dintr'o igee poeţică 

Pas ue: dde pe care a avut-o înir'un ceas ae fericiră inspiraţie 

+ In Cores-
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îşi exprimă admiraţia faţă de marii: clasici! prin cu- 

vinte care s'ar putea aplica foarte bine lui MAL. 

HERBE : 

Nous nous €tonnââs de5 bonshommes au siăcle ce 
„Louis XIV.mais ils n'Staient pas des hommes Q'6-' 

: Za s t a : a norme BoRnIe . ... .„ Non, T818 quelle conscierce a 

Comme ils se sont eff orc&s de trouvap pour. -Leurs 

pensâes lea. expressions. justes : : Quel travail ! 

Come ils lisaient lenteneat a .Aussi, toute leur 

idee y est,la forme est pleine; bourree et 'garnie 

de choses jusqu'ă ia faire crayuer . 

Comentar filologic al odei ; 

Strofa a II-a Ă 

Fais ghoir „Choir e un verb defectiv care se între- 

buinţează astăzi numai la infinitiv și la 

participiul trecut , In sec. al XVII-lea 

acest verb care reprezintă pe lat.cagfre 

4recut 1a conjugarea a II-a în loc de'a Ili-a 

cadăresa cădea, se conjuga la mai multe titi 

puri ; aşa în Poveştile lui Perrault, în cu- 

"noscuta Poveste 1 Le petit chaperon rouge,
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- căsin verbul. ebhăuget la viitor :tirez la che- 

villette. et la bobinette cherra = clanţa se 

„ra deschide + Bossuei a întrebuințat acest 
orar e 

| verb la: passe â€f ini ; Cei insolent chut du 

“căel: en terre - | | 

“amon. pa „Cuvântul n'are aci semnificarea de agtăzi 

Re de diavol, dar acea care o avea în ltineşte, 

duh bun sau rău care conduce soarta unui on 

sau a unui popor - 

Ce G&mon de la n Ppănce e opus expresiunei 

ain versul urmă tor : Ces âmes d'enfer, aşă în- 

cât â&mon e aci echivalentul lui du gânie 

bienfaisant de. ia France . 

Strofa a III-a . | | 

quitte ie nom de juste . Incă din timpul gieţii 

sale i s'a dat lui Ludovic al XIII-lea supra- 

numele de Louis le Juste MAL HERŢIE se serveşte 

de acest supranume pentru a face un joc de cu- 

vinte care e în acelaş timp'o antiteză . 

Strofa a IV-a | 

le centime dScembre et le centi6me avril „  Între-



  

buinţarea numeralului centitme e în cons. 

trazicere aci cu o critică pe care MAL- 

HERBEB o adresa, - lui DESPOR TES, în poeziile 

“căruia criticase expresia scouffir cent 

tourmenta întrun, din anecqotele asu- . 

pra lui MALHER BE, discipoiul său RACAN 

spune că de câte ori MALHERBE găsea 0 ex- 

presie în care numărătoarea era făcută cu . 

ajutorul lui cent sau mille, se supăra 

zicând ; dar toate erau numai 99 sau nu- 

mai 999 , In versurile acestea MALHEREĂ 

nu contrazice prin numeralul centiăme 

critica pe care o adresa altor poeţi . 

Intr'adevăr ia data cânâ scrie poezia, 

adică în iarna anului 1627 trecuseră o 

sută, de ani aecână isbucniseră primele 

turburări din cauza protestanților în 

Franţa; căci în 1526, pe câna Francisc 1. 

era prizonier în Spania, mama sa devenită 

regentă, Louise de Savoie, ia un şir de 

măsuri contra reformaţilor care începuseră 

să se agite.
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Aşa dar, departe de a fi o indicație vagă 

centiene Gă aci o indicație precisă,după 

cum ze întâmplă adeseori la MALHRBE când 

e vorba âe luni, de anotimpuri şi de ani. 

Aşa în poezia .Aux ombres de Damon, vorbină 

de timpul când 9 văduvă plânge pe bărbatul 

ei care a murit spune: 

Depuis que tu n'es plus: la campagne â€serte 
A dessous deux hivers perâu sa robe verte 
Wt deux tois ie printemps l'a repeinte ae tleurs, 

Aşezarea cuvintelor în această strofă "Le 

centitme decembre a les plaines ternies, 

e făcută după orâinee particulară a sin-: 

taxei sec. al XVII-lea. Ordinea cuvinte- 

lor din această frază e aceiaşi cu 9xrâi- 

nea din str.21 ; A peine cette Vierge eut 

l'affaire embrasele şi din sir.23 versul 

2 Devoit sous ta merci tes rebelles plc- 

yer. In toate aceste fraze complementul 

ârepi 8'a aşezat între auxiiiar şi parti- 

cîpiul trecut e timpului compus: Le cen- 

tieme a€cembre a les plaines ternies în 

loc de a terni les plaines cum se zice 
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astăzi şi tot aşa A peine cette Vierge 
  

cut l'affaire embrassce, în loc de A 
  

  

peine cette Vierge eut embrassce 1l'af- 

“faire, 

  

Strofa a IV-a versul 3.- 

Leurs brutales manies, Aici manie nu înseamnă ne- 

bunie caracterizată prin faptul că mintea 

urmăreşte o idee fixă, ceeace e accepţiu- 

nea de astăzi a cuvântului şi nu înseamnă 

nici "une passion bizarre! care e altă ac- 

cepţiune_ de astăzi a cuvântului, dar în- 

seamnă rătăcire :" 6garenent d'espriti, 

Strofa a V-a versul 2,- 

firent-il» jamais rien. E de observat că rien are 

aci un înţeles pozitiv = firent-ils jamais 

une chose, âcest sens e conform cu înţele- 

sul etimologic al lui rien = Jat._ren, acu- 

zativul lui res = lucru. Deşi are înţelesul 

pozitiv totuşi din cauză că a iost între- 

„Duinţat mai totâeauna în unire cu negaţiu 

nea_ne l'a făcut pe rien să ia un înţeles 

negativ şi să păstreze acest înţeles chiar 

când e întrebuințat singur, de exemplu ; 

f-t-î1 cit guelque chose ? Răspuns: rien. 

MALIHERBE. PASC, VII,
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Versul 6, 

Ne renouvelle an tien, în loc de "'aans le tien" 
Ț cup, 
les Tmmosrtels eux-mâme en sont pers6cutes o 

După “sintaxa de astăzi meme, de oare-ce 

califică un pronume şi se poate traduce 

cu înşi-şi ar fi considerat ca un adjec- 

tiv şi s'ar pune la plural: Les Imuor=- 
tels eux-memes en sont persecutes. Dacă 

MALHERBE ar fi făcut acordul scriina pe 
| mâmes la plural atunci, de oare-ce s'ar 

fi pronunţat memezen sont persecutes.. 
ax fi avut 13 silabe în loc de 12 cun 
avem făcându-se eliziunea lui e final 

din mene înaintea vorbei următoare care 

începe cu o vocală. MALIERBE scriind 

eux mâme cu meme invariabil nu face o 

licenţă poetică în scop de a avea o gi- 

iabă mai puţin dar se conformează sinţa- 
xei contimporane care nu face deosebire 

între mâme aâverb invariabil Şi m6me ad- 
jectiv are e variabil. După sintaxa ae 

EYi A - x. - - astazi meme dacă arată identitatea e va-
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riabil, şi în acest caz se traduce în 

româneşte prin însuşi, însăşi, iar da- 

că arată intensitatea e invariabil şi 

se traduce prin chiar. De e exemplu e 

adverb - -şi invariabil când determină un 

adjectiv, un verb sau un substantiv 

fiina aşezat fie înaintea „tie în Uur= 
    

ma substantivului: Les" meres aiment 

meme les dcfauts de leurs enfants, les 

guerres meme justes -sont cruelles,Les 

femmes, les enfants :mne furent €gor- 

865, Dar, Ils sont venus eux-mâmes ;j 

Font plus 

Les Romains vainquirent les Grecs,par 

les Grecs m6mes.(prin Greci înşi-şi). 

Strofa a Vil-a versul 4. 

d'impictes,  Adversul plus care e aci 

la superlativul relativ e întrebuințat 

tără articolul le cum cere sintaxa de 
m mam ma 

  

astăzi "font le plus a! inpistes „ ACeas- 

tă construcţie fără articol subzistă 

pănă la sfârşitul secolului. Astfel pre- 

dicatorul MASSILLON spune:Dans le temps
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que la pensâe ae la mort etait plus 

Sloignâe ae son esprit, în loc de le 

vlus Sloignse. 

“Adjectiveie la superlativul relativ 

“se întrebuinţează uneori cu articol al- 

te ori fără articol, MALHEREE a crâti- 

cat la DESPORTES fraza: le goeur plus 

cevot aui fut jamais. 

Strofa a IX-a versul 1-3, 

Observăm că rimează aceroitre cu 

paraitre, Cel dintâiu din aceste verbe 

sună astăzi accrouatre, iar al doilea 

parsâtre, In sec.al XVII-lea diftongul 

oi Gin ambele aceste verbe avea aceeaşi 
—.. 

pronunțare care nu era nici.oug nici e 

dar o pronunțare intermeaiară oub,asa | 

încât aceste verbe puteau rima:acerouk- 

tre şi parouttre se | 

Această pronunțare ouă începuse să 
se ivească încă din sec.al XVI-lea căci 

un gramatic PALSGRAVE, care a publicat



în.1530, o scriere: Eclairciassment.de 
  

la langue francaise, spune că poporul 
  

din Paris are tendinţa de a pronunţa dif- 

tongul pi _ca e. Totuşi din cauza tradi= 

diţiei s'a păstrat notarea terminaţiei 

„imperfectului la pers. şi ili-a singe 

şi pl. cu = 0is8ș şi oit _ oient ; până 

_1a sfârşitul secolului al XVIII-leasae 

- şi se pronunţa je regarâdais se scria 

je regardois,. 

Doyaâă că se pronunţa nu numai Cue_ 

dar chiar ai în accroître e că RONSARD 

rimează acest cuvânt cu peut=etre, Ală- 

"4uri însă âe pronunţarea accroubtre 

a coexiatat şi pronunţarea accrouatre 

_eare.a triumfat, fără să se poată expli- 

ca de cea iriunfat, pe câne din contră 

fără motivare a triumfat pronuntarea 

paretre dispărâna pronunţarea parouetre, 

Strofa a X-a.versul 2, 

11 suffit que ta cause est la cause de Dieu, 

După sintaxa de -astăzi ax trebui: soit
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ia cause e Dieu, căci verbele care ex- 

primă aprobarea sau desaprobarea au cu- 

"pă ele astăzi totaeauna subjonetivul, 

ir secolul a1 XVII-lea se punea după ver- 

bul il suffit şi indicativul atunci când 
il suffit nu exprină o iqee ae aprobare 

sau de desaprobare şi când propoziţia se- 

cundară enunţă numai o acţiune, | 
Astfel şi în MOLIERE 3 II suftit que 

noussavons ce que nous savons (Le m6ae- 
cin malgr& lui), şi în RACINE: ne vous 
sufiit-il pas - Qu! Hermione est le pr x 
d'un tyran opprimâ ( ânaromaque ). | 
Strofa XE versul 3, | 

Alături de forma avec se întâlneşte 
în poezie şi formele avecque şi avecques. 
Poetul întrebuinţează una din aceste for- 
me Gupă cum are nevoe pentru măsura ver- 
„Sului ae două silabe, avec, de trei si- 
labe, avecque( dacă vorba următoare înce- 
pe cu.o consoană nu se face eliziunea) 
sau avecques (dacă: vorba următoare începe
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cu o vocală - s final din avecques în- 

“piedică să se facă eliziunee). 

FPorna originară a acestui adverb es-, 

te avec, din apud hac; forma avecques e | 

o creaţiune analogică: De oare-ce. unele 

aâverbe erau terminate printr un s câre 

se. explică prin faptul că reproduce CON- 

soana s cu care tormă originară latină 

se termina, de exemplu mais Gin magis, 

certes din certas, volontiers din VO= 

luntarios, acest 4 a fost sccotit ca o 

caracteristică a adverbelor şi s'a 

adăogat prin analogie şi 18 aaverbele 

unde n'avea ce căuta, căci prezenţa | 

unui ş nu era justificată de etimolo- 

gie. Aşa în jadis care vine din jan giu 

tandis din tam diu ete. - 

Adaogânău-se . un s analogic lui avec 

a rezultat forma avec-s pronunţată 

avek-s care a tost găsită prea aspră, 

de aceea s'a întercalat un e între c



Lyncse 

" ortografiat ue si s; astfel s'a ajuns 

la forma avecques care s'a redus pentru 
nevoile versificaţiei la avecque, 

Strofa XII. versul 43. 

e numele unuia in Argonauţi, a cărui ve- 

dere era aşa de bună încât pătrunaea 
prin corpurile solide cun ar fi arborii, 

zidurile şi părântul. 

Strofa XII: versul 3. 
kt ce quelques bons yeux qu'on ait! vante Lyncee, 

Ta i de ctservat că MALHERBE conţra sinta- 
- zei de astăzi a tăcut pe quel.ues să 

se acorde cu bons jeux, Quelque în exX- 

presia compusă que elque ... que poate fi 
întrebuințat ca aaverb şi ca aăjectiv 
nedefinit, E adjectiv nedefinit şi în- 
semnează un oarecare număf cena deter- 
iină un vume de exemplu quelquea pertec- 

tions qu'il ait; oricât de multe ar 
fi însuşirile pe care le poseaă, quel- 

que e însă adverb Şi e: echivalentul lui 
+ 

a  Quelquc point que,cânăa modifică un
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adjectiv: guelque puissants que soint 

ses protecteurs,un participiu trecut: 

quelque effray6s que 'vouş soyez, sau 

un adverb: queique vaiilamnent que vous 

_VOus soyez conduite 

Regula actuală a fost stabilită ae 

gremăticul VAUGELAS în Remargues sur 

la langue franoaise care sunt uiterica- 

re datei când scrie- MALHERBE, 

Strofa xV-a „versul 2. 

Mon Apollon. Apollon era zeul poeziei şi al ora- 

colelor, Aci prin Apollon poetui în- 

țelege geniul poetic care-l înspiră 

şi care. face să profetizeze viitorul; 

căci după concepţia :celor vechi pe care 

_MALHERBE şi-o însuşeşte, poetul e un 

vates, un profet, 

Versul 3 - 4, 

Aceste versuri conţin o serie de 
aluzii mitologice. Richelieu care con- 

duce statul e comparat cu. Tiphys câr-



vantes. 

aVres, 
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maciul corăbiei Argonauţilor,. Syrtes et 

“Oyanâes indică primejaiile printre care 

trebue. să se strecoare corabia statului 

concusă de Richelieu, Syrtele erau dovă 

golfuri pe coastele Tripolitaniei; aces- 

te golfuri aveau o tristă reputaţie la 

Greci pentru că prin ele treceau curenţi 
foarte repezi care prinzână corăbiile le 

scutundau În maree 

Grecii daseră acest nume la nişte insu- 

le stâncoase care se aflau în Bosfor una 

lângă ţărmul european, cealaltă lângă ţăr- 
mul asiatic, Aceste insule se mişcau şi 

sdrobiau corăbiile care aveau imprudenţa 

să treacă pe lângă ele. Totuşi câna Argo- 
nauţii trecură în Pontul Euxin, corabia 
lor fu ferită de primejdie de ocare-ce 

Zeii favorabili expediției fixară stân- 

cile, 

Cuvântul acesta de origină germanică 

înseamnă port sau liman. Cuvântul a eşit 
din uz şi nu se mai zice aecât de por- 
turile care când.e refluxul nu mzi sunt 
de loc udate de apa mării, Cuvântul ie
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- havre cu înţelesul vechi de port de 

mare s'a păstrat în toponimia france- 

ză în numele portului eta estuarul 

Senei: Le Havre care până La sfârgitul 

secoluiui al XVlil-Lea s'a numit Le 

Havre ac Grâce, adică Portul Mântuirei, 

Strofa XVI-a versul 5 

cenusa 0u G6jă La Victoire 

Qui son plus gran honneur de tes palmes attend 

| Avem Ge observat în acest vers aşeza- 

rea complementului direct sont plus 

grand honneur, înaintea verbului în 

loc să fie aşezat după verb:. qui attend 

sor plus grand honneur ete. Astăzi 

numai complementul. drept reprezentat 

de pronume personale poate sta înaintea 

verbului; (je le voie). In secolul al 

XVII-lea .reginul direct reprezentat | 

chiar de nume era aşezat între subiect 

şi predicat, Astfel şi CORNEILLE 

| scrise întâi în Horace: : 

Les deux camps mutin6s un tel choix desavouent, 

dar dându-şi seama de schimbarea iimbei,
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schimbă el însuşi în ediţia aefiniti- 

vă a operilor sale. ain 1660 această 

construcţie: 

Ce choix me d6sespăre et tous le d&savouent, 
Din caza posibilităţii ca regimul 

„drept să'preceaâă verbul observăm că 
-la timpurile compuse regimul drept se 
aşează între auxiliar şi participiul 

trecut, De exemplu tot în această oaă 

în strofa a IV-a 

Le centiăme âscembre - a les plainesc ternies. 

iar în strofa 21 : 

A peine cette Vierge cut l'affaire embrassde, 

Strofa XVI vers 3, 
Est aux borâs de Charente. "Victoria zice MAL. 

HERBE e pe malurile Charentei, Chao 
rente-a e un mie fluviu care se varsă 

„mai jos de oraşul La hocheile în ât- 
lantica, Armatele lui Ludovic al XIII 
îşi instalascră. lagărul “pe ţărmuri Le 
Charentei spre a bloca La Rochelle , 
De aceea MALHERBE vede Victoria pla- 
rând de-asupra, armatelor regale.
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Din punct de vedere sintactic obser- 

văm onisiunea articolului: aux borâs 

de Charente, în 10e âe aux bords de. la 

Charente, Această omisiune e un. rest 

din vechiul usaj al limbei care nu-pu- 

nea, articolui înainte de numeiă proprii. 

Astăzi articolul. se pune înaintea ra 

melor proprii, în afară de numele ae 

oraşe, totuşi aacă aceste nume proprii 

de oraşe sunt nume „comune luate ca tu- 

me proprii, ele păstrează articolui» 

exemplu le Havre, La Rochelle; dar 

Paris, Lyon, Strasbourg . - 

Totuşi încă din secolul al XVI lea 

| numele proprii geografice încep să 

fie precedate de articol, In secolul: 

al XVil-lea articolul precede. totaea- 

una numele de ţări, dar nu totdeauna 

numele de munţi se rar înaintea nume- 

lor de fluvii, Uzagiul variază nu nu 

mai dela un autor la altul, dar chiar 

la acelaş autor. De ex. în această 

odă găsim chiar în această strofă
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rumele de fluviu Charente fără articol 

cum face şi BOILEAU care scrie în l'art 
potique: les noirs torrents ce Styx 

“et d'Achâron, dar în strofa finală gă- 

sim numele de fluviu Nil şi Seine cu 

„articol: Et les peuples au Niă qui les 

auront ouis, Donneront de 1'encets | 

comme ceux de le Seine, Aux autels de 

Louis. 

De asemenea în strofa 56 găsim fără 

articol numele de munte Parnasse: 

les puissentes faveurs dont Parnasse m'honore. 

Chiar astăzi găsim contradicții în 

întrebuinţarea articolului înaintea nu- 

melui de ţări. De asemeni se zice fără 
articol: Il est alle ă Madagascar, dar 

cu articol: il est alle au Congo, au 

Vexique, dans 1'Inde, 

Strofa XVII 
Versul 2 şi 4 râmează cher cu marcher 

Astăzi r final ia verbele de conjuga 

rea Ile mut, dar felul. cum rimează: 

NALHERBE aci indică pronunţarea cu un 
T Sonor, Această pronunțare a lui e
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din infinitivele verbelor de conju- 

garea I, a fost uzitată în secolul 

al XVI-lea. De exemplu CLEMENT MAROT 
rimează estimer cu cher ceea-ce arată 

că se pronunţa estimere . La începu- 

tul secolului al XVIl-lea această 

pronunțare dispăruse ain franceza .: 

curentă după cum arată gramaticii, 

dar se păstrează încă în unele pro- 

“vincii de exemplu în Normandia, de 

aceea se nureau rimes normandes. ura 

firesc ca MALHERBE care se născuse 
la Caen în Normandia să se servească 

'de astfel de rime; rime normande gă- 

sim la dânsul foarte des; aşa şi în 

“Consolation ă li, du Pârier, unde 

-cher rimează cu chercher şi în 0de 

Î tarie Ge Meaicis unde rimează van- 

ter cu Jupiter, 

Reacţiunea contra rimelor nor- 

mande începe în secolul al XVII-lea. 

Gramaticii spun că nu trebue să se 

pronunţe z al infinitivelor verbelor 

de conjugarea Î, şi âupă câte spune



scriitorul NENAGE, care a aat o egi- 

ţie a lui MALHERBE însoţită de note sa- 

vante; MALEERBE ar fi avut intenţia 

să înlocuiască toate rimele normande 

din poeziile saie, 

i a e 

COMENTAR PI LOLOGIC, 

(3fâx t), 

Strofa a XVIII-a,versul 2, 
Qu'elle a fait richement son armure tofter, & 

de făcut aceiaşi observare asupra 

aşezării cuvintelor ca şi în versul 
2 din strofa XVI: qui son plus grand 
honneur de tes palmes atţenă. Si în 
acest vers regimul direct a fost aşe- 
zat înaintea verbului pe care-l de- 
termină şi care aci e infinitivul 

căci verbul faire împreună cu inf ini- 
“tivul constitue o extresiune unitară . 
ca sens; u'elie a fait richement
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“Gtoffer son armure. 

Versul 3. Ei qu'il ce connait bien. Găsim 
aci o locuţiune în care contrar uzagiului 

general al limbrei franceze avem a face cu 

un verb reflexiv cu valoarea unui pasiv im- 

personal. Limba franceză preferă întrebuin- 

ţarea pasivului şi. mai ales a activului, Ar 

trebui după uzul general al limbrei să se 

zică: et qu'on connait bien,sau qu'il est. 
—_ 

  

bien conmnu, Această întrebuințare a tefle-. 

xivului cu valoare pasivă îşi are cores- 

pondentul în româneşte "gi cum se cunoaşte" 

sau în itaiieneşte unde s'ar fi putut pune 

si CONn0sCca,- 
—— [a m. 

Strofa XIX, versul 1. a 

lelle en ce grand assaut ou des fils de la terre, 

E de observat aci atât aşezarea cuvintelor 

câi şi întrebuinţarea aâverbului 9 cu o 

valoare de pronume, în loc Ge: dans iequel, 

Azi s'ar zice:  Telle en ce gr rană assaut 

dans lLequei la rage ambitieuse des fils âe 

„da Terre parut ă leur honte. Les fils de ia 

/ Terre sunt Giganţ ii fii lui Terra ;Pânântul. 

MALHERBE, FASC, VIII, 

.
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0u din lat.ubi,adverb la origină a fost în- 

trebuinţat în secolul al XVII-lea. cun 

vedem în acest exemplu şi ca pronume, In: 

limba ge astăzi nu. se întrebuinţează de 

cât. că adverb şi cu-semnificarea sa etiho16- 

zică. 6. (unde) aşa  l'enaroit ou je vais,par ca
 

ou de passe. 

In secolul al XVII-lea oct se întabuia- 

țează . foarte ces pentru "dans lequel i 

pentru chez -lequele.De ex. BOSSUET scrie: 

Les Eeyptiens „sont. les. „Premiers '0u. L'on" 

ait su les regles au gouvernement: Grama= 
ticul VAUGELAS recomandă pe oi n lacăl hm

 

lui. dans „dequel sâu chez Lequel ce oare- 
ce această construcţie e mai scurtă şi mai 
armonioasă. 

Strofa XIX versul 3. . 
Banva le ciel-et rua le tonnerre. 

Verbul ruer care se întrevuint țează azi numai 
câ  intranăitiv je întrbuinţat aci. ca 
tranzitiv căci i s'a cat ca regim direct 
le  tonnerre. acest verb zice ae un a. 
nimal care 'svârle sau aruncă picioare-



XVIi-lea se zice D&ie 
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le dela spate în aer; le cheval,le mulet 

ruent. Verbul se poate întrebuința şi ca 
verb reflexiv cu înţelesul de a se î amansa cu 
violenţă la ceva, Ils se ruent = „se reped 
Le loup pret ă se ruer sur les: 'moutons gata 

să se arunce asupra oilor, 

Briare După mitologia greacă acest gigant fiu 
al Cergului şi a1 Pământului (pământul e de. 
genul femenin în limba greacă şi în latină) 
avea o sută de brăţe. Impreună cu qoi- fraţi 
ai săi se revoltă contra lui Jupiter care îi. 
aruncă în abis E de observat că numele la- 

tin Briareus. se găseşte sub forma franciaată 
Briare şi nu sub o formă care să reproducă 
pe cea latină cum se găseşte astăzi, Briar6e . 

La începutul secoiului XVII-lea Francezii 
încep să naţionălizeze numele latine şi gre- 
ceşti spre deosebire de Ron nsara. şi de poeţii - 
Pleiadei câre je conservaseră forma pe care o 
aveau în limba; originară. In secolul al 

în loc de TDecius,Lâlie - 
in loc ce Lelius,liorace. în ioc de Horatius
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La unele din aceste nume limba a admis 

până azi francizarea, de exemplu la Horace, 

la altele s'a revenit la forma pe care o 

aveau în limba latină sau greacă... De exem- 

plu Lâlius, Dâcius; Briarde . RABELAIS 
scrie ARISTOTELES pe cână în secolul al 

XVII-lea se va zice ARISTOIE, ATHENARUS 

în loc ae ATHENEE etc. | 

Strofa a XX-a - XXII, 

Aceste trei strofe conţin un tablou al lup- 

tei Titanilor contra Zeilor după Giganto- 

machia lui CLAUDIAN, la care MALHERBE adao- 

gă câteva trăsături luate şi dela alţi 

poeţi, QRATIU, OVIDIU, după cum aa arăta 

când am studiat invenţiunea acestei ode 

Numele Minas, Typhon, Euryte.Encelsde,sunt 

ale giganţilor care s'au revoltat contra 

Zeilor , | 

Minerva care combate printre zei îi aju- 

tă să doboare pe uriaşii care vroiau să ia 
cu esalt Olimpui şi să-i arunce în prăpas- 

tiile muntelui Flegra, de unde eşiseră, 

Acest munte la poalele căruia se întind
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câmpurile Flegreiane se află în regiunea 

Neapolului. Flegra e un crater de vulcan 

stins „ Pe coastele muntelui şi pe câmpii- 

le Flegreane pănântul prezinţă crăpături 

din care se exală vapori sulfuroşi . De 

aci versul 3 ain strofa XX. 

Phlegre qui les recut put encore la foudze . 

Verbul put e indicativui prezent dela ver- 

bui eşit astăzi in uz puir, echivalentul 

rom, puţi din latinul putire, dar care se 

întrebuinţează încă de MOLIERE : 

Ce mot put €Etrangement son anciennete . 

In loc de puir astăzi se întrebuinţează 

puer. aşa încât în loc de il put ş'ar zice 

il pue « 

Strofa XăĂ.vers.1. | 

s'avaneaient les approches , Les approches sunt 

tranşeele, graţie cărora armata care age- 

diază se poate apropia, cu mai puţină pri- - 

mejâie âe oraşul asediat . 

Strofa XXI. vers.]. 

A peine cette Vierge eut 1'affaire embrasade, 

Găsim aci o aplicare nouă e posibilităţii
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agezării gegimului. direct înaintea ver- 
bului. Regimul direct se intercalează 

între auxiliar şi participiul trecut, 

„Din vechea sintaxă a rămas astăzi în uz 
singura construcţie :avoir toute honte bue 
Strofa. XXII, vers.a. 

Dont iîls furent touches , Cuvântul touches pentru 
a arăta efectul trăsnetului asupra răsvrăti- 
ților e prea slab . Dar MALHERBE face aci 

"un latinisn în ce priveşte acepţiunea ce 
aă cuvântului, căci poeţii latini spuneau - 
touchăs de la fouare în loc de foudroy6s ; 
astfel VIRGIL în prima Bucolică spune: 

De c&clo tactus memini praedicere quercus 
Imi amiritesc că un stejar a .-.us de trăsnet 
în loc de fulgerat, dar la VIRGIL şi la 
dili poeţi găsim expresia tactus pentru a 
indica obiecte care. au fost numai atinse: 
de fulger şi totuşi. Subsistă şi nu ca la 
MALHERBE ae Piihţe pe care trăsnetul le-a 

| prefăcut. în cenuşă cum € cazul cu. Titanii 
trăsniţi de Jupiter
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Strofa XXIII Vers.5 2, 

Avem şi aici regimul direct inercalat între 

verbul devoir şi infinitivul ployer:, ca: şi 

în strofa XVII . Qu elle -:a. fait  richenent 

son armure ctoffer,. 

Cuvântul merci are aci acelaş înţeles ca î 

expresia Stre a la merci de qvuelgu'un, â 

fi la discreţia cuiva,sau ta bunul piac al 

cuiva. Acest înţeles ca şi cel. de astăzi de 

mulţumire ; gratitudine e derivat Giâ învele- 

sul primitiv de plată,recompensă. 

Strofa XXIII. vers.â, 

N'eiit pas meme loyer. Aci loyer avea înţelesul m 

A
 

de pedeapsă... în vechea franceză loyer avea 

înţelesul de răsplată şi prin analogie , 6e 

pare-ce răsplată pentru o greşeală e pereapsa; 

loyer a căpătat şi sensul de pedeapsă , Azi 

aceste înţelesuri de răsplată şi de pedeapsă 

s'au pierdut şi loyer are numai înţelesul 

de chirie sau arendă la cherte des Lloyers, 

donner une ferme ă loyer , sau de: sa= 

lariu cu care e plătit un servitor sau un 

a
y
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lucrător 'cu ziua : Le loyer du travail ou 

du service . 

Strofa XXIV. vera.2, A 
qurizr. Verbul a eşit din uz şi se. Întrebuinţe de 

obiceiu după verbul aller cu înţelesul de a 

căuta, a cere ajutorui,; intervenţia unei 

persoane . Qubrir vine dela latinul quaerere 

a & cere, dar varbul latin care ar fi trebuit 

să dea querre-a trecut în limba frenceză ia 

conjugarea a Il-a ,„ Acest vecin pe care răs- 

vrătiţii s'au dus să'1 caute pentri. a avea 

ajutorul lui sunt Engiezii . ” 

Strofa XXIII. vers. 4, | 

A fuir ou mourir . Ar trebui după sintaxa de astăzi 

care de altfel sera în aceaatţă privinţă şi 

cea a secolului al XVII-lea să se zică 4 

fuir ou ă mourir » căci prepoziţia ă, deşi 
en, se repetă înaintea fiecărut corpliment, 
Il aime ă lire et ă crire , sau 71 est plein 
G'ardeur, de zăle ei â'intelligence .Numai 
celelalte prepoziţii se pot exprima o singură 
dată înaintea. primului compliment . Îl vit 
dans la mollesse et l'oisiveis „Dar dară
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MALHERBE ar fi repetat prepoziţia ar fi fă- 

cut un hiatus ou ă mourir . Deaceia pentru 

a evita hiatusul pe care-l condamna cu 

- energie MALHERBE a. omis exprinarea lui ă 

înaintea celui de al II-lea infinitiv 

Dar această omisiune a prepoziţiei ă l'a 

silit pe „MAL FERBE, pentru a păstra măsura , 

versului mic din strofă care trebue să 

aivă 6 silsbe, să caute un mijloc pentru 

a avea o silabă în plus . De aceia a re- 

curs la despărţirea elementelor din care 

se compune diftongul ui din fuir pe care 

  

l'a făcut ae două silabe în loc să-l lase 

monosilab cumacest cuvânt e de obiceiu,. 

dceastă despărţire a elementelor din care 
4 

_se compune un diftong se rumeste dir rEse_ 

Tiereza lui ui e permisă în infinitivul 

fuir gar irterzisă în prezentul ii fuit, 

  

ceeace arată cât de capricicasă sunt re- 

“gulile prosoâiei franceze . Deasemenea 

ui e monosilab în Juif, dar e de două 

silabe în suici de sau în ruine .Deaeeme- 

nea grupul ia care formează un monosilab
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în cuvântui aiable. e dissilab în diaprer 

(a împestriţa ) 

Strofa XXV-a versul 1 

dute je remorâ,- adică renord sa conscience, 

Ga
 

9.
 

Verbul remorâre e luat aci în înţeles fi- 
gurat ca Şi în si ubstanti vul remords care 

e participiul trecut al acestui verb luat 
ca substantiv (bine înţeles avem a face 
cu forma veche a participiului! trecut 

„care era romors pe câna Tora nouă e o 

formă analogică mordu-renordu, 

Acest verb nu se mai întrebuinţează 
cu înţelesul figurat pe care-l. are aci 
de a avea mustrări de conştiinţă, dar 

nici cu înţelesul propriu de a muşea din 
nou, | o | 
Strofa XXV-a versul 1 

Megere le regarde. Megere e una âin Purii âivi- 
nităşi care în mitologia greacă pedep- 
seau cu chinuri cumpiite nu numai pe cei 
câre treceau în Infern, dar şi pe cei vii. 
„Mâtologia de reprezinta cu Părul desp1e-
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tit în care însă erau şerpi încolăciţi. 

care şuerau înspăimântător. luriile 

aveau aripi şi ţineau bice cu care lo- 

veau pe cei vinovaţi | 

Strofa XXVI-a 

Bien sembie 6tre ia mer une barre asseza forte 

Voug y 

E de observat că subiectul e aşezat 

după verb,ca şi în versul 1 din stro: 

fa XXĂII-a la rendent tes guerriers 

tout sortes de preuves........Postpune- 

rea, aceasta a subiectului era de regulă 

în vechea limbă franceză când fraza 

începea cu un adverb. Astfel cronica- , 

rul JOINVILLE scrie Et 1ă. fut je.. 

Această construcţie se găseşte în se- 

colul 41 XVII-lea chiar şi la LA FON- 

"PAINE, 

jouez comne aussi faisons -nous 

Această postpunere e uzitată şi în 

limba ce astăzi dacă fraza începe cu 

unu din adverbeie:toujours aussi, 

peut-etre;toujours est-il,aussi ne 

le voit-on pius venir ici; peu-âtre
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- Voudrez-vous nous accompagner. Deaseme- 
nea după adverbul ainsi; ainsi mourut ce 

grand home + 

Strofa XXVI-a versul 4, 
ton heur  - are aci înţelesul de noroc; chance 

  

heureuse. Această vorbă are cu totul altă 
sewunif icaţie şi origine decât heure (oră: 
din lat.hora), Heur care vine din lat, 
auguriun s dispărut din uz. Şi-l găsim ai Ca 
numai în compusele bon- heur şi maj. - heur, 
sau în proverbele care. „Cum se ştie păs- 
irează arhaismele, de exemplu: 11 n'y a 
qu'heur et malheur en ce Monde ; adică 

norocul învaţă toate sau norocul. unora 
Şi paguba altora. - 
Strofa XXIX-a , - o 

le bonne opinion des courages francais, Courage . 
are aci Înţelesul ps care de multe ori îl 
are la scriitori din secolul al XVII-lea, 
de dispoziţii generale ale sufletului iar | 
nu de tărie în faţa primejgiei: montrer 
du courage, combattre avac courage. Aga
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_d'amant offense peut-âtre son Courage. 

Strofa XXIX-a versul 2 şi 4. 

francais rimează cu s0is. Rima acaasta e posibilă 

ae oare-ce ca în strofa a IX-a unde ac- 

croitre rimează cu paroître şi unde an 

arătat că se pronunţa accroitre (acerou- 

+ at "i
 e) şi paraître (parouatre), tot aşa 

aci oi se pronunţă cub: francouă şi 

soue; | 

„S'a pus pe socoteala infiuenței ita- 

liene unâe numele de popoare sunt 

prancese, Inglese, faptul că - gis âin 
  

Prancois, Ânglois, & ajuns să se pronune 5 

ţe Francais; Anglaissetc, 

Nu e nevoe să recurgem la influenţa 

italiană pentru & explica trecerea de ia 

pronunţarea oua. în numele de popoare ia 

ais. Căci încă din Evul Mediu dif tongui 

oi: în toata cuvintele a avut tendinţa 

în pronunţarea parisiană să treacă la 

amane 

* + 200 : a %. 

ou . În ahipul acesta se explică cum
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la poetul VILLON din secolul ai XV-lea 

cuvântul reine rimează cu moine, 

In secolul al XVI-lea Giftongul ci are 

o pronunțare care merge în aocuă direcţii 

ouă spre oua pronunțare care triumfă 

în unele cuvinte ca :roi,moi,soi 

etc. ou€ spre ai care triumfă în 8i- 

laba finală a numelor de popoare şi în: 
terminaţiile de la conâitional şi imper- 

fect.Se poate că în ce priveşte numele 

de popoare influenţa italiană să se fi 

adăogat şi ea la acţiunea pe care o exer- 

cita în sensul simplificării dif tongului 
oue în & geniul însuşi al limbei. La ver- 
bele al căror raâical era o vocală se în- 
tâlniau la terminaţiile aela imperi ect 
trei vocale pe care geniul limbei cerea 
să se reducă în două din care ultima, ar 

ma să fie e: il priocit pronunţat priocuă, 
s'a redus la il prie ; tot aşa il voyaita 
vouayout 's!'a redus la vouayă « 

Unele cuvinte au ezitaţi între „ambele pro-



cn 
e
e
e
 
e
e
e
 
e
e
 

i 

Qui vieil 
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mMunţări ;,ce ex. etroit şi etrait , e 

asemenea roide şi raide , dar .până 1a 

„urmă una din forme a triumfat ; în pri- 

mul caz &troit s în ...:al aoilea raide, 

Strota EXX versul 2. 

“la fortune. d'Eson Eson a cărui soartă o doreşte 

poetul a fost taţăl lui Jason care fu 

şeful expediției Argonauţi lor » Graţie 

farmecelor  Medcei: „iubita iui Jăson ; 

Eson putu să fie întinerit » 

Strofă XXX-a veraul 3 , 
eorime je suis Astăzi s'ar zice vieux 

de oare-ce vorba următoare începe cu 

o consoană, Forma vieil se  întrebuin- 

ează numai când vorba următoare !în- 

cepe cu o vocală: un vieil arbore, ie 

vieil homme « Forma vieil e cea origi- 

„nară ain lat vetulus, forma vieux e o 

formă analogică rezultată âin inziuenţa 

pluralului s Plurălul lui vieil este 

vieila dar qe care-ce în limba  fran- 

ceză 1 înainte des trece la usvieil 

a devenit vieus scris cu & în loc deg
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= vieux ceea-ce a adus prin analogie 

la singular forma vieux, Tot aşa mol 

din mollis are qouă forme: mol inainte 

de o vorbă începâne cu o vocală: un 

mol oreiller şi mou dacă începe cuo 

consoană, Tot aşa avem două forme: fol 

şi fou: un fol enfant, un fou dange-= 

reux. De asemenea beau şi bel: un 

beau visage, un bel arbre. Formele mol, 

fol, bel, sunt etimologice din mollen, 

follen, bellum, formele Mou; fou, beau 

analogice sub influenţa pluralului unde 

1 trece înainte de s la u:; mols, fols, 

bels, beals = mous;, fous, beaux. 

Strofa XXX-a versul 4. 

En sa jeune saison.  Aci saison are înţelesul de 

| âge âe ia vie. Ca şi în fraza pe cara 

peţitoarea Frasine îi zice bătrânului 

avar Harpagon; Vous entreza maintenant 

dans la belle saison ae 1 ' homme, 

Strofa XIXI. versul 1. 

De quel peril extreme est la guerre Ssuivie = Quel 

est le peril extreme dont la guerre est
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suivie , 
eroarea 

Vers.3, 

"ou je me fasse voir ; adverbul ou are o valoare 
pronominală ca şi în versul I. din strofa 

XIX-a : Telle en ce granâ-assaut ot des 
fils de la Terre, unde ou ca şi aci e pen- 
tru dans lequel . 

Quel, calificânad un substantiv e de o întrebuin- 
țare frequentă în secolui al XVII-lea şi 

al XVIII-lea, în propoziţiile în care avem 

de aface cu o întrebare indirectă, de ex. 

je suis au desespoir ae sa goutte que j'ap- 
pellerâi dequel non il lui plaira.țBalzac) 

Strofa XXXII.vers.2. 

la barque - barca de care e vorba e cea a lui 

Charon vâslaşul care transportă pe țărmul 

cellalt al Stixului sufletele celor morţi. 

Strofa XXXIII. Vers 3. 

quanăd le nombre d'annces - în loc de le nombre 

des annces, adică în acest vers găsim pre- 

poziţia de întrebuințată fără articol, cum 

se întâmplă dese ori în secolul 31 XVII -lea. 

De ex. şi în fraza următoare qin les Pensses 

de PASCAL : A mesure qu'on a de lumitre,on 

MALHERBE,. F ASC, 1X,
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d&couvre plus de grandeur et de bassesse 

dans 1'homne . | 

Strofa XXXVI. 

dont Parnasse m'honore - în loc de dont le larnasse 

m'honore ; Munele Ge munţi fuseseră între- 

buinţate fără articol în secolul al XVI-lea, 

conform ct vechiul uzaj al limbei .In secolul 

al XVII-lea articolul începe să le însoţească, 

Totuşi de multe ori articolul e omis ca aci 

sau ca în fraza următoare aintr!'o scriere în 

proză a lui ' MALHERBE : Vous avez prâs de 
vous Etna, ăi e îi 

Strofa XXXVII. Vers: 3, 

Mon adresse - înseamnă aci talentul meu .: 

Strofa XXXIX. Vers 2. 
Soit que de' tes bontes Cuvântul 'abstract axe la 

pluial un înţeles “special, înseamnă sau că 

aci acţiuni prin care se invederează bună- 

tatea = marquer de bontt, sau încă favoruri 
acordate de o femee . [1 lui fait reconnais- 

sant des bontes qu'olle avait autrefois 
eues pour lui . 

Strofa k..Vers,3 

Guelque bruit qu'îl ait eu,bruit are aci invele- 
£



m
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sul de reputaţie , 

Strofa XL .vers.2. 

sui les auront ouis ; ouis e participul trecut 

dela verbul ouir, verb arhaic şi defectiv 

în loc de entendre „Astăzi ouiz se mai în- 

trebuinţează la infinitiv şi la partia piu 

irocut în expresia des oui dire , In secolul 

al XVi-lea se mai întrebuința încă inâica- 

tivul prezent. : J'ois, il oit,imperifecţ : 

il oyait ; imperativul oyez . 3i chiar 

VALHERBE întrebuinţează viitorul orrai, pe 

când alţi autori întrebuinţează forma ocirai,. 

e met ear ara ami ate



- 130 = 

REGNIER. 

SATIRA IN FRANTA PANA LA REGNIER. 

In cântul 1. âin Arta poetică, BOILEAU teori- 

cianul poeziei clasice, după ce face istoricul 

poeziei franceze şi după ce arată excesele în 

care căzuse poezia discipolilor lui RONSARD, ex- 

clamă. cu o vădită satisfacţie: Enfin MALHERBE 

vint şi după ce arată reformele pe care acest 

poet le-a impus: iimbei şi versificaţiei, decla- 

ră ca şi cun nici o 'pieaică n'ar mai fi stat in 

calea întemeetorului. poeziei clasice:"Tout recon- 

nut ses loist, 

De fapt reforma lu MALHERBE, ale cărui linii 

generale le-am indicat în lecţiunile precedente 

a „ întâmpinat numeroase rezistenţe. cel mai de 

seară reprezentant at protestatorilor contra 

teoriilor sale poetice şi contra regulelor la 

care vroia ca atât limba cât şi versificaţia să 
- 

- 
4 ” fie supune,e satiricul MATHURIN REGNIER, A noua
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din satirele sale conţine atât expunerea iqei-. 

lor sale literare cât şi luarea în râs a iqei- 

lor lui HALHERBE, De oare-ce această satiră 

„înfăţişează reacţiunea produsă de reforma lui 

 WALHERBE, o vom studia ca o completare a ex- 

plicaţiilor date despre MALHERBE şi teoriilor 

sale Literare. 

Totuşi cu toate protestările reforma lui MAL 

HERBE s'a impus, căci cu toate atacurile sale 

înverşunate REGNIER poate fi socotit ca mai 

aproape ge HALHEREE prin ideile sale literare 

decât socotea acest satiric, Cu toată dragos- 

tea pe care REGNIER o arată scriitorilor Plea- 

dei, de şi se înfăţişează ca un discipol al 

acestei şcoale literare, totuşi e legat de MA... 

HERBE prin trăsături sufleteşti asemănătoare 

foarte importante, 

De altfel chiar MALHERBE înainte ca să se | 

certe în mod violent cu REGNIER din cauza ata- 

curilor îndreptate contra poetului DESPORTES, 

unchiul satiricului, MALHERBE, ne spune RACAN 

în anecdotele sale despre viaţa maestrului său, 

7 
avea 6 foarte mare consideraţie pentru REGNIER,
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pe care-l socotea ca un poet de foarte mare ta- 

lent şi ca un egal al marilor poeţi latini VAATIU, 

ThuSRU şi TUVENAL în ce priveşte genul satirei, 

WATIIUR IN REGNIIR e; după cum recunoaşte criti- 

ca franceză, un excelent sat iric şi poate cel mai 

bun satiric francez, REGNIER era conştient de me- 

ritele sale în acest aomeniu, ba chiar revendica 

pentru dânsul gloria de a fi creat în Ffrenţa 

genul satiric, In satira a XIV-a se laudă că pă- 

şind pe urmele lui ORATIU 4 croit în poezia fran- 

ceză un drum ce nu fusese străbătut de nimeni 

până la dânsul, 

Or,c'est un grană chemin jadis assez fraye 
qui des rimeurs francais ne fut onca essayi. 

Drumui satirei spune dânsul,pe care altă dată 

păşiseră mulţi (aluzie la marele număr de poeţi 
satirici latini), n'a fost nicioaată străbătut de 
poeţii francezi, 

Pretenţiile lui REGI it nu sunt justificate, 

Acest poet e un excelent satiric dar _nu e cel Te a aie 

aintâiu care a cultivat acest, gen în Franţa şi 
cauza succesului ti REGHTER provine tocma: 

emma manea cre tn 
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din utilizarea > saperienei Lăsată. de predecesorii 

a i 

ple şi străauinţele puse de dânşii pentru a acli- 

mata acest gen în Franţa i-au servit lui RSGNIEE 

care ajutat şi de talentul său natural a putut 

duce acest gen la o mare perfecţie şi să devină 

poetul francez care, cum 'zice BOILEAU în Ref lexions 
a 5 

sur Longin a înfăţişaty cel mai bine. “înainte de 

JOLIĂRE moravurile şi caracterul oamenilor. E de. 
pna ie 2 RT te atente Pour 2 m i 05 o ete a a ETP 2 te aste 

observat că admiraţia clasicului BOIULAU pentru 
i neaaea.3 o sem ere mea m ea 

REGUIER. e împărtăşită. şi de MUSSET ET care începe o 
Parerea ari 

    

poezie a sa, Sur la paresse; cu câteva versuri dîn 

REGNIER și după ce lauaă factura lor str ânsă, spune 

despre acesta că e! de 1 immortel MoLidre immort el 
= tam Bega 

devâncier. - Qui playa notre langue et dans sa cire 

  

molle - Sut pâtrir et areser la romaine hyperbole. 

In scop de a ne da, mai bine seara ER activitatea 

lui REGNIER şi a aprecia la justa lor valoare mer i- 

tele sale literare, vom face o scurtă expunere &. . 

desvoltărei salicei în Franţa pînă la RHGNIBa, 

| Na e nevoe pentru aceasta să cercetăm gesvolta- 
rea geniului satiric în literatura franceză din
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Evul Meâiu,. Intr! adevăr satira ca gen literar 
aistinct, indepenâent, ca poezie în care de- 
fectele şi viţiile oamenilor sunt luate în râs 
în scop de a scoate cin această biciuire a slă- 
biciunilor sau păcatelor noastre o lecţie mora-= 
1ă, satira aşa cun a fost cultivată la Latini 
de JUVENAL sau de PERSLU e o creaţie a Pleadei 
franceze, 

In poezia Evului Med iu găsim trăsături sati- 
e eee mata eee 

rice sau elemente de satiră, dar_ ar_nu. găsim sa- 
tiră propriu zisă, “Spiritul satiric e una ain 
laturile sub care se manifestă spiritul galic, 
l'esprit gaulois, care e iubitor de a lua în 
râs ceea-ce depăşeşte nivelul comun, meaia o- 
bişnuită a sentimentelor omeneşti; 

mm ar pei 
gaulois ia în râs adesea, fiind-că nu le înţ 
Tema 

Saar em 

lege, sentimentele. înalte şi fâvalereşti, ac- SS 
cm nm men înman t ţiunile generoase, şi are înclinarea de a lua sm seaca 

în batjocură toate interesele Superioare ale 
vieţii, preocupate fiina numai qe interesele ma = 

Tema a Te aere ma ie 
mag 

teriale şi imediate, Acest spiriţ satiric însu-
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fleţeşte toate producţiile literare medievale care 

reflectă dispoziţiile sufleteşti ale burgheziei, 

care sunt, făcute cu intenţia evidentă ae a măguli, 

de a fi pe plac. Astfel făcute, numeroase trăsă- 

turi satirice găsim în poemul medieval didactic 

şi alegoric "ie_roman de la rose" unâe pasagii 
rr 

întregi iau în râs iubirea cayalerească, iar al- 
me ear em oara or a rr apa arm ora ra eri 

  

tele biciuesc abuzurile clasei feudale; tot aşa 
ea coaie ctre 

  

numeroase trăsături satirice le găsim împrăştiate 

în fabliaux, mici poezii narative destinate să ind iii a di 

înveselească pe auditorii unui bâlci sau târg 
i 

e re 

  

prin povestirea de către un jongleur a unor anec=- 

dote care înfăţişau fie şiretenia femeilor, fie 

credulitatea soţilor, fie imoralitatea călugări- 

lor. Un poem satiric însemnat e Le „Roman „de he- 
  
  ae au za 

nard, care e o vastă epopee ale cărei personagii. 
Luce map ne a e 

sunt animalele: lupul, leul, vulpea ale căror 

fapte sunt povestite cu intenţia evidentă de a 
ț 

2 a, iau de ” . 

parodia povestirea isprăvilor eroilor din cântu- 

Tile de gest. 

Dar în toate aceste poeme sau pcezii, intenţiile
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satirice nu se manifestă decât asociate cu alte , 

elemente, fie ca în ftabliaux cu Gorinţa numai de 
cr aere și A   

a distra o societate prin povestirea unor anec- 

dote hazlii, fie ca în Le Roman de la Rose cu 

intenţia de a-l instrui prin expunerea a tot fe- 

lul de cunoştinţi sociale, istorice sau ştiinţi- 

fice, Satira întră ca un element al unei poezii 

narative sau didactice, pe cână la alţi poeţi 

cum e VILLON, intră ca un element al unei poezii 

esenţial lirice, ca un mijloc de a pune în re- 

lief tânguirile. sale asupra mizeriei în care 

trăeşte, sau regretele sale pentru tinereţea sa. 

scursă fără folos, sau meditaţiile sale asupra: 

morţii care pune un capăt tuturor suferințelor 

şi face ca bogaţii şi săracii să fie egali în 

gropile din cimitir, | 

“Satira ca gen cu o individuali tate proprie e 
o creaţie a Pleadei,. In dorinţa de a reînoi lite- 
ratura franceză şi de a o înălța până la culmile 
atinse de literaturile clasice greco- -latine, Ple- 
ada prin manifestul ei, "Defense et illustration
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de la langue francaise"! ceruse poeţilor să cul- 

tive genurile poetice ca oda, elegia, epopea 

tragedia, comedia, şi satira care făcuseră repu= 

taţia marilor poeţi ai antichităţii Aceste ge- 

nuri socotite nobile trebuiau să înlocucască ve- 

chile genuri lirice naţionăle cultivate: încă la 

începutul secolului al XVI-lea de CLM ARO 
şi alţi poeţi care respectau tradiţia literară; 

aşa erau le rondeau,: 12 ballades Si o 
SS 

„Pe aceste producţii naţionale JOACHI "du Bl 

LAY, semnatarul 'manifestului Pleadei, le numeg- 

te cu dispreţ "Ges episseries" (poezia & căror 

hârtie e buni âe înfăşurat marfa luată de la bă- 

cănie) şi socoteşte că ele "corrompent le goust 

de noctoe langue et ne servent sinon & porter 

temoignage de notre ignorance 

„Cât priveşte satira, JOACHIN du BELLAY o „re- 

comandă poeţilor generaţiei noui în locul ace 

lui ._gen ae poezie naţională pe care-l găseşte | 
POI d 4 ii: ai 

inepte şi care se nureşte. oa ă 1! ane. 

Astfel de coq a 1! ane compusese şi i CLEMENT 

MARO? ; ele erav nişte. lucrări satirice în care 

autorul sărea ce Ja un "subiect la, altul, au coq
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4 l'âne, râzând de toate cu o vervă bufonă, In 

locul acestor satire grosolane designate spune 

du BELLAY cu această "inepte appellation ae coq 

a 2'ânepnel vrea ca poetul, luâna de model pe 

ORATIU să scrie satire în care să critice cu m9- 

deraţie viţiile. timpului său cruţând persoanele, 

adică fără să atace în moa persoral pe cineva, 
Ce1 dintâiu poet framcez care a cultivat sati- 

ra literară a fost tocmai autorul manifestului, 
JOACHIM du BELLAY. Sfatul pe care-l dase altora. 

de a scrie satire î1 puse în aplicare el însuşi 
dâr în alcătuirea satirelor sale du B&LLAY luă a ra ma 

Tm a 

de model nu numai pe satiricii latini dar şi pe 
cei italieni, Ca în foarte multe genuri pe care 
le aclimataseră în poezia lor aupă Greci şi la- 
tinistot astfel procedaseră Italienii şi în sa- 
tiră  Paeţi ca AR 10370 şi alţii, în cadrul unor 
epistole familiare în felul lui ORAT IV, daseră 

satire Literare care din punct ae vedere al for- 
mei sunt în terțete 1n special modelele genu- 
lui în Italia sunt cele sapte satire ale lui ARI- 
O3STO care de fapt sunt scrisori în versuri. adre- 
sate rudelor sau prietenilor săi. Poetul dând
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“detalii intime asupra vieţii şi sentimentelor 

sale, vorbind de decepţiile ce i le-au pricinuit. 

protectorii săi, alunecă la consideraţii morale 
d gafa ee 

- de o morală practică şi epicuriană asupra fe- 

ului cum trebue să trăeşti pe “Lume 

Pe satiricii latini, pe ORATIU ae cele mi 

multe ori, dar uneori şi pe JUVENAL, dar în ace-_ 

laş timp şi pe „ARIOSTO, i-a ] luat „ca; model_JOA- 

CATIA du “BE ILAY în sonetele sale satirice care 
ame pron emma zace mt 

alcătuesc culegerea Les egrete, culegere „Gompu- 

să în cea mai mâre parte în ultimii ani ai şede- 

zu sale 1 la Roma, între 1555 - 15% Dorină ca 

şi prietenul său RONSARD să -ş i facă 0 situaţie, 

în aiplomaţie, JOACHIM âu "BELLAY însoţise la 

"Roma pe o rudă a sa,influentul şi bogatul carqi- 

nal du BELLAY, numit de Henric al Li-lea amba-: 

sador la curtea papală, 

De şi cardinalul era el însuşi un excelent hu- 

manist şi un bun versiticator de poezii latine 

el nesocoti talentul tânărului du BELLAY căruia 

nu-i încredinţă decât un serviciu neînsemnat, Se- 

derea la Roma fu astfel: numai un lung şir de
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Aecepţii pentru JOACIHI;: au BELLAY amărât ae ro- 

lul dce:subeltern ce i se dete | | 

Dorul de provincie a sa natală, Anjou, fu nai 

tare decât entusiasmul trezit „2 un moment de 

spectacolul puterii romane, Du BSLLAY exprimă 

într'o culegere. de sonete “ântiquitez de Rome, 
admiraţia sa pentru palatele în ruine, pentru co- 

loanele sfărâmate, pentru templele năruite care 

vorbe sc toate de puterea şi dt mărirea ce altă 

dată a poporului roman. Dar în contrast cu aceste 

rămăşiţe ale unor timpuri glorioase stătea spec- 

tacolul deprimant al corupţiei şi al făţărniciei 

de la Curtea papală. Du BELLAY înnăcrit de oare-c: 
Speranţele sale de a-şi face o carieră în diplo- 
nație la Roma fuseseră amăgite, şi care se simţea 
ia Roma un exilat Gucâna âorul regiunei sale na- 
tale, cuprins de desgust şi de indignare pentru 
moravurile denni tarilor şi a slujitorilor Curţii 
papale, dete curs vervei sale ie satiric într!'o 
cv! egere de sonete intitulată les hegrets. | _ 

Un mic număr de sonete din les itegrets m sunt 
  

ce e „drept satirice, dar elegiace, Dar de şi pu-       ţine la număr ele reprezintă din cauză meritelor
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lor literare, unul din aspectele cele nai intere- 

sante ale culegerii, | | | 

Du BELLAY exală în aceste sonete regretele sale 

că a părăsit Curtea din Paris unde versurile sale 

“erau aşa de apreciate, ae a fi lăsat departe în 

urma lui persoanele care-l iubeau şi de a fi dat 

independenţa, de odinioară în schimbul servituţii 

de acurni în serviciul cardinalului amsador,; dea 

fi la o distanţă de mii ae poşte de vatra părin- 

tească, de. colţul in ţinutul unde. se născuse, 

l'Anjou, al cărui aer i se pare mai. dulce decât 

aerul. Romei străbătut de adierile impregnate de 

sare care vin e ia marea vecină şi regretă că- 

suţele ain ţinutul natal care i se par mai plă- 

cute decât palatele de marmoră ale potentaţilor 

clerului, - Sonetul În care răsuflă nostalgia lui 

e unul din cele mei , frumoase) din Ies. „Regrets ; 
mr eee at 

Heureux, : qui COME Ulysse a fait un beau voyage, 
Cu comne cestuy lă qui conquit la toison,; 
Et puis est retourne, plein d'usage et raison; 
Vivre entre ses parents le reste de son aage' 

duand revoiray-je,helas,de mon petit village 
Fumer la cheminece: et en quelle saison 
Revoiray-je le clos de nai pauvyre maison, 
qui m'est une province;et beaucoup d'avantage ?
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Plus me plaist le sejour qu'ont basty mes ayeux, 
- Que des palais Romains le front audacieux: 

Plus que le marbre dur me plaist 1l'ardoise fine, 
Plus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin, 

Plus mon petit iyre, que le mont Palatin, 

Et plus que L'air marin la douceur Angevine. 

Suferințele exilului avură ca efect o ură iînen- 

_să în. contra locului unde se simţea exilat. Rona 

fu făcută vinovată de toate neajunsurile poetului 

gi. ae „oars-ce sufletul lui du BELULAY era aplecat 

al nuba î spre duioşie dar şi spre răsbunare. „Şi. Îro- 

nie; satira, se asociă 1a dânsul cu elegia, 

O jumătate ain culegerea Regretelor e consa= 

crată înfăţişării satirice a moravurilor Romei 

pontificale. In această satirizare a viţiilor şi 

vridicolelor înalţilor prelați roind în jurul papei, 

în speranţa de a căpăta o recompensă pentru josni- 

„cele lor linguşiri, du BELLAY avusese de predecesor 

pe ARIOSTO Câteva din epistolele familiare ale 

poetului italian oferă în sprintene verţete ta- 

blouri satirice ale ambiţiei, ale ipocriziei şi. 

a desfrâului prelaţilor din Roma. Dar ARTOST i-a 

dat numai igeea generală a subiectului _satirelor 

sale fără să se poată stabili vre'odață o imitație
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„precisă, aşa încât în sonetele sale du BELLAY se 

arată un satirist. foarte personal şi original. 

Astfel e admirabilul sonet în care du BELLAY 

ne înfăţişează pe prelați în jurul papei bolnav, 

Inalţii aemnitari ai Curţii papale stau palizi în 

jurul protectorului lor, a cărui stare de sănă- | 

tate îi pune pe grijă. Ei tremură la fiecare acces 

de tuse şi examinează cu frică fie-care 'expecto- 

raţie a lui,temânâu-se odată cu dispariţia protec- 

torului să dispară şi toată situaţia lor strălu- 

cită. 

Sonetul CX. 

liais les voyant pallir lors que sa Saicteite 

Crache aans un bassin,et â'un visage blanc i? 

- Cautement espier s'il y a point de sang; : 

Puis d'un petit soubriz feindre une seuret&; 

O combien (ây-je alors) la granideur que je voy; 

Est miserable au pris de la granceur d'un Roy: 

Walheureux qui si cher achete tel honneur. 

Vrayement le fer meurtrier, et le rocher aussi 

Pendent bien sur Le chef de ces Seigneurs icy, 

Puis que d'un vieil filet depenă tout leur bon 

, heur.. 

Importanţa hegretelor lui du BELLAY vine din 

faptul că sunt primele satire de moravuri, E 
  

ârept că aceste satire au un neajuns: câdrul lor 

MABHERAE, FASO, X,



ză 

e prea strâmt căci e cadrul Sonetului caze:fiu :are 

decât 14 versuri, In acest cadru restrâns, au | 
BELLAY introduce portrate' vbatjocoritoare a marilor 

prelați ai Curţei pontificale sau tablouri în 

care wiravurile acestei Curți sunt înfăţişate în 
culori întunecate, totuşi în acest cadru restrâns 
satira nu putea să se desvolte; nu se putea în 

  

14 versuri să se desemneze toate trăs &turile 

unui per sonagiu şi nici să se arate tot comicul: Dat 
toate viaicolele şi toate defectele unei epoci 

ei amana a ar acru aa e ate DR e ai 

  

şi a unei societăţi, 
Saua, 

Du “BELLAY îşi dete seama el însuşi de acest 
neajuns al întrebuinţării sonetului pentru sati- 
ră şi în locul sonetului recurse la epistola 

Ten PT Termene eee ame rea amet? 

în n versuri în genul lui ORATIU şi a lui ARIQEFQ 
cepe en mere ara 

îm RI 
smerit pt serena 

pentru satirile ce le , compuse după întoarcerea sa 
arene Dre det 377rateit 0-a N SAD Ret me a aa na e ai 

Tar imi mine te ae aia aere ar oc 
în Frenţa 

In acesie satire prezintaite sub formă de epis- 

  

tole în versuri se simte influenţa vădită a1 unui 
gen de satiră foarte cultivat de Italieni în' se- 
colul ai XV-lea şi a1 xvI -lea, - Satira glumeaţă, - ba chiar bufonă în care poetul BERNI excelă aşa
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încât se dete acestui gen de satiră numele acestui 

poet, denuminâdu-se satiră bernescă, Tonul în acest 

fel, de satire e voioşia care înlocueşte indignarea 

şi vehemenţa de ton obişnuite în satiră; satirele 

vernesti se mai caracterizează prin faptul că poe- 
a Pr aaa mr ae 

tul lasă fantezia sa să sburâe în vor ceea-ce are 

  

drepi rezultat imagini şi coriparaţii neprevăzute; 

acest joc de comparații şi : imagini neaşteptate 
_ 

e întrebuinţst pentru a face elogiul paradoxal 
  

al lucrurilor cele mai „vulgare; de exemplu BERNI 

face în terţete panigiricul scobitorilor sau al. 

saladei - sau elogiul defectelor „Omeneşti cum sunt 
me e ce con Tea pa ae 

avariţia şi neruşinarea sau panegiricul unui lucru 
mozaici rate 

socotit ca o nenorocire de exenplu elogiul ciumei, | ei 

  

după cum AHADIS JAMYN, un discipoli al lui RONSARD 

va face apologia Infamiei şi Lenei, 

Du BELLAY îşi exercită verva în acest gen adre- 

sânâ iui RONSARD care surzise de vreme un Hymne ă 

la Surdite care e o apologie a acestei infirmităţi. 

După cum BERNI slăvise ciuma şi un discipol al său 

LASCA făcuse elogiul nebuniei, tot astfel du BELLAY
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slăveşte norocul celor care fiind surzi. sunt, scu- 

ti ți “ae plicti seala ae a asculta o predică prea 
lungă sau „Poveţele neroade ale celor încrezuţicri- 
ticele aiversariior „flecăritul limbuţilor, negnio- ——— 

  

biile oameni Lor de la „Curte Şi cicăleala nevestii 
lor. Du BELLAY fericeşte pe RONSARD care graţie 
surzeniei a putut să se adâncească în studiu şi să 
devină un mare post şi sfârşeşte satira sa uşoară 
cu versul. următor care e un vers de hinn ; 

Je te 'salue o sainte et alme Surdits, 
ea mai, bună satiră bernescă a lui Du BELLAY e 

Le poste courtisan, Ia această satiră du BELLAY se 
Le poete cou: „d 
preface că laudă pe poetul de Curte, dar elogiul 
iui e în realitate o luare. în.râs a. poetului ae. 
Curte prezintat ca in parazit care caută ză scoată 
din dibăcia cu care poate ticlui în versuri compli - 
mente şi linguşiri adresate celor mari Şi puternici, 
ranguri, onoruri şi bani, - 

Du BELLAY ia dela, RERNI procedeele sale; arta. de 
a se preface că lauaă. un lucru pentru. a ne, face să 

i UCTu pentru 

  

pricepem contrariul lui şi şi dibăcia de a a strecura - 
eee 

Pre maaa i 

  

omora venin în elogiile sale, aceste procedee le asociază du BELLAY tu procedeele satirei literare şi ne aă



- 147 = 

astfel în ie. joăte courtisan cea mai gesăvârşită 

sațiră franceză până la . apariţia satirelor lui 

REGNIER, 

_Prefăcânau-se că laugă ceea-ce în vealitat e_con= 

damnă,du BELLAY face portrerul poetului de Curtesa- 

rătînd mijloacele prin care-un versit icator pcate 

să ajungă la o soartă fericită, 

O poeţi, zice du RELLAY, nu vă pierdeţi sănăta- 

tea; stuâiină şi zi şi noapte secretele artei poe 

ților latini şi Greci. Ocupațiile acestea sunt dău- 

nătoare nu numai sănătăţii dar şi creărei unei si- 

tuaţii bune; ae pe urma vegherilor înâelunzate Does 

tul devine visător, iubitor de- singurătate, ursuz, 

Fii âin contră vesel şi bine dispus, măgulegte pe 

marii seniori şi pe prinți. Cată de ajunge omul de 

casă al unui senior puternic de la Curte; şi în 

loc de lungi poema, greoae şi plicticoase, în care 

te trudeşti să creezi o liubă nouă şi un sti]. ori- 

ginal, compune cântece care să fie fredonate îs 

doamne şi de paji, ticlueşte versuri în onoarea 

nunţilor şi botezurilor princiare, celebrează vic- 

toriile regelui, trimite Qoamnelor madrigale şi
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fereşte-te să produci prea mult ca să ru trezeşti 

gelozia protectorilor tăi. In chipul acesta vei fi 

pretuit de cei puternici şi vei scăpa de sărăcie, 

de care av parte numai poeţii lipsiţi de iscusinşă, 

Je te veux enseigner un autre poinct notable: Pour ce que de la court l'eschole c'est la table, Si tu veux promptement en honneur parvenir, C'est au plus sagement îl ţe fault maintenir. Il faut des lieux comnuns,qu'ă tous Propos on tire, Passer ce qu'on ne scait et se monstrer scavant En ce que lon a leu deux ou trois soirs devant, Mais qui des grand seigneurs veult acquerir la grace Il ne fault que les vers seulement il embrasse, Il fault â'autres propos son stile de guiser, Et ne leur fault tousjours des lettres deviser. - Bref,pour estre en cesti art des premiers de ton aage Si tu veux finement jouer ton personnage, Entre Les Courtisans du scavant tu feras, it entre les scavans court i san tu seras, 

Ce faisant tu tiencras le lieu d'Aristarque, bt entre les scavans seras comune un Monarque: Tu seras bien venu entre Jes grands seigneurs,; Desquelz tu recevras les hiens et les honneurs,; Bt non la pauvrete, des Muses l'heritege, Laquelle est ceux-la reservee en partage, qui dedaignent la court, facheux et malplaisans,. Pour allonger leur gloire,accourcissent leurs ans, . 

  
Le poste courtisan care a apărut în 1 559,poate fi 

o re mea mere ana ei PTR 08 loa „cre TI se ae. 

  

considerată ce prima capodoperă a satirei în Franţa. 
PP rinite Sei sit Meriteie de fond al acestei satire: vigoarea gândirei



"U
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care sub laude ironice arată defectele atâtor ver- TE Dima in ore pe mate pe team a 

Sif icatori dibaci în arta de aşi crea situaţii,fără 
să fie înzestrați cu adevărate daruri poetice şi 
fără dorinţa de a pătrunde secretele meşieşugului 
poetic,versurile bine turnate, vioiciunea cu care 
gluma e mânuită, fac din Le poăte courtisan Prima 
capodoperă a satirei literare în Franţa, 

ii rămânea însă satirei progrese de realizat. Du 
BELLAY pusese în satire ironie şi fineţe de observaţie 
dar n'o însufleţise ca JUVENAL cu căldura unei în. 
dignări generoase, n'o făcuse să vibreze de accente- 
le urei care cere răsbunare, de strigăteie nâniei 
sau ale dispreţului, nici nu eyicase un idei moral 

ASR 

  

în numele căruia satiricul biciueşte viţiile şi ae. 
fectele contimporanilor, 

| 
Serviciile acestea le va aduce poeziei franceze 

RONSARD, Acest mare poet care e. un foarte mure lirice 
şi epic e Şi un satiric ae talent, RONSARD a compus 
mai întâiu saţire. sub titlul de Discours, Potmes şi 
blegies . In aceste poezii, călcând pe urmele lui 

= e p 
ORATIU şi ale lui JUVENAL, tratează jocurile comune 
ale moralei celor vechi. schimbările pe câre soarta 
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le aduce în viaţa oamenilor; sclâvia în care trăesc_ 
În 

încătuşaţi . oamenii de la curtea regilor, neajunsu- 
mm ja a ami ră e ap ari încat rm 

rile pe care le aduce ne înfrânarea pot telor noastre. ea e erai rea name » orei PR ore tată e i a Sa ai erat) „pe De meet nai EEFI. 

Meritele lui RONSARD ca poet satiric se manifes- 

  

tă însă în poemele sale politice şi polemice; în 

  

cele două "Discours sur les miseres de ce temps" şi 

Remontrance (Dojană ) au peuple. de France, publicate 

cu ocazia primelor răsboae civile, în 1562 - 1563, 
cum şi panfletul virulent adresat predicatorilor 

protestanți vâzfitori ai lui RONSARD, privit ae ei 

ca poet al catolicismului: "Reponse de Pierre de 

Ronsarăd aux iînjures et calomnies de je ne sais guels 

prâdicants et ministres de Gentve (1563), 
Aceste poeme apar. în momentul cână luptele între 

partide în Franţa, înfrânate sub domnia energicilor 
regi Francisc I şi Enric al II1- lea, se deslănţue 
sub slabui Carol al lă-lea şi molatecul Enric al 
III. lea; luâne ae pretext deosebirile ae confesiune 

religioasă, lăcelurile săvârşite de catolici şi de 
protestanți, jafurile şi nelegiuirile, pustiirea ogoa- 
velor, foametea şi mizeria poporului - „consecinţele 
grozave ale acestor răsboae civile e_sunt denunţate de 

    

RONSARD cu multă pornire în contra protestanților 

  

a aa mmm ee amane e ma cae unmeannemeeeaeered 
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în care vede pe autorii principali. &i relelor de care 
suferă patria, 

Aceste poeme sunt înzinte de toate poeme poliţieg,: 
în care eleganța lui RONSARD îmbolei tă de spectaco-= lul mizeriilor materiale şi morale ce s'au abătut asupra ării lui, Şi în care sentimentul său patrio- 
tic excitat de vederea atrocităților răsboaelor ci- vile se revarsă în vaiuri de calaă eloquenţă. | 

bloqueriţa lui RONSARD adesea devine lirică, In-. 

  

Teme eee n e a a dignarea Lui - faţă de protestagţi se exprină în apos- 
trofe mişcătoare, rugăciunile lui adre sate lui Dum 
  nezeu ca să pună capăt suferințelor de care suferă 

Franţa au o sinceritate caldă care se comunică ce- .. 
titorului, Aşa de exemplu în Remontrance apostrofa 
către Dumnezeu care rămâne nepăsător pe tronul său 

w 
A din Ceruri fără. să se indure de nenorocirile Franţei, 

O Seigneur tcut puissant, qui a3 tousjoura este, Vers toutes nations plein de: toute bonte, - De Quoy te sert 1ă haut 1a „ouare. et le tonnerre Si d'un esclat ae feu tu n! en brusles la terre? . BS= tu. dedans un throsne assis sans. faire: rien? .. Il ne faut point douter que tu ne scaches bien Cela que contre. toy brasseni tes crâatures, * - Eu toutesfois, Seigneur, tu le vois et l'endures ! 
Toutefois les Gocteurs! de ces secțes nouvelles, ... Comme si 1'Esprit Sainct avoit use ses ailes A s 'eppuyer Sur “eux, comme s'ils en avoient ev: Du ciei âru eţ menu mille iangues de feu.
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Dar remarcabile sunt nu nunai cuvântările lirice 

ale lui RONSARD în satiră dar şi verva cu care în 

> 

fătişează pe adversari, de exemplu câna face portre- 

tul în şarjă a predicatorului protestant al cărui 

aspect aspru şi a cărui ţinută neglijată vor= să con- 
a ase e eee mn ee ea 

vingă pe toţi de puritatea doctrinei pz „opovăauite 
  

de aânsul. 

“T1 ne faut pas avoir beaucoup â'experierice 
Four estre exacterent docte en vosire science; 

Les barbiers, les magons en un jour y sont ciercs, 
Tant vos mysteres saincts sont cachez et couvers; 
Il faut tout seulement avegues hardisse - 
Detester. le papat, parler contre la.messe,; 
Estze sobre en pPropos, barbe longue, et le front 
De riges  laboure,l'oeil farouche et profonăs; 
Les cheveux nal peignez le sourcy qui s'avale,: 
Le mentien refronene, le visage tout pasle. 
Se monstrer rarement, composer maint escrit; 
Parler de l'Eternel, du Seigneur et de Christ... 

" Yerva satirică a lui RONSARD contra protestanţi- 
a ei i INNA 

lor se manifestă însă de multe ori în moâ grosolan; > multe An moG grosolan 
———— INI 

    

iritat de atacurile protestanților, RONSARD nu se 

sfieste să vecurgă a injurii CALVIN e un beţiv,; SA AA E Vl Desi 

  

un tâlhar, un cămătar si un desfrânat. 
Tema 

  

Dar vorba lui JUVENAL, indignatico versus fecit 
    

se adevereşte și pentru RONBARD la care indignarea 

isbuteşte să ne sea portretul conducătorilor pro-
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testanţi ai epocei Şi să vestejească ipocrizia sau 
ambiția lor prin versuri care fac o foarte mare În 
presie, 

  

RONSARD a adus mari servicii satirei franceze, 
mlădiind versul francez şi făcându-l apt pentru sa- 
tiră prin faptul că l'a făcut capabil să exprime 
indignarea sau să vibreze de ură, să se cutremure 
de milă sau de înduioşare, 

RONSARD care a dus la o mare perfecţiune satira 
politică) a adus mari servicii şi satirei morale 7a 
genul lui ORA?PIU, căci a „Bettecţionat cadrul episto- 
lei. în Versuri pe care î1 Întrebuinţase şi du BELLAY 
pentru a aşeza într! ânsul observaţiunile sale asupra 
moravurilor timpului, 

Pentru ca satira morală să ajungă să-şi îndepli- 
nească scopul, mai trebuea ca în acesti cadru al epis- 
tolei familiare Şi în ajutorul versului mlădiat de 
RONSARD, să se introducă tablouri de moravuri âin 
Franţa şi portretele diferitelor tipuri caracteristi- 
ce de la sfârşitul secolului al XVI-lea sau începu= 
tul secolului al XVII-lea, portretele expresive ale 
exemplarelor societăţii ge atunci, poetul care cu 
versurile sale urmăreşte să-şi facă o situaţie,
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pedantul umanist, cavalerul încrezut în avantagiile 

sale fizice, ipoctitul, gentilomul de provincie care 

vine la Curte să-şi eate norocul, etc, pentru ca să 

avem o galerie ae tipuri de satiră bogată și va- 
riată şi nu redusă la câte-va specimene cun e cea a 

lui RONSARD şi du BELLAY , Meritul de a fi creat 
această galerie de tipuri în satiră îi revine lui 

MATHURIN REGNIER şi de aceea WUSSRT £1 numeşte în 
poezia sa "ipitre sur la Paresse: de 1! immortel 

Moliere, 1! imnortel devancier, 

ra taiere ae e aa, 

VIATA LUI REGNIER SI OPERA SA, 

În satirele sale REGNIER a fâcut foarte mul te 
destăinuiri despre înclinaţiunile sale, caracterui 

si gusturile sale, dar ne-a dat foarte puţine ae- 
talii relative la viaţa sa, Istoricii lâterari, 
însă, au putut pe baza. docunenţelor. si a relată- 
rilor date de contimporanii marelui satiric să sta- 
bilească biografia sa; ain cară: vor releva întâm= 
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plările care explică fie geneza unora din satire- 
"le sale, fie fizionomia lor specială, După ce "vo m 
face cunoştinţă cu evenimentele mai însemnă te din 
biografia scriitori lui” şi cu aspectul gere ral! al 
operei sale vom trece la stuaiul satirei a IX-a | 

| îndreptată contra Iuă „WALHEABE, care conţine şi 
expunerea ideilor sale Literare, i 
Multă vrema a circulat asupra oziginei lui 

REGNIER o legenâă Pe, care ultimii cercetători ai. 
vieţii poetului au spulberat-o, „anume că 1a Char- 
tres, orăşel din împrejurimile Parisului, unde 

s'a născut în 1.573, tatăl, său ar fi tinut un tri- 
pou Şi. că ain cauza mediului pe care. 1! a, frequen- 

Fa
 

tat 

pentru limbagiul şi descrierile realiste pe care 

înc ă, de. copil, i-ar fi venit poetului gustul 

le găsim în satireley sale. Biografii recenți au 

arătat că din contră tatăl Lui, DESPOR TES, a fost 

una din notabilităţize orăgelului Chartres, ajun- 

gând techevin", adică membru în consiliul comu- 

na şi că se. dete luai Mathurin 0 educaţie, îngri- 
jită, de oare- ce era destinat să intre în cler, 

pentru. a protita de „trecerea şi „Vaza pe care le 
avea unchiul său, DESPORTES, care bucurânâu- se
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de favoarea Curţii ajunsese să posedeze foarte 

multe beneficii eclesiastice, datorite talentului 

siiu de poet dar mai ales iscusinţei sale de a plă- 

cea regelui Henric al Iil-lea al cărui amoruri 

le cântase în sonetele sale, 

In vârstă numai de patrusprezece ani, ifATHUR IN 
mame er nem m a aer 

  

REGNiLR fu ataşat ae persoana cardinalului ae 

Joyeuse; protectorul afacerilor franceze pe lângă 

Sf. Scaun. Cardinalul, căruia îi plăcea fastul şi 

care era înconjurat de o suită nuneroasă luă eu 

dânsul pe REGNIER în călătoriile ce le iăcea în 

diferite state italiene, sau în diferite regiuni 
ale Franţei, în special la Toulouse a cărui ar- 

niepiscopat era una din sinecurile acestui bogat | 

şi influent prelat, Intre 1567 şi 1601 cât timp - | 
făcu parte din personalul carainalului ae Joyeuse; 

REGNIAR făcu numeroase călătorii şi între altele 

trecu de şapte ori munţii spre a se duce în Italia, 

Situaţia lui REGNIER oferă oare-care analogie 

cu cea a lui au BELLAY, deşi rolul jucat de sa- 

tiric pe lângă carâinalul de Joyeuse fu cu siguran- 
ţă mai aters decât acel - tot de sutaltern = în- 
deplinit de marele poet al Pleiadei, pe iîngă 

a
a
 
3
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unchiul său. Desigur că din cauza delicateţei na- 
„turei sale, a înălțărei sala sufleteşti şi a ţi. 
neţii sensibilităţii saige, JOACHIU au BELLAY Su- 

feri mai mult decât RECNITR de conditia de sutbai.- 
tern în care trăia şi ae dorul de ţinutul său natai, 
dorul de "son petit Lir6 şi âe "la grâce angevine“ 
şi că nu fu jignit ca JOACHIM du BELLAY dar dis- 
trat de spectacolul ipocriziei şi a apucăturilor 

de linguşire pe lângă cei mari âe la Curtea ponti- 
ficală, Cu înclinații îndreptate spre gustarea plă- 
cerilor pozitive, materiale, REGNIER suferi nai 

ales de nevoia ae 8 Şi: înfrâna satisfacerea lor, 
atât din cauza iubirei de ţinută. corectă şi, de- 
centă a. protectoruiui său, cardinalul de Joyeuse, 
cât şi din cauza reformei felului de viaţă de la 
Curtea pontificală, După plecarea lui JOACHIM cu 
BELLAY şi cu puţin înainte qe sosirea lui MATHURIN 
REGNIER la Roma, papa Pius al V-lea întrodusese o 
disciplină aspră în moravurile de la Curtea ponti- 
ficală interzicâna cu asprime petrecerile galante, 
la care altă aatţă luau parte prelaţii, şi pe care 
le biciuise JOACHIM au BELLAY în sonetele satirice 
din Les Regrsts,
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-In':schimb cardinalului îi plăcea 'fastul şi - 
desfăşurarea unui lux destinat să facă impresie 
asupra; poporului; dar magnificenţa sa se asocia 

“cu 0 austeritate de moravuri foarte riguroasă; | 

„.carâinalului îi mai plăceau discuţiile cu oameni 

învăţaţi în teologie sau experimentați în prac- 

tieă. asupra unor chestiuni grave şi serioase, 

Constrângerea la care era revoit îl irita pe REG- 
  

NIEK căruia i-ar fi plăcut să n'aibă nici un frâu 
în satisfacerea gusturilor sale pentru plăceri şi 

a e 

amoruri uşoare, 

Or,pour moy,tout le mal que leur discours m'objete, C'est que non humeur libre 4 l'amour est sujete; 
Que j 'ayme mes plaisirs,etţ que les passe-temps Des amours m'ont rendu grison avant le temps; 
qu'il est bien mal-ais€ que jamais je me change Bt qu'ă d'autres fucons ma jeunesse se range, 

Din cauza acestei nepotriviri între firea 
poetului şi firea protectorului său, REGNIER pă- 
răsi postul pe care-l ocupa pe lângă cardinalul 
Joyeuse şi se stabili la Paris fără a se fi ales 
cu avantagii materiale după un serviciu de 18 ani 
în tasa cardinalului Joyause. REONIER însă câş= 
tigă protecţia câtor-va mari seniori, graţie
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intervenţiei cărora el dobânai bare-care beneficii 
eclesiastice şi între altele un loc ge canonic 
la catedrala din Chartres, orăselul său natal, 

Dacă REGNIER nu se alese cu avantagii mate- 
riale de pe urma îndelungatei sale şederi în Ita- 

    

lia el trase ain această şedere avantagii de or 
din întelectual, căci putu să se perfecţioneze în 

cunoaşterea poeziei italiene; care ajunsese îa un 

mare grad de strălucire, graţie strădninţelor şi 

talentului scriitorilor italieni ai Renaşterei, 

In specia] înclinaţiunile sale de poet satirice pu- 
tură să se desvolte, căci se împrieteni cu CAPORALI, 
cel mai reputat din satiricii gin şcoala lui BERNI, 

De la CAPORALI, de la MAURO, un ait discipol al lui 

BERNI şi de la BERNI însuşi, “RiSGĂZER a împrumutat 

diferite portrete burleşti din satirele saie şi 
folosinâu-se de procedeele poeziei berneşti, are 

să înfăţigeze morâyurile timpului său, 
In cei opt ani pe care REONIER îi mai trăi după 

stabilirea sa în 1655 la Paris, unde moare în 1613 
el ajunse la o mare reputaţie literară, fără ca 
să-şi creeze,cum isbutise unchiul său DE SPOR TES, 

MALHERBE, F ASC, XI,
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o situaţie maţerială corespunzătoare cu renume le 

său literar. Avea prea multă: indolenţă în carac- 

ter şi avea prea mult cultul independenţei sale 

pentru a reuşi la Curte. li lipsea atât energia 
ni 0 DOI O NI INN 

de. a lucra incontinuu şi cu perseverenţă pentru 
  

  

realizarea unui scop şi această lipsă de energie 9 
o 

arată chiar în poezie, unâe nu revine asupra ver- 

  

surilor eşite din prima aruncătură de condei, 

spre a le corecta sau a le perf&cţiona, „Aceeaşi 

lipsă de energie o arată şi în viaţă» lăsându-se 
O 
momit de plăceri, nefiină în stare să. xeziste 
  

    

aid unei ispite, 

  

emma 

Târât âe prietenii săi de petreceri, el îşi 

  

duce viaţa în tavernele de atunci ale Parisului, 

o viaţă de excese cărora li se aatoreşie moartea 

lui prematură, căci n'avea în 1613, cână moare; 

decât 39 ae ani. Lăuasnd talentul satiracului, 

emul ai lui TUVENAL şi al mar ilor satirici latini» 

BOILBAU în Arta poetică regretă îndrăsneaia ta- 
nn e ÎI Iata ia 

blourilor sale realiste şi Jicenţa limbagiului lui: 
me ae 
  

a căui explicare 0 gâseşte în mediul pe care
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poetul îl frequenta, 

De ces maitres savants disciple ingânieux, 
Regnier seul parmi nous forme sur leur modăle, 
Dans son vieux style encore a des grâces nouvelliaa. 
Heureux,si ces diseours,craints du chaste lecieur, 
Ne se sentaient âes lieux ou frequentaii l'auteur; 
Et .sisdu son harti de ses țimes oyniques, 
[1 n'alarmait souvent les oreilles pudiques! 

Cu câţi-va ani înainte de moartea sa RBCGNIER 
publică în 1608 prima ediţie a satirelor, care cu- 

prinde 12 satire , El dete noui ediţii în 1609 şi 

1612, adăogând încă o satiră la cele publicate an- 

terior,: In 1613, anul morţii poerulvi, eşi o edi- . 

ţie postumă dar care fusese preparată de REGNIER | 

şi în care numărul satirelor atinge cifra de 17, 

la care se adaogă încă uri număr de poezii, din care 

unele cu o inspiraţie 'creştină iar altele foarte 

licenţioase sunt un îndiciu interesant de ameste- 
cul de credinţă şi de, înclinare spre descrieri ci 
nice care coexistau în sufletul oamenilor din se- 

colul al XVII-lea, | | 
Satirile lui REGNIER cuprind o înfăţişare minu- 

nată a moravurilor gociatăţii continporane, Negre. 
şit acest tablou a] defectelor şi al ridicoletor
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societăţii timpului nu e complet, REGNIER nu ne-a 
prezintat toate personagiile care au jucat un rol 

în comedia timpului său, dar e totuşi primul sa- 

tiric francez care ne-a înfățișat o galerie ce 
portrete interesante prin revelaţiunile ce le aau, 
atât asupra sufletului omenesc în genere cât şi 

asupra epocei lor - e primul satiric care ne-a 

permis să ne facem o îdee de „care erau gusturile, 

preocupările, plăcerile, defectele şi ridicolele 

contimporanilor săi. | 

Du BELLAY satirizase Roma papală în Les Regrets 
(prin urma era departe -de moravurile societăţii 

franceze ) iar în le pote courtisan ne înfăţi şase 
numai unul gin tipurile demne de a fi luate în 
râs din societatea franceză a secolului al XVII. 
Poezia satirică a lui RONSARD conţine mai mult 

invâctive politice decât satiră propriu zisă, iar 

Satirele lui VAUQUELIN ae la Yresnaye, publicate 

în 1605; de care s'a făcut pe nedrept multă vrâne 
caz, sunt iipsite ae sinceritate şi ce originali- 
tate, căci cu trăsături împrumutate din satiricii 
italieni, ARIOSTO ALAMANNI, SANSOVINO şi alţii cum
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gi din HORATIU, vrea să prezinte tabloul societă- 
ţii de atunci, 

Totuşi începutul secolului al XVII-lea înve- 
aerează înclinarea publicului i rancez de a gusta 

înfăţigarea satirică a moravurilor societăţii 
Intr'adevăr în această epocă satira e cultivată 

de mulţi poeţi de a doua sau a treia mână, şi 

pe de altă parte satiricii italieni sunt traduşi 
"şi imitaţi în versuri franceze de mulţi poeţi , 
In acelaş timp mulţi poeţi transpun în versuri 
epizoduri din romanul lui RABELAIS Gargantua et 
Pantagruel , care conţine multe tablouri realis- 
te şi satirice şi muite portrete de tipuri ge 
care autorul si-a râs, de ex, judecătorii venali ... 
şi caze dau cu zarul pentru a hotâră care din in- 
prici naţi are âreptate, pedanţii, călugării le- 
neşi şi corupți etc, Tot acum la începutul se- 

„colului al XVIJ-lea e momentul cână un scriitor 
protestant AGRIPPA ă' AUBIGNE compune un roman 

satiric : Memoires du baron ae Paeneste în care 
înfăţişează pB gentilonii Gasconi, săraci dar 

înârăsneţi, fanfaroni şi mincinoşi şi unblână 
să-şi creeze la Curte o situaţie, prin îndrăsneala, 
şi dibăcia lor . Tot AGRIPPA q' AUBIGIE compune
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în aceast timp satirele sale politice Les Tra- 

giques în are atacă pe. atolici şi felul cum 

  

se purtaseră în răsboaele religioase . 

Acestui curent de satirizare a moxavurilor 

îi aparţine şi REGNIER care devine reprezentan- 

tul âe frunte ai lui 

REGNIER a păstrat -concepția-pe.: care. Pleiada 

şi-o făcuse despre satiră şi cadrul pe are-l 

într 'ebuinţase . | 

Concepţia despre ce trebue să fie satira se 

vede din manibestul Pleiadei : satiricul trebue 

să imite pe HORATIU, adică să compună disertaţii 

morale asupra gefectelor omeneşti, în care inter- 

vin ca un mijioc 46 ilustrâze portrete, aicodote 

şi chiar fabule . Astfel într'e satiră HORATIU 

introdace fabula şoarecelui de câmp şi a seaze- 

celui de oraş , 

Cadrul fusese şi dânșul întocmit de, BORATIU:; 

„9 epiatolă către un prieten sau un pro tector în 

care sai iricul. folosinaw- se de familiaritat ea 

»apărturilor dintre dânsul şi persoană căreia 

“satira îi e aqresată, se pot strecura confidenţe, 

anelize a propriei firi a poetului » detalii asu-
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pra vieţii sale intime; particularităţi care 

toate au de 300p să îndepărteze din satiră toiul 

pedant şi răceala pe care lucrarea poetului ar 

avea-o dacă ar predica virtutea, sau dacă în nu 

mele unor principii morale, :ar ataca viţiul . 

In felul acesta ARIOSTO sorisese cele 7 satire 

ale sale şi tot cadrul acesta îl întrebuinţase 

şi RONSARD în poeziile sale satirice propriu | 

zise, cât şi în cele politice sau polemice « 

Batirele lui REGNIER care sunt epistole i adre- 

sate unor mari seniori sau prelați care 1 "au 
  

protejat: sau unora, din prietenii săi manifestă 

concepţia despre satiră a lui HORATIV şi ARIOSTO, 

realizată în parte de au BELLAVY si ROSARD . 

Concepţia despre satiră nu e aşa dar originală 

“le REGNIER, iar locurile comane morale pe care 

le desvoltă. în acest cadru nu sunt interesante 

căci sunt banale şi susţinute fără corivingere 

şi fără vigoare . REGHISR n! are_un sistem de 

“morală bine definit şi ou contururi hotărâte , 

El n'are principii pe baza cărora să dorească 

refacerea semenilor sâi . Morala sa e cea a p OI S OI se |
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filozofilor naturalişti ; să nu we opunem por= 

nirilor naturei, aqică instinctelor noastre - 

Uneori el nu face aecât să qea o formă versi- 

ficată ideilor morale exprimate de RABELAIS, 

sau de MONTAIGNE .Câna într'o satiră qeclară: 

“"Hous RS, Pouvons- faillir suivant notre nature -"; 

REGNIER pune în versuri povaţa găsită în Essais: 

"Nous ne saurions faillir 4 suivre Nature". 

„REGNIER nu observă contrazicerea ce este între 
acest sfat şi criticele din satirele sale, de 

ex. criticele adresate ambiţioşilor care şi aân- 

şii caută să dea satisfacţie prin actele gi stră- 

duinţele lor, unei apletări a propriei lor firi, 

a unei porniri a naturei lor morale . 

REG NLER nu e interesant ca moralist; nu numai 

fiinad-că ideila sale morale oferă contraziceri 

Ş 

că în urmărirea viţiilor şi defectelor contim- 

ae
 sunt lipsite de originalitate, dar şi fiina- 

poranilor săi, el nu e încălzit de acea ură ge- 
Tree 

neroasă care însufleţeşte pe unii satirici, de 

  

  

Tae e E ste Tate ma artar 
  

ex. pe JUVENAL, și umplânau-i ae indignare şi de 
amărăciune, le dicteză versurile lor ustură- 

toare . Desgustul sau ura lui au BELLAY pentru 
intrigile, corupţia şi ambiția prelaţilor dela



| 

' 

- 167 - 

, / 

Curtea papală i-ar fi fost străine lui REGAIER . 

Spectacolul viţiilor şi rigicolelor seeiatăţii 
    

timpului său îl distrează , îl amuzează, Qar nu-l 

umple ge indignare sau de dispreţ . Trăsătura ca- 
racteristică a naturei sale morale e lipsa de 
  

voinţă şi lăsarea. se în voia întâmplării cu sin- 

gura grijă ce a-şi satistace plăcerile; de acea 

priveşte cu indulgență defectele şi ridicolele 

conti mporanilor săi „ REGNIER ne destăinueşte sin- 

_gur în satira a Ill-a că n'are tăria să fie rău 

şi că lumea îi impută că e prea bun. 

Et le surnom de bon me va-t-on reprochant 
D'autnt que je n'ai pas L'esprit 'd'6tre 

mechant . 

A fi rău cu păcatele şi cu defectele oamenilor 

e însă o însuşire pentru satiric, căci numai asţ- 

fel versurile sale vor putea vibra de indignare 

în aşa fel încât să impresioneze pe citi or,iar 

tablourile sale de moravuri vor avea căldura şi 

verva necesară - 
Fa . 

REGNIER a umplut satirele sale cu confidenţe 

asupra lui, a peripeţiilor vieţii sale, a eauca- 
  

      

tiei pe care a primit-o etc. .Aceste confidenţe
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care interesează la o primă lectură, se invede- 

reză la o cercetare de mai aproape că sunt ne- 

sincere şi ncezacte, căci. sunt imitații ale unor 

pasagii din: predecesorii săi, pe care R GNIER 

„le aplică propriei sale biografii + Astfel în 

  

satira XII. pentru a explica de unde. ai Nine încli- 
îm teatre pa 

narea de a lua în râs pe. anul şi pe altul, des- 
tăinueşte | cum această înclinare $i vine âin felul cun 
l'a crescut “tata - său care spre azi fari ae ânume 
defecte; îi punta sub ogăi Dugtarea . eunoseuţilor 
şi vecinilor lui, arătânauzi | că mizeria cutăruia, 
vine din cauza obiceiului ce l'a avut, Să joace 
jocuri de noroc, că altul Şi - a. pierâut averea, pă- 
rintească cu femeile sau în petreceri „astfel lec- 
viile părinteşti au trezit, zice REGNIER, vocaţiu= 
nea meâ satirică 

Or amy, | ce n'est point une humeur ae medire Qui.. m ait fait. retherther ceste.: ÎBeon- 'eserire: 

Que 1 "exemple. d'autruy doit rendre 1'houme .sage :; Et, e guettant i Pr ppos le faute an Datbage;at Me disoiţ iu onsidere cu cest homme esţ reduict * Par Șon ambiţion . ceat. 'autre:toăte nuict Boit avec des putain S , engage son domine , „d autre sens travailler tout ie jour se PE 66 ine.
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Ces jours le pien de Jean par decret fut vengu. 
Claude ayme sa voisine, et tout son bien Îtdy donne, 
Ainsi me msttant l'oeil sur chacune personne 
Qui valloit quelque chose nu qui ne valloit rien, 
M'apprenoit doucemeni et le mal et le bien; - 
Afin que, fuyant l'un, l'autre je recherchasse, 
Et qu aux despens d'autruy sage je m'enseignasse, 

Pasagiul acesta care e amuzant e de fapt o 

imitație a unui pagagiu din satira IV-a din car- 

tea I-a, a lui HORATIU, în care poetul latin ara- 

tă mijloaceie analeage de care se servâse tatăl 

său pentru a-l face să se fereaseă de viţii şi cum 

aceste exemple ae cazuri concrete au trezit wo- 

caţia lui satirică. 
. PE Ă ; ” 2 

In satira IV-a, adresându-se unui prieten,REG- 

NIER regretă că n'a urmat sfaturile tatălui. său 

care prinzând pe copilul său făcână versuri, îl: 

certa şi-i da sfaturi să studieze dreptul şi să-şi 

vândă eloquenţa impricineţilor, sau să se facă 

medic şi prefăcându-se că a ghicit cauza boalei 

pacientului să primească onorarii frumoase, sau 

în sfârşit să se facă soldat, căci meşteşugul ar- 

melor aduce venituri mai sigure decât al Muzelor.
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Mais pour moy, mon amy, je suis for mal paye D'avoir Suivy cet art, si d 'eusse estuaiec, Jeune, laborieux sur une banc, ă l'ecolle, Galien, Hipocrate, ou Jason ou Bartolle, “Une cornette au col, debout gans un parquet, A tort et â travera je vendrois mon caquet; Cu bien, tastant le poulz, le ventre et la poictrine, 
J'aurois un beau teston Pour piger d'une urine, kt, me prenant au nez, loâcher dans un bassin,; Des ragousts qu'un malade offre ă son medecin, En dire' mon advis, former une ordonnance - D'un rEchape s!'i] peut, puis a'une reverence Contre-faire 1 'honneste, et quand viendroit au point; Dire, en serrant la main, "Dame!-i] n'en falloit poinţa, Et bien que, jeune enfant, mon pere me iansast, Et de Verges souvent mes chansons menassast, Me disant de despit, et bouffy ae coolere: "Badin auitte ces vers, et que penses-tu faire? La muse est inutile; et si ton oncle a sceu S'avancer par cet art, tu t'y verras deceu, Un mesme astre toujours n'esclaire en ceste terre: 

Mars tout ardent: de feu nous menace de guerre; Tout le monde fremit., et ces &rands nouvements Couvent en leurs fureurg de piteux changements, 
S 'accorge d'harmonie avecques les tronpettes, Les lifires, le tambours, ie canon et le fer, Concert extravagant des musiques d'enfer? Toute chose a Son regne, et dans quelques annces 
D'un autre oeil nous verrons les fitres dest inces. 

ale poetului ne lasă reci câna ne arintim că într!'o epistolă adresată de RONSARD unui prieten (€pitre ă Pierre Lescot.), găsim aceleaşi sfaturi aate ae



  

272 

tatăl lui RONSARD viitorului mare poet al -leiadei, 

Tot astfel nu trebue să ne închipuin că î atâm= 

plările sovestite de REGNLER în satira a X-a şi a XI, 

unde vorbeste de discuţia avută la un ospăţ proat cu 

un pedant ridicci,sau ne înfăţişează întrevederea şi 

conrerbirea cu o femes galantă într!o mansardă des- 

austătoare prin murdăria ce demnea acolo,s5'2au pe» 

trecut îa realitate. | 

intîupiări identice le găsim povestite de CAPO- 

PALI şi BERNI în satirele lor; REGNIER le-a localizat 

şi a reuşit să întreacă modelele sale prin pitores- 

cul caârului sau decorului în care ne introduce şi 

care e cei al mediului parisian de stuaci,dar mai 

ales i-s întrecut prin tipurile omeneşti pe care 

le-a. prezintat în acest cadru sau decor, 
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TIPURILE SATIRIZATE DE REGNIER 

SATIRA a IX-a CATRE RAPIY, 

Aruncând o repede privire asupra satirelor lui 
REGNIER am arătat că m interesează prin ideile mo- 

rale pe care le-a desvoltat satiricul;, nici „Prin 

| vigcarea atacurilor sale şi. nici prin destăinui- 

rile ce ie face asupra vieţii sale, căci astfel de 

âestăinuiri care dau atâta farmec satirelor lui 

HORATIU sau ARIOSTO, sunt la satiricul francez 

nişte broderii asupra unor teme împrumutate de siu- 

rea . În schimb, şi această trăsătură doresc săo 

pun în lumiră acum, REGNIER e interesant prin sen- 

timentul profunăâ al realităţii pe care îl găsim 

în tablourile sale, prin portretele admirabile ca 

adevăr ce le conţine opera. sa, şi în sfârşit prin 

viaţa pe care stilul său o învederează, 

REGNIER e în Primul rână un excelent observa- 

tor al societăţii timpului său. Acest poet are aa- 

rul să prindă aspectul lucrurilor şi tiziononia 

persoanelor şi să le redea cu o viociciune care ne



- 173 - 

face să le vedem înaintea noastră. REGNIER se dis- 

trează de comicul pe caresl radiază aceste persona 

gii de pitorescul unor tablouri.. Si cu un sentiment 

de voioşie comunicat ivă ne înfăţişează tipurile ori- 

ginale din societatea în care a trăit, | 

Aşa € tipul gentilomului de provincie venit la 
  

Curte cu scopul să-şi creeze o situaţie, fanfaron, 
  

încrezut în meritele fizicului său, cu o eleganţă 

afemeeată, şi amintind prin multe trăsături pe ba- 

ronul de Faeneste al lui D' AUBIGNE. E mai bun cunos- 

„cător al eleganţelor âecât eroul romanului lui 

' AUBIGNE, REGNIER ni-l înfăţişează cu atitudinele 

| sale comice de om care-şi admiră toaleta, care 

„voină să placă doamnelor, zâmbeşte cu o graţie stu- 

aiată, fredonează, „cântecul la modă şi debitează | 

complimente assăbuite: 

Ce fanfaron chez elle eut de moi cognoissace,; 

Et ne fut de parler jamais en ma puissance 
Luy voyant ce jour.la son chappeau de velours, 
Rire q' un fascheux, conte, et faire un sot aiacours, 
Bien qu'il m'eust ă 1' aboră doucement fait entenâre - 
Qu'îl estoit mon valet ă venăre et, ă despendre; 
Et destournant les yeux: " Belle, ă ce que j'entens, 
Comment. vous gouvernez les beaux eaprits du temps." 
Et faisant le doucet de parole et de geste, 
Il se met sur un lict, lui disant:"Je proteste
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Que je me meurs d'amours quană je suis pres de vous; 
de vous 2yme si fort que j'en suis tout jaloux, 
Puis rechangeant de note, il monstre sa rotonde: 
"Cest ourreşe est-il beaux? Que vous semble du monde? 
L'honme que vous scavez m'a it qu'il n'ayme rien, 
vadame,ă vostre aviz,ce joura' nui suis-je bien? 
Suis-je pas bien chaussâ? ma jambe est-eile beiie 
Voyez ce taitetas:; la moae en est nouvel ie 
C'est oeuyre de la Chine. A propos,on m'a âit 
Que contre les ciainquants le roy fait un edict. * 
Sur le coude il se met trois boutons se delacs: 
“Hadame ,baisez moi: n'ay je pas bonne grace? 
LU voua autas fascheuse: A la fin on verra, 
Rosette,ie premier qui 3 ien repentirai 

_Un ali tip gin galeria lui REGNIZA e cel sl poetu- 

1ui „s8u mai bine zis a] diferitelor feluri de poeţi 
an orteze oaia EAT Di a a a pi me 

din timpul său. REGNIER ne arată pe postul sărenţuit, 

înfometataşteptîni cu nerăbiare o invitarie la masă 

şi plictisind societatea cu detitarea versurilor sa- 

le. Un alt tip de poei e cel antiţioa,uindindu-se 
mereu la situaţia ce va putea dobînăi ci: versurile 

sale şi cere: 
ein e 

Meditant un sonnet meâite un svâchs, 

Un a1ţ tip _ înfățișat de REGNiEh e pedantul care ci. e 
n aer 

tează la fiecare vorbă pe Greci si pe Tatiniscare 
încîntat de şti inţa sa se supără îndată ce cineva 
pare că i-o contestă sau îi contrazice criticîna



în schimb pe toată lumea, 

Ainsi ce personnage en magnifique arroy, 
Marchant pegetentim s'en vint jusques ă moy, 
Qui sentis & son nez, ă ses levres d6closes, | 
qu'il fleurait bien plus fort, mais nen pas mieux que 

Il me parie latin,il all&gue, il discourt /roses, 
Il reforme a son piea les humeurs ae la Cour: 
qu'il a pour enseigner une belle manitre, 
Qu'en son glove il a veu la matitre premitre; 
Qu'Epicure est Yvrongne;, Hypocrate un bourrsau, 
que Bartolle et Jason ignorent, le barreau; 
que Virgile est passable, encor'qu'en quelques pages 
Il meritast au Louvre estre chifle des pages; 
que Pline est inegal, Terence un peu joly; 
Mais surtout il estime un langage poly. 

Ainsi sur chasque autheur il trouve de Quoy nordre 
L'un n'a point de raison et l'autre n'a point d'orâre, 
L'autre avorte avant temps des oeuvres qu'il: concoit 
Or il vous prend Macrobe et lui donne le foit, 
Ciceron; il s'en taist,a'autant que 1'on le crie 
Le pain quotidien de la pedanterie. 
Quant & son jugement , il est plus que parfait, 
Et 1'immortalite n'ayme que ce qu'il âfâiţ, 

Neîndenânatec şi murdar, peâantul poartă o 

haină soioasă ale cărei pete indică mâncărurile pe care 

le-a gustat şi pe care n'a ştiut să le dirijeze în 

întregime în gură, REGNIER înfăţişează în trăsături 

bine alese aspectul acestui personaj amator ae vi- 

nuri şi expert.să discearnă calităţile produselor 

fie-cărei podgorii, Pedantul amator de vinuri, soios, 

şi murdar, socotind că dacă apa nu e bună de băut 

MALHER BE PASC. XII,
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nu e bună nici de spălat,exaltă un miros mai tare 

dar mai puţin plăcut decât ai rozelor, 

Ainsi ce personnage. en magnif ique arroy, 
Marchant pedetentim.s'ea vint jusques ă moy, 

Gui sentis a son nez,ă ses l&vres dccloses, 

Qu'il fleurait bien plus fort,mais non Das mieux. 
ÎI que_roses. 

In înfăţişarea portretului pedantului „REGNIER 

aă dovadă de o vervă spirituală atât prin această 

trăsătură asupra mirosului exalat. d6 "pedant- vers 

care a devenit proverb cât şi înfăţişarea feţei 

pedantului iubitor de băutură ;nasul său împodobit . 

cu zubine strălucitoare „ar putea servi de firmă unei 

taverne şi să demonstreze că meaicii care ne în- 

deamnă să ne abţinem, de vin;tăci strică sănătăţii, 

nu ştiu ce spun căci nasul pedantului e:c dovaaă 

hotărâtoare că un beţiv trăeşte mai mult decât un 

doctor ce se ţine de igienă: 

Son nez haut relevee senbloit faire ia nique 
A 1'Ovide .: Nason,au Scipion Nasique, 

Ou maints rubiz balez,tous rougisants da vin, 
Monstroient un hac itur ă la Pomme-de-pin 
Et,preschant la vendange,asseuroient en leur trongne 

Qu'un jeune medecin vit moins qu'un vieuz yvrogne. 

Din toate timpurile înfăţişate de REGNIER,cel mai E DS geo Aer, 
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reaşit e al Macettei, „pe care ne-a înfăţigat- o în 

satira XIII-a. Macette e tipul femeci care după ce 

şi-a petrecut tinereţea în aventuri de dragoate 

dându-şi seama la bătrâneţe că nu mai poate face 

ceea-ce făcuse în tinereţe,nijlocegte întâlnirile 
celor tineri,mascându-şi însă purtarea urâtă în 
dosul unei ţinute evlavioase pentru ca astfel să 

poată mai uşor câştiga încrederea oamenilor, Si în 

celelalte satire REGNIER are arta de a ne „prezenta 

timpurile sale nu în mod figurativ,adar în “moa dra- 

matic,prinse într'o acţiune care le permite ca prin 

gesturile,atitudinele şi vorbele lor să-şi desve- 

lească sentimentele. Cea mai dramatică din satirele 

„lui REGNIER e însă a XIII-a,în care ne înfăţi şează 
pe Macette,ipocriţă bisericoasă şi p&rversă, Satira 
aceasta ca şi tipul Macettei au ca punct, de plecare 

o elegie a lui Ovidiu, în care poetul latin relatea- 
ză. conversaţia pe care 0 surprinsese,ascuns după ușă 

între o bătrână vrăjitoare,Dipsas,şi iubita sa pe 
care bătrâna caută s!'o depărteze de poet şi s'o ade- 
menească spre iubiri interesate,făcânau-i tot felul 
de făgădueli .REGSIER ne destăinueşte discursul ademe- 
nitor ţinut de Macette iubitei sale;până ce,neputână
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să mei rabăe ca bătrâna să-şi întindă laţurule sale, 

poetul ese din cămăruţa de unde auzise tot şi a- | 
lungă pe bătrâna netrebnică, Tipul lui REGNIER e cu 

mult superior lui Dipsas, intriganta lui OVIDIY. 

Dipsas e un personaj aproape abstract şi neştiind 

arta de a ispiti pe o fată tânără; din contra Macette 

a lui REGNIER ştie toate secretele artei de a con- 

vinge şi de a ispiti cu meşteşug o fiinţă neexperi- 

mentată,. Aşa de exemplu în OVIDIU, Dipsas exclamă: 

Ah, vestmintele nu sunt în raport cu frumuseţea 

    

— ra eee e ee 

ta. Aş vrea să fii fericită, pe cât eşti de frumoasă, 
  

In locul acestui limbagiu care nu poate face impresie 

asupra imaginaţiei, Macette enumără gătelile şi vest- 

mintele pe care copila ar putea să şi le procure şi 

o face să simtă cât e de nenorociţă prin comparaţia 

toaletei ei sărăcăcioase cu luxul pe care ar putea 

să-l aibă, dacă a vrea să asculte ae sfaturile bă- 

trânei, | | 

A propos,scavez-vous ? On âiţ qu'on vous marie 
Je scay bien vostre cas; un homme grana, adroit Riche, et Dieu scait s'ila tout ce qu'il vous fauaroit Il vous ayme si fort. aussi pourquoy,ma fille, Ne vous aimeroit-il?. vous estes si gentille, Si mignonne et si belle, et a'un regarăd si doux, 

  

  
|
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Que la beaute plus grande est laide aupres de vous 
Mais tout ne respond pas au traict - de ce visage 
Plus vermeil qu'une rose et plus beau qu'un rivage. 
Vous dsvriez, estant belle, avoir de beauz habits, 
Esclater de satin, de „perles, de rubis; 
Le grand regret qui j'ay! non pas, & Dieu ne plaise; 
Que j'en ay ae vous „voir belle et bien ă vostre aise 
Mais, pour moy; je voudroy que vous eussiez au moins 
Ce qui peut en amour satisfaire ă vos soins; 
Que cecy fust de soye et non pas d' estamine. 
Ma foy les beaux habits servent bien ă la.mine, 
On a beau s'ageancer et faire les doux yeux,; 
Quand on est bien pare on en est tousjours mieux.: 

_Negreşit,i se poate imputa. lui REGNIER că ga- 

leria sa de portrete e limitată la un cerc restrâns 

de personagii; In afară de gentilomi vanitoşi, de 
poeţii înfometați, de pedanţii îngâmfaţi, soioşi şi 

beţivi, de femei ipocrite şi perverse existau desigur 

la Curte şi în burghezie destule tipuri de satirizat. 

E de observat apoi că personagiile înfăţişate de REG- 

NIER au _q o » psihologie prea sumară; un suflet simplu; 

redus numai la câteva trăsături, 

Psihologia acestor personagii deşi se reduce la 

câteva trăsături, e bine prinsă şi redată cu precizie, 

Deşi galeria tipurilor pe care ni le-a înfăţişat e li- 

mitată la anume cercuri, totuşi înainte de MOLIERE, e 
  

singura colecţie de portrete care ne înfăţişează 
ee   mm ca
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ridicolele şi defectele unei epoci, aşa încât REG- 

NIER e primul poet francez care graţie darurilor 

sale de poet realist şi talentului săv pitoresc; 

ne-a înfăţişat tabloul moravurilor epocei sale cu o 

perfecţiune ce nu fusese încă realizată ae nimeni 

în Franţa. 

Prinire satirele lui REGNIIR, satira a IX-a aâre- 

sată lui Rapin,pe care urmează s'o comentăm, are o 

fizionomie particulară. 

E mai întâiu singura satiră îndreptată în contra 

unei persoane particulare, în contra lui MALHEREBE, 

pe când celeilalte satire înfăţişează defecte sau ri- 

dicole aparţinând la categorii întregi ge indivizi, 

înfăţigşaţi în aşa mod, încât sub particularităţile 

proprii moravurilor secolului al XVII-lea se între- 

văd totuşi trăsăturile eterne ale firei omeneşti. 

Trebue să relevăm apoi că satira a IX-a e singu- 

ra satiră literară, pe când celelalte satire de şi 

conţin pe ici pe colo părerile lui REGNIER cu pri- 

„wire la poezie, sau la literatură, geşi contin ata- 

curi contra poeţilor care 2u despre arta literară 

o altă concepţie âecât a satiricului, şi deşi conţin
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portrete satirice ale diferitelor Specii de poaţi. 

- poetul sdrenţuros şi înfometat,poetul plictisină - 
. lumea cu: citirea elucubraţiunilor sale, poetul meâi- 

tând cum cu aşutorul unui sonet dedicat unui om la 
putere ar putea să capete. anume avantagii materiale; 
totuji toate aceste satire sunt sociale _sau _morale; 
sunt tablouri de moravuri conţinâna. o galerie de 
portrete. | 

In satira-a IX-a însă REGNIER exprimă crezul său 
pottic şi atacă dostrina literară a adversarilor zi. 
diculizâna!'o, REGNIER se socotește. legat de Pleiadă 
nu mimai în calitate de. nepot a lui DESPORTES, dar 

fiina-că împărtăşeşte concepţiile lui RONSARD şi a 
discipolilor săi despre poezie, Opera lui RONSARD şi 
a discipolilor acestuia fusese criticată de MALHERBE; 
acestei critici REGN IER zi opune ideile sale litera- 
re şi luând în râs pretenţiile refornatorului „poeziei 
“francezesarată neajunsurile Bi slăbiciunea poeticei 

sale, | 

Am arătat expunând reforma lui MALHIRBE cum între 
MALHERRE şi şetul Pleiadei era o divergență în ce
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priveşte origina şi menirea poeziei. MALHERBE e de 

părere că isvorul poeziei nu e inspiraţia poetului 

provenită din învăpăerea imaginaţiei şi sensibilită- | 

_4ii sale, MALHERBE crede că poezia derivă din re- 

_flecţiune, din meditaţie asupra unui subiect; din 

voinţă. Această părere e diametralmente opusă celei 

a lui RONSARD, care în prefața poemului său epic 

La Franciade şi în Abregă de l'art postique, declara- 
  

se că nu se poate face nimic în poezie fără "l'ardeur 

d'esprit", | | 
Tu aura en premier lieu, spune RONSARD poetului, 

les concept ions grandes, hautes, belles et non trai- 

"'nantes ă terre. Car le principal point est: 1'invention, 

RONSARD se exvrimă cu dispreţ, pentru meşteşugul. 

versificatorului care e foarte deosebit de arte poetu- 

lui care inventă şi făureşte subiecte noui. RONSARD 

declară chiar că-i e permis poetului. ca în căldura 
  

  

mn 
  oara a ia 

avântului + său sublim să | nu respecte Xregulele grama- 

ticei şi-l autorizează să nu revie asupra formei im= 

perfecte în care s'a exprimat la început căci această 

formă păstrează încă ceva din călâura- şi mişcarea 

avântului poetic,
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Negreşit, şi MALEERBE crede că poetul trebue să 

fie înzestrat cu darul poeziei, dar crede că facul- 

tăţile poetice nu pot duce la un rezultat: bun gacă 

nu's însoţite de o muncă necurmată prin care poetul 

revine asupra producţiunei sale, atât din punctui de 

vedere al fondului cât şi cel ai formei, cerându-i ca 

gânăâirile să fie exprimate cu preciziune, corectiţu- 

dine şi armonie, | | 
In timp ce pentru RONSARD şi discipolii săi, între 

poezie şi proză sunt deosebiri de esenţă, pentru MAL- 

HERBE deosebirile sunt mai ales formale; poezia e ca 

şi proza; limbagiul raţiunei şi are de scop să redea 

adevărul, poezia însă recurge la imagini şi se supune 

legilor versificaţiei. MALHERBE aase exemplul unei 

astfel de poezii care e mai mult el.oquenţă veraif icată, 

care ca fona are aceiaş materie ca un discurs în pro- 

ză, prezintând aceiaşi logică şi aceiaşi înlănţuire 

strânsă de idei, dar care spre deosebire de discursul 

în proză recurge la imagini mai numeroase şi mai în- 

drăsneţe -şi se supune legilor versificaţiei, 

Poezia lui MALHERBE e poezia unui raționalist care 
are cultul perfecţiune formale, Ni s'a păstrat un



exemplar al poeziilor iui DESPRTES adnotat de aân- 
sul. Exemplarul e Plin de observaţii cu privire mai 
ales la formă, la greşelile de stil, de djimbă şi ae 
versificaţie ale lui DESPORTES. Completână aceste 
observaţii cu anecâotele ce ni le relatează disci- polul său RACAN şi cu propriile exemple ale lui. 
MALHERBE, eonstatăr că MALHER RE urmăreşte cu înver- 
şunare prolixitatea - VYorbeie cu care DESPORTES 
umple versurile sale spre a obţine măsura - şi pe 
“câre cu o metaforă Pitorescă ie nume şt e cheville, 
(propriu zis cuiu de 1eman cu care se astupă o gaură 
în scânduri) sau bourre (propriu zis câlţi) - apoi 
trivial itatea sau chiar faniliaritatea prea mare a 
termenilor - metaforele care nu sunt juste şi mai 
ales greşelile de sintaxă şi ae versificaţie, de ex, 
hiatusul sau rimale imperfecte, | , _ 

In contra acestei concepţii despre poezie, în „contra acestei urmăriri minuţioase a negli jenţelor 
formei, se rigică REGNIER care semnalează Strinte- țea de orizont a poeticeij lui VAL HERE, 1 ipsa de . avânt şi chiar proza isnul producţiei sale poetice, REGNIER socotea ca 0 datorie să apere poetica
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lui RONSARD, şeful Pleiadei, dai fiinâ-că în toate 

satirele sale învederase că împărtăşeşte concepţia 

ce şi-o Făcuse RONSARD şi şcoala lui despre poezie, 
Astfel încă din priza satiră, REGNIER declară 

că inspiraţia e totul în poezie şi că în avântul 
său poetul. trebue să se late condus de verva sa 

fără să se gândească la regulele gramaticei şi ver-: 
sif icaţiei. 

In faut faire de mesme, un oeuvre entreprenant ; 
Juger comme au sujet L'esprit est convenanţ, 
Et, quand on se sent ferme et 6'une aisle assez forte, laisser aller la plume oi la verve L'emporte, 

bais,Sire,c'est un vol bien esleve pour ceux 
Quifoibles q'exercice et d'esprit paresseux, Enorgueillis d'audace en leur barbe premitre, 

Chanterent ta valeur d'une facon grossitre, 
Trahissant tes honneurs avecau' la vanitţe 
D'attenter par ta gloire 31 immortalită, 

Versurile din urmă conţin şi un atac deghizat 

ia adresa lui MALHERRE care fără să fie încălzit 

de o inspiraţie puternică a cântat faptele vite- 

jeşti aie regelui, Astfel de atacuri conţine şi sa- 

tira a IV-a, în care se plânge unui prieten că | 

poeţi de merit ca RONSARD, DESPORTES şi JODELLE 
sunt nesocotiţi de generaţia nouă care a impus poe- 

ziei tirania unor legi nesocotite şi că această
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constrângere e o piedică pentru poeţii care vor: să: 

înfăţişeze frumuseţea şi natura fără megteşugire: 

Car on n'a plus le goust comme on l'eut autrefois; 
Apollon est gesn6 par de sauvages loiz | a 
Qui retiennent sous l'art sa nature offusqude, 
Et de mainte figure est sa beaut masqude. 
Si pour scavoir former quatre vers empoullez, 
Faire tonner des mots mal joincts et mal collez. 
Amy; l'on estoit poate, on verroit (cas estranges!) 
Les poetes plus espais que mouches en vendanges. 

Dar în aceste satire găsim numai în mod înciden- a n Ste satire gasim numai 1 Len- 

  

tal formularea ideilor literâre ale lui REGNIER, iar 
Pa pm rai e a 2 n 

  

criticele la adresa adversarilor săi sunt mascate. 

in schimb satira a IX-a cuprinde expunerea desvol- 

tată a poeticei lui şi o învinuire făţişă a greşeli- 

lar adversarilor săi literari, | 

" Satira aceasta publicată mai întâiu în ediţia poe- 

ziilor lui REGNIER din 1608 a fost compusă cu puţin 

înainte de această dată. Vorbind de MALHERBE şi de 

reforma sa am arătat cum puţin după stabilirea la 

Paris a reformatorului poeziei franceze, adică la 

sfârşitul verei anului 1605 o ceartă isbucni între 

dânsul şi DESPORTES - şi că REGNIER, care până atunci 

fusese în bune relaţii cu MALHERBE, care-l şocotea 

emulul latinilor în satiră, deveni vrăjmaşul acestuia,
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Impins de resentimenteie sale REGNIER judecă reforma - 
şi obera lui MALHERBE, detractorul unchiului său, şi 

o priveşte cu luciditatea specială pe care o dă ura, 

Dacă ţinem seamă că întriun vers se face aluzia la 

faptul că Psalmii. lui Davia sunt cântaţi de toată 
lumea; şi că în 1607 un compozitor compuse melodii 

pentru acompaniarea cu instrumentul nuzi cal numit 

le luth a Psalmilor lui DESPORTES, putem data aceas- 

“tă satiră âin.1607, 

Satira aceasta e adresată unui poet astăzi uitat: 

NICOLAS RAPIN, 

REGNIER făcuse de mult cunoştinţă cu RAPIN în 

Italia, Cardinalul de Joyeuse fusese silit în urma 

asasinării şefilor partidului catolic din Franţa, 

ducele şi cardinalul de Guise, care erau foarte bine 

văzuţi de papa, să părăsească Roma şi alese Veneţia 

ca reşedinţă temporară. a sag REGNIER î1 urmase şi 

întâlni în acest oraş pe NICOLAS RAPIN câre ocupa 
tuncţiunea de secretar al ambasadorului francez, de 

Thous, pe lângă guvernul Veneţiei, sau cum i se zicea 

în limbajul timpului: pe lângă Serenissima Repu- 

blică, -



RAPIN avea douăzeci de ani mai mult decât REG- 

NIER gi se manifestase ca litera, creându-şi chiar 

oare-care reputaţie, 

Cu zece ani mai înainte colaborase ia un volum 

des versuri pe care-l publicase marele savant ETLENNE 

PASQUIE 3 La Suge de M-elle des Roches, 

EIIENNE PASQU IER avocat celebru ai epocei,emi- 

nent jurisconsult şi istoric eruâit a lăsat asupra 

vechilor instituţii ale Pranţei, o carte de mare va- 
care: Les recherches de France. Regele îl înşsărcină 

în 1579 să facă parte din tribunalul extraorâinar 
care se ţinu în acel an la Poitiers, Astfel de Şe- 

dînţe judiciare extraorâinare care se ţineau sub 
vechiul regim Gin timp în timp în provincie se nu- 

meau les granâs jours. PASQUIER se făcu cunoscut nu   

numai prin cunoş ştinţele sale de jurisconsult şi de 

istoric dar şi prin talentul său de literat, In 
cursul şederei sale la Poitiers ca membru âl tribu- 

nalului Les granâs jours,Etienne PASQUIES, frequentă 
salonul doamnelor des Roches, Madeleine şi fiica sa 
Catherine, care erau reputate pentru spiritul,fru- 
museţea şi interesul ce-l] arătau. pentru chestiunile



, 
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literare, In cursul unei vizite PASQUIER zări pe 
gâtul de o albeaţă de marmoră al G-rei Catherine un 
punct negru:intrigat, examină punctul negru şi 

constată că era reprezintat de un purice care se 
plinba în locuri pe care nu înarăsnise să le atingă 
nici un agorator, | | | 

Puricele de pe gâtul dorei des Roches fu pentru 
cercul de literați care se afla atunci la Poitiers 

i pretextul a numeroase poezii în grecește şi latţi- 
| neşte ca şi în limbile literare moderne de atunci; 
franceza şi italiana, Gelanteria scriitorului re- 
curse 1a toate aceste limbi pentru a slăvi puricele 
fericit sau pentru a se indigra contra îndrăsnelii 

sale, PASQUIER car e compuse o epigraxă franceză a- 
supra punctului negru adună în 1582 toate versurile 
pe care acest incident le inspiră unor oameni cu 
ocupaţiuni grave şi serioase printre care şi a m &gistra- - 
tului NICOLAB RAPIN, Câţi-va ani mai târziu găsim 

pe RAPIN colaborând la o altă lucrare colectivă :La 
satire Menippse. | Me o pa pere mere eee ee 

În timpul răsboiului civil care avu loc în Franţa pentru recunoaşterea lui Henric al IV-lea ca rege»
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RAPIN comvătu în armata lui Henric al IV-lea, care 
susţinea, o luptă învergunată contra ligei caţolice 
şi a partizanilor spanioli ai acesteia, Liga ținea 
Parisul sub stăpânirea sa şi împiedica pe rege să 

pătrunâă în Capitală, Efectele dezastruoase ale 

răsboiului civii erau adânc simţite în toată ţara; 
jafurile şi omorurile se țineau lanţ şi populaţia 
începuse să sufere de foamete. Atunci câţi-va scrii- 
tari adunaţi în jurul canonicului Jean LEROY se 

gânairă să acopere de ridicol pe catolicii fanatici 
cari nevoină să recunoasgă de rege pe protestantui 

'Henrie al IV-lea aduceau atâtea rele în Franţa şi! 
compuseră un panflet politic, La satire Menippse, 

pe.care o publicaseră la mijlocul anului 1594, Autorii 
deteră numele de Menippee acestei scrieri de la filo- 

soful grec Menip care compusese în secolul al III-lea 

înainte de Christos satire în proză amestecată cu ver- 
suri cur era şi scrierea lor, La satira Menippee e 
o parodiare a procesiunei făcută. de membrii ligei 
pe străzile Parisului în Ianuarie 1593;autorii sa- 

. tirei îi pun să e
s
 ronunţe nişte discursuri în care



  

desvăluesc motivele meschine ale purtării lor Şi josnicia sentimentelor lore I se atribue lui RAPIN 
în afară de discursul de o pedanterie bufonă pe 
care=1 pronunţă rectorul Sorbonei Rose, câte-va din 
epigramele latine şi franceze de la sfârşitul 
ecrierei. 

RAPIN fu unul din poeţii care frequentau casa pe care 0 avea DESPORTES, în împrejurimile Parisului 
la Vanyes, DESTORTES era foarte Pri ni tor și la masa lui se adunau mulți scriitori mai Duţini fâvo»i- zaţi de soartă decât acest beneficiar de însemnate bunuri bisericeşti, RHGNLER avu ocazia să-l revaaă de multe ori pe RAPIN în casa unchiului său aşa 
încât era firesc ca întocmina o satiră în care ia apărarea Pleiadei şi a unchiului său DESPOR TES, 
criticaţi de MALHERBE, să se adreseze unui poet prieten cu DESPORTES şi împăr tăşina idezlul poetie ai Pleiaaei, | | 

MALHERBE PASC, XII],
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SATIRA IX,  COMENTAR, 
DEBUTUL SATIREI. 

Satira 1ă. se desface în gouă. părţi; numa i prima e 

o satiră pr opriu zis literară; a doua, de o întindere 
aproape egală cu cea dintâiu şi care merge de la ver- 
sul 155 p până a la sfârşit, e o satiră- morală în care 
intervin tot telul de „consideraţii morale: împrumutat e 
lui MONTAIGNE asupra slăbiciunei „judecății. omeneşti 

și a avantagiilory de a nu schimba datinele ce le-am 
apucat ae la părinţi şi prin urmar6 nică datinele li. 

terare care âu fost recunoscute bune de generaţii 

anterioare şi a aăopta în locul lor nişte noutăţi 

chimerice şi primejdioase, e | 

Partea i-a care are 132 versuri e cea în care REG- 
NIER îşi exprimă părerile Literare şi conţine alături — 
de aceste păreri, atacurile sale contra adversarilor 

  

  

    

  săi în materie de poezie, Satira debutează cu un elo= 
giu al lui RAPIU căruia îi sunt dedicate aceste ver= 
guri. REGNIER aduce omagii înaintaşului său în arta 
versurilor, arată titluviie sale de glorie în poezia 
franceză şi nărturisină că nu va Putea egala neritele
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proclană că li se cuvin o deosebită cinste şi că 
în neputinţă ce a-1 slăvi altfel, închină aceaată 
bucată lui RAPIN, 

Negreşii, meritele lui RAPIN nu-8 aşa de în- 
semnate pe cât le proclamă REGNIiER, Dar RAPIN era 
poetul indicat pentru a primi ca omagiu o satiră 
în care era atacat MALHERBE, detractorul lui DE3- 
PORTES, cu care acest gentilom literat era în 
strânse relaţiuni, RAPIN era pe de altă parte un 
partizan al idealului literar a1 lui RONSARD, în 
părtăşit şi de REGRIER şi de unchiul arestui poet, 

"de DESPORTES, Puțin timp cupă primirea ca omagiu 8, 
acestei satire, DE SPOR TEŞ moare (1608!) şi BAPIN cu ac. 
    

ocazie povesteşte un vis ce l-a avut; în visul acesta 
văzuse defilână ca într'un cortegiu funebru toate 
notabilităţile din lumea li terară şi poetică a epoa 
cei care fuseseră în strânsă Legătură cu ilustruz 
defunct. In fruntea cortegiului, ca un2 din notabi. 
lităţile cele mai de seană, RAPIN aşează pe REGNIER 
mo ştenitorul virtuţilor 
calităţilor neamului din care se trage, 

defunctului; dovadă vie a 

Curând după DESPORTES moare si RAPIN şi cu
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. această ocazie REGKIER compuse un epitaf în formă 

de sonet care a fost înserat în eaiţia din 1610a 

Operilor latine şi franceze ale lui RAFIN, 

Versul 1-16, . 

Versul 2, 

w t'ammuses = cu sensul de îţi treci vremea, In 
momentul când REGNIER îi adresă această satiră 

RAPIN renunțând la speranţele ce şi le pusese 

în magistratură, în diplomaţie -şi în cariera 

armelor se retrăsese la moşia sa la Fontenay 

din provincia Poitou în Sud-Estul Franţei şi 

îşi petrecea timpul. cultivână pe ae o parte 

moşia părintească, şi pe de alta cultivâna 

meşteşugul poetic sau cum zice REGNIER megteşu- 

“gul Muzeelor. Versurile sale vor fi publicate ae 

prieteni după moartea sa în 1610. Preţuină ca 

şi HORATIU aurea mediocritas, el exclamă într'o 

strofă: 

Et moi je vis de mon petit domaine 
A peu de train, sans pension du roi 
Puisant Aes vers et ne me aonnant peine 

De ce qu'on ait de moi. 

Versul 3 - REGNIER găseşte că versul lui RAPIN 

are două merite: a/. este nombreux, b/. sunt non
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encore chantâs, Ce semnificare au aceste epi- 
tete şi cum sunt justificate ae opera lui RA- 
PIN ? 

Prin vers nombreux, REGNIER nu înţelege versuri 
numeroase car ritmate armonios şi cu o cadență 

plăcută, Nombreux vine din nombre care are şi 
accepțiunea de însuşire a: limbagiului fie în 

proză fie în versuri de a avea,0 cadență plă= 
cută, Insuşirea aceasta e produsă ae succegiu- 

nea silabelor accentuate. şi a celor neaccentuate, 

cum gi a accentelor ritmice: ale frazei în pe- 

riOd, Se ştie că o frază poate produce ua efect 

plăcut mu numai prin calitatea sunetelor ce 
intră în alcătuirea cuvintelor, Lăe exemplu 

în româneşte genetivui stradei e mai arronios 

decât genetivul străzii) dar şi prin cadenţa 

frazei. Ambele aceste elemente ae eufonie con- 

sțitue muzicalitatea frazei, fie în proză fie 

în versuri, Când GRIGORE ALEXANDRESCU în Umbra 
lui Mircea la Cozia scrie: | | 
Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate Catre ţărmul dimpotrivă se întina, se prelungesc Si ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadență îl isbese 

Strofa aceasta are Şi armonie şi cadență, şi
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warmonie şi nombre. Primul vers, cu repetiţia aşa de 

expresivă a vocalei u care redă murmurul sură al va- 

luridor râului are o armonie care trezeşte atenţia 
+, 

si a asupra armonic i restului strofei. Pe de altă parte 

distribuirea accentelor tonice = la fiecare vers _ 

suni două silabe puternic accentuate urnate de şapte 
+ 

sau âe cinci atone, dau versului o candeţă foarte 

pronunţată, care în acelaşi timp produce un efect de 

axmonie imitativă căci lasă asupra urechei acelaş 

efect ca şi sgomotul valului mai mare ce se sparge 

ae țărm urmat de sgomotul mai slab al valurilor mai 

mici care-l urmează ş | 

Tot aşa fraza următoare din CHATEAUBRIAND câna 

descrie noaptea de. veghe a Atalei. moartă în savanele 

Americei: 

La lune prâta son pâle flambeau ă cette veillee 
funsbre, Bientât elle repandit dans les bois ce 
grană secret de melancolie qu'elle aime ă reconter 
&uXx vieux chânes et aux rivages antiques des mers. 

O astfel de frază are şi nombre şi harmonie. 

versurile lui RAPIN pe care REGNIER le găseşte non- 

breux n'au supravieţuit autorului: nici unul âiîn ele 

n'a rămas gravat în amintirea posterităţii, 

REGNIER mai găseşte că versul lui RAPIN e non encore 
——— pn
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_hante.. „Această 1auaă pe are i-o dă; lui HAPIN e 
inspiratță ain laudele pe care HORATIU şi le ae-. 
cernează singur într!'o oqă (oda III-a din cartea. 
I-a )ăeclarâna că va cânta cântece pe care nimeni 

“nu le-a auzit încă 

Carmina non Prius 
Auâita musarum. sacerdos 
Virginibus puerumgue canto ; 

Prin versuri ce nu fuseseră cântate „RECN IER 
face aluzie la versurile pe care RAPIN le. făcuse.“ 

cu un ritm provenit ca şi în versurile greco-la- 
tine ain cantitatea. silabelor adică din lungimea. 

“sau scurtimea vocalelor, ca şi în versurile greco-= a vaita V 

latine pe cână în versurile moderne ritmul pro= 

ine din succesiunea silabelor accentuate. ŞĂ atone... 

şi din numărul lor în vers, adică din măsura lor 

In limba iranceză o versif icaţie întemeeată pe 

aceleaşi principii ca a celor vechi e imposibilă 

din cauza diferenţei slabe între silabele lungi 
şi cele scurte, de exemplu a care, zic proso- 
diştii, e luag în pâte (pastă )şi scurt în patte. 
(labă Jsau 0; care e lung în câte (coastă gi 

„Scurt în cotte (fustă), Dar devare-ce principiile
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adevărate ale versificaţiei franceze erau necunoscu- 

te încă de la sfârşitul secolului al XV-lea initaţia 
antichităţii clasice dădu naştere la încercări de 

versificaţie după metrica atetică . Aceste încercări 

deveniră frecvente de îndată ce Pleiada îşi propuse 

să rivalizeze cu modelele greco-latine admiratie . 

Exemplul Italiei stătea sub ochii poeţilor ain şcoala 

lui RONSARD . TRISSINO şi ALAMANNI încercaseră să re- 

învie oda pindarică cu strofele,antistrofele şi epo- 

dele ei ; acelaşi lucru se va trudi să-l facă în 

Franţa şi RONSARD , Tot astfel şi CLAUDIO TOLOMEI &- 

tribuină în mod arbitrar vocalelor italiene canti- 

tate, făcându-le pe unele lungi şi pe altele scurta, 

compusese hexanetri şi pentanetri în felul lui HORA- 

TIU . Culegerea lui TOLOMEI :Versi e Regoie dalla 

pugv& poesia toscana» din 1535 .Saptesprezece ani 

mai târziu, în 1549,0u BELLAY care în manifestul 

Pleiadei,Defense et illustration de la langue 

francaise,se inspiră în chip vădit de reformele 

  

introduse de scriitori în poezia italiană,re- 

comanâă poeţilor îrancezi să compună des vers 

megura declarând că astfel de încercări care 

ar face onoare poeziei franceze n'ar fi imposi- 

bile. Un discipol al lui RONSARD, JACQUES. de 

la TAILIE, publică în 1573 un tratat : De la 
are în arrattee



  

maniere de faire dea vers en francais comme en grec 
  

et en iatin şi unul din poeţii cei mai cunoscuţi 

ai Pleiadei, JEAN ANTOINE du BATE, dete în 1574 în 

culegerea sa : Etrennes de poesie francaise en vers - 

meşur€s; exemple de astfel de versuri, care mai pre- 

zintă şi o altă particularitate curioasă ; aceia de 

a fi transcrise după o ortografie fonetică . In afară 

de poeziile din Etrennes,BAI? a mai dat în vers me- 

sur6s o traducere a psalmilor şi trei cărţi de cân- 

tice . | 

In mod arbitrar BAIF atribue vocalelor constituind 

silabele franceze la unele lungime şi la aitele scur- 

timo şi constitue astfel unităţi metrice în felul 

celor din poezia greco-latină ca în strofa următeare 

din cântecul Le belle aronde - frumoasa rândunică ; 

Wetrul întrebuințat e cel numit în versificaţia gre- 

“co-latină trochaicul dimetru catalectic (adică două 

trohee,urmate de un dacti] şi apai de prime junătate 

-a troheului,aaică 
-.v/ vf -*v/ - 

Babi /llarde/dui toujoure/vripns 
Le som/meil et/songe & troubler 
Qui me/fais heu/reuz et cori/tent 
Babi/llarăde a/ ronde tais-toi . 

Versurile acestea au ceva forţat şi greoi,Pentru
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a ne.ca seama cât de forţată e construcţia Lor+9 
transpunem în construcţia după sintaxa obişnuită: 

Babiliarăe qui toujours viens et songe ă trxoubler 
3e sommeil qui me fais heureux et content, Babi- 
llarâe aronde tais- tei, Incercările lui BAIE din 
cauza acestei forţări a construcţiei sintactice a 
limbei franceze gi a caracterului arbitrar al atri- 
buirei cantității silabelor, erau destinata să ră- 
mână sterile, Aâniraţia pentru antichitate era aşa 
de mare însă în secolul al XVI-lea, încât insucce- 
sul 1 lui BAIF nu împiedică pe alţi poeţi să cultive apa ae 

TE a ea ora emana re e Tae 3 

şi dânşii versurile _Metrice.Printre aceşti poeţi iat ea ema, a ZI Prater 

    

trebue să numărăm şi pe RAPIN care face o innovăție 
în alcătuirea versurilor metrice, RAPIN în versu= 
rile sale” cu unităţi metrice care: reproduce pe cele 
greco-latine, introduce şi rima, Astfel în elegia 

„sa asupra morţii lui RONSARD, Schema e următoarea: 
= u/ - See eu o 
-uf/ -u/ - 

adică un vers compus din două trohee, două dactile 
şi prima parte a unui iroheu urnât' de un vers D0Me pus din âouă trohee şi prima parțe a& unui troneu, V. 0us qui/ ies rui/ seaux a! Hei con frequen/tez
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Vous gui/ les jar/âîns souairese hantez 
Et le/fond ces/bois mileux de choi/sir 

L'ombre et/ le 10i/sir, 

Toate încercările de felul celor ale iui RAPIN 

şi BAI? sunt menite să fie în Limba franceză numai 

nişte jocuri artificiale. Nu tot aşa stau lucrurile 

în limba română, Căci pe când. în limba franceză din 

cauza slabei accentuări şi a lipsei de valoare to- 
nică a silabelor, rima şi măsura sunt singurele ele- 

mente generatoare ale ritmului, în româneşte unde 

silabele sunt puternic accentuate, ritmul poate de- 

curge numai âin simpla alternare a silabeior accen- 

tuate, şi neaccentuate. Deaceea putem avea versuri 

fără rimă dar cu ritm; aşa numite versuri albe foarte 

reuşite. Calificativul acesta î1 merită nu tentati- 

vele lui ELIADE RADULESCU, Oâa sa la Schiller, sau 

poemul Căderea Drâcilor, dar unele bucăţi ale lui 

Eminescu,ca Oda în metru antic: 

Nu credeam să'nvăţ a muri vre'odată, 
sau mica 0qă a lui DUILIU ZAMP IRESCU lui LEOPARDI 

din Imnuri păgâne : 

Ca aerul munţilor limpede . 
Adânc ca a nopţilor stele 

„Tu eşti a durerii imagine 
O tânăr cu palidă frunte, 

în limba română. silabele accentuate formează
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cotrsepondentul celor lungi din versificaţia gla- 

sică, iar cele neaccentuate corespondentul celor 
atone şi în chipul acesta mulţe unităţi metrice 
şi multe din desemnurile strofice latine pot să 
aibă corespunzătoare „ un pendant _ în versificaţia 
română . Versificaţia franceză nu va cunoaşte nici- 

odaă posibilitatea unor traducţiuni ca aceea a 
Iliadei făcută qe D1.,MURNU în care metrica poe- 
ziei clasice e redată . | | | 

„Iar Hector s'avântă din casă . 
Iarăşi pe drumul bătut prin mândru ziditele uliţi 
Dacă prin lafga cetate trecând el ajunse naintea 
Porţilor: Sohee - pe aici era drumul menit spre câmpie î î 

Grabnică'n mers î1 întâmpină mult înzestrata-i nevastă 
Dalb ' Andromache născută din craiul viteaz Bation... 

După RAPIN,nimeni n'a mai încercat să safbună 

vers mesures , 

Versul 5, - ni l'haleine assez forte .Cuvântul 
VOS Laue. . , 

haleine înseamnă propriu zis iar la 

figurat - ca aici - avânt poetic . Se zice despre 

  

o operă că e un ouvrage de longue haleine, când 
  

reclamă o încordare îndelungată a inteligenţei și 

o neobosită atenţie pentru ducerea ei la bun sfâr- 
şit „ Se ştie că unul din efectele unei atenţii în- 
cordate e încetinarea respiraţiei,ăe aci expresia
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couvrage de longue haleine pentru opera însemnată, 
De care numaj un poet bine înzestrat poate s'o 
realizeze „REGNTER a pus în loc de epitetul longue 
calif icativul forte care nu e prea fericit căci 
poate califica în moa pejorativ substantivul haleine 
luat în înţelesul propriu de respiraţie, aşa încât 
avoir l'haleine forte poate însemna a exala un mi- 
ros urât, sau tare prin respiraţie 

„a... ef, te servir d'escorte, Escorte se zice şi de 
însoţirea unei singure Persoane, 

Versul 7.- sans me prâcipiter,. Verbul are aci înţe- 

lesul primitiv gi nu cel derivat, Inţelesul primi- 
tiv e praecipitare = din prae şi caput, a cădea cu 

„capul înainte, a căaea, într!'o „situaţie funestă, a 

greşi. Inţelesul derivat e ce & merge cu o repezi- 

ciune prea mare. Acest înţeles mai ales î1 găsim în 

limba de azi afară numai când prâcipiter e însoţit 

ae un complement cîrcumstanţial de loc : il s'eat 

prâcipite du haut a'un rocher = S'a aruncat cu capul 

în jos din vârful unei stânci, 

Versul 8, - ton labeur, Are aci înţelesul de muncă 
    

intelectuală, de scriere. Cuvântul a pierdut în lim- 
ba de astăzi această accepţiune pe care o găsim şi
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19 contimporanii lui REGNIER, De exemplu -un serii 
tor vorbind de psalmii lui David, traduşi de DES- 

POR TES na spune : Je luy dis que c'etait un Labeur 

de qui 1'honneur serait imuor tel. Astăzi labeur în- 
Xito 

seamnă muncă încordată şi prelungită. 

Versul 9, - St pour me satisfaire au d6sir qui me 
reste. Verbul satisfaire prezintă aci ambele construc- 

ţii în care poate fi întrebuințat: şi cu regimul 

direct (me satisfaire) şi cu regimul indirect (sa- 

tistaire au desir), Când satisfaire e întrebuințat 

ca verb transitiv şi are complement drept un nume 

ce persoană înseamnă a procura un sentiment de nule 

țumire persoan2i indicată ge complementul ârepi: de 

ex. satisfaire ses crâanciers. Câna satisfaire e 

întrebuințat ca verb intransitiv cu un complemeni 

nedrept înseamnă a asculta de persoana sau lucrul 

persomif icat indicat ae complement. Asttel MALHERBE 

în paraphrase du psaume 145 zice: En vain pour sa- 

tisfaire ă nos lâcher envies. a În zadar pentru a 
asculta de joanicele noastre dorinţi, 

| REGNIER a ascciat aga dar la acelaşi verb două 
construcţii diferite ceea-ce era permis în epoca
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libertăţii mari de sinţaxă de la începutul BecG= 
lului al XVtIolea = libertate în contra căreia 
se ridică MALHEREE, 

Versul ll 

“eri prenda acte, Termenul juriaie întrebuințat cână 

ca 

un particular declară înaintea tribunalului că 
-a constatat realitatea unui lucru. în limbagiui 
obişnuit termenul acesta se întrebuinţează 
într'o declaraţie pentru a arăta că ne vom con- 
forma purtarea cu faptul pe care-i invocăm, sau 
cun e cazul aci că REGNIIR va dovedi Prin ver- 
surile sale că se închină înaintea meritelor 
lui RAPIN, 

Vers 13, 

“cette memoire, = Cuvântui acesta nu înseamnă aci me- 
morie dar rezultatul funeţionăr ii memoriei, 
adică amintire, Tot asa l'a întrebuințat şi 
BOSSUET într'un âis curs funebru: 
Chretiens que la m&noire d'une grande reins,. 
appelle de tous câtesă cette triste CEreinoni e. 

%& vorba de amintirea reginei. In acesţ debut 
al satirei sale; REGNIER insistând asupra sen- 
timentelor qe respect Şi admiraţie pe care
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poeţii unei generaţii trebue să-l manifeste faţă 

de înaintaşii lor, fece o întroducere dibace 

pentru a trata apoi âaspre purtarea plină qe 

aroganță şi de dispreţ a lui MALHSRBE faţă nu 

nunai de poeţii Pleiadei, dar chiar de nu- 

mele cele mai mari ale antichităţii șRRGNIER 

urmează povaţa pe cara c dase RONSARD în Arta 

sa poetică tuturor celor care cultivă poszia : 

Les Muses ne reulent loger en une âme și elle 

n'est une sainte et vertueuse ; il faut donc 

converaer âoucement et honnâtement avec ies 

poetes de son temps, honorer iss plus vicux 

comme ses peres, les pareils comme ses freres, 

les moindres comme ses enfants 

MALHERBE era departe să poseaaă însuşirile bine- 

voitoare pe care şeful Pleiadei le recomandă 

poeţilor . Increderea în talentul său, orgoliul 
  

de a se preţui pe sâîne. însuşi ca cel nai bun 

poet francez erau însoţite la MALHERBE de un 

imens despreţ pentru tot ce se făcuse până la 

dânsul . In anecâotele pe care ni le-a lăsat 

asupra vieţii lui VALHERBE, maestrul său, RACAN 

ne spune că nu preţuia seloc pe Greci şi că
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odele lui PINDAR i se păreau o îngăinare Ge yor- 
be fără înţeles, du galimatias - iar că din liţe- 
ratura latină socotea că singurii autori vreanici 

să fie citiţi sunt : STATIU - autorul Tebaidei - 

autor din epoca  Gecadentții literaturei latine, 

ceaa-ce dovedeşte cu gustul lui MALHERBE nu prea 

era bun şi că nai preţuia pe SENECA tragicul, 

ne IIORAIU, pe JUVENAL, pe OVILIU gi pe MARTIRI, 

E interesant de constatat că VIRGILIU nu figurea- 

ză printre autorii prețaiţi de HALHIABE şi că 

după indicaţiile lu RACAN, admiraţia maestrului 

său se indrepta fie către retori ca STATIU, SE-. 

NECA şi chiar TUVENAL sau la seriitorii manie- 

raţi ca SiILIUg RACAN ne nai spune că MWAHEaBE 

n'avea nici o consideraţi» pentru Italieni, nici 

chiar pentru PETRARCA și că din toşvi scriitorii 

francezi nu preţuia nici up pvet, alară de BER- 

TANT (poet Liric şi unul din uitimii discipoli 

aî lui RONSARD, si totuşi spunea despre stanţale 

lui că sunt nişte nicnii su 108, adică nimic În 
Bpatee nume care se vodea în acra vreme la nişte 

mantile cav: erau foarte bogate în 2:o0fă în 

MAIER PA3O.XIV.
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partea care acoperea pietul dar care lăsau 

spatele descoperit, vrâna să zică despre stan- 

vele lui BERTANT că şi la acest poet pentru a 

ajunge ia uh vers bun trebue să citeşti trei 

versuri proaste înainte, Pe REGNIER îl conside- 

ra drept egalul Latinilor în satiră, dar lui 

DESPAR TES unchiul satiricului, avusese îndrăs- 

neala să-i spună cdată că ciorba la el e supe- 

rioaxă versurilor; tot MALHERBE se lăuda că va 

scoate un volur al greşelilor de sintaxă zi ver- 

sificaţie a lui DESPORTES care va fi mai gros 

âecât operile acestuia şi nemulţumit cu criti- 
ca lui DESPORTES,aanotă un exemplar chiar din 

poeziile lui RONSARD cu acopui de a arăta tine- 

rilor popţi care sunt greşelile de fonă şi de 

formă de cure trebue să se ferească, Caracterul | 
lui MALHEREE era nu numai al unui om încrezut 

în sine gi crgolios, car şi el unui om iubitor 
ie barţă şi recurgână la injurii în disprețul 

ce-] avea pentru adversarii săi literari, în 
examrlarul lui DESPORTES care ni a "a păsttat cu 

aânotaţiunile sale, găsim numeroase „expresiuni



  

injurioase pentru a critica pe DESPORTES, ay 
numai bourre (câlţi! şi cheville, pentru a cri- 
tica prolixitatea dar şi pentru a critica fon- 

dul: excellente sottise, nâant, absurde, froiă 
jusau'ă la Blace, imagination bestiale etc, 
In contra felului de-a critica a lui MALHERBE 
se îndreaptă REGNIER în pasagiul âin satiră 
care urmează elogiului lui RAPIN, După ce arată 

lipsa de respect a lui MALNERBE faţă ae numele 
  

mari ale poeziei ain antichitate, REGNIER îngiră 
  nedreptatea sa arogantă faţă de marii poeţi ai 

epocei, RONSARD, DESPORTES, du BELLAY, 

  

SATIRA A IX-a. COMENTAR. 

(urmare j - 

laudele pe care REGNIER le Gă lui RAPIN la în_ 
ceputul. satirei sale sunt o ocazie pentru a a- 

taca imediat apoi pe WALHFR BE, lipsit de dete- 
renţa pe care trebue să o aibe orice poet faţă 
de înaintaşii săi, care i-au netezit drumul 
poeziei, MALHERRE critică şi. pe cei vechi,
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fiina lipsit de respectul ce oricine datoreşte 
celor morţi, dar şi pe creatorii moderni ai 
poeziei franceze, pe RONSARD şi pe discipolii 
acestuia, | 

Versul 15.28, (Foaia anexă) 
Versul 17, | 

Contraire a ces râveurs, Adjectivul contraire 
e întrebuințat aci ca adverb = adică pentru 
contrairement ă ces râveurs. Această construc= 

ție care e o imitare a sintaxei greco-latine 

fusese întrebuințată de câţiva scriitori ai 

ecoluiui XVi.lea, dar uzul. ei deveni frequent 

după ce du BELLAY o recomandă în Defense et 
rr tt o. 

  

illustration de la iangue francaise: Use 
—— _-—.   

dongques hardiment a... des noms pcur les âa- 

verbes comme 1lz combattent obstines „Pour abs- 
  

tinement, il vole 1&ger, pour ] Sgerement. 
ee e ve meet a 

Această construcţie a fost foarte iubită de 
scriitorii Pleiadei. ŞI chiar de alţi scriitori, 
MALHEHPE, de câte ori 9. întâlneşte în. DESPORTEȘ 
o condamnă după cun ne arată exemplarul gin 
DESPORIRS adnotat. ae dân;: , â sul: așa elle flotia 

ee rr e = e iticertaine en cette _ek xtrâmite_ în loc âe el]. 
— 

flo * ta incert taine , , e ment en sstt : a ENE 2! en cette extremi te, 
N .



  

  

BI = 

Ces reveurs ; termenul acesta -âesignevză în moa 

evident pe MALHERBE |, Aci rEveurs nu în- 
seamnă visător, dar om care își închipue 
lucruri chimerice, lipsite de, bun sim, . 

An te Ces râveurs înseamnă aci extravaganţii . 
Versul 18. 

Censurant les plus vicux . Aci vieux nu înseamnă 
opusul lui jeunes , dar opusul “lui modernes. 

"k sinonim cu anciens , 

“Versul %0., 

VWais veulent”. Avem aci o schimbare bruscă a ccn- Leutent 
3 

strucţiei . După ces râveurs a urmat c fra. 
ză reiativă care a început ct relativul 
dont şi de care e legată fraza care 3 Pcepe 

„cu conjuncţia. adversa ivă. Wadi S. , ar uzina 
—._ —_. 

ca această frază Suborădonată legela «cu o 
relativă să fie tot o suborâcuață rela: vă 
şi ca gutoțul să fi spus cupă contra 're 
ce reveurs donţ la Muse insolenţe etc. 
mais dont le desir est de deterrer les 
grecs etc. In joc deo suborâonaiă rejativâ dăm de o prepoziţie principală adică ob- 
Servăm că autorul a schimbat brusc construc - 
jie frazei, făcând ceeace se nuhaşie une 
enacoluihe . Asuie; de anacojule sunt forte
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dese la REGNIER, 

„Versul 20, 

Monument, Monument reproduce pe latinul mOnumen za 
cu sensul pe care-l avea primitiv în limba 

 datină şi care s'a păstrat în rom, wormânt, 
Cu acest înţeles ae mormânt îi găsim pe BOnu . 
ment întrebuințat de clasici, âe CORNEILLE, 
de BOILEAU şi de MOLIERE, 
Veraul. 21, 

Aa a 2 antiquailie = pentru toute antiquite, An- 
tiouaiile corespunde ital, anticaglia şi în- 
seamnă toţi scriitorii antichităţei fără ca, 
&ii-e să aibă aci nuanţa pejorativă pe care 
o are în alte cuvinte ca prâtraille, valetail - 
le (slujnicărimea etc, 

Versul 22, 

Baa leur nez în loc de a leur nez, cum găsin în 

unele ediţii. 

Versul 23, 

Ronsară n'Eţait qu'un apprentif, nu era decât un 
ucenic, forma modernă e apprenti, Forma 
veche apprentif care se găseşte până 1a 
sfârsitul secolului al XVII. lea la ia 
BRUYERE, e nai aproape de sufixul latin
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ivus la femenin - iva, câre a dat în limba, 

franceză „if, -ive, compară naif, naive (ain 

nativus), 

Versul 24, | | 
ZEtif Acest adjectiv se întrebuințează pentru a 

Gesigna un cal care nu vrea să asculte, să se 
supună, REGNIER spunând că după MALHERBE 
ROVSARD avea 16 cerveau rctief, înţelege că du- | | 
pă MALHEREE, RONWSAHD avea o minte refractară O 
poeziei, nevoind să se supună legilor versi- 

ficaţiei etc, 

Versul 25, 

la acest vers găsin o elipsă îndrăsneaţă. Ver- 
sul se compune din două propoziţii conţinând 

fie-care o critică la adresa unui poet al Ple- 

iadei, Insă în tinp ce verbul din prima propo= 

„ziţie e negativ, în a doua propoziţie care are 

o formă pozitivă, se subînţelege verbul din pro 

poziţia negativă est dar fără negaţiei adică 

du BELLAY 6st trop facile, o astfel de elipsă 

nu e tolerată de sintaxa franceză, însă REGYIE 
care are un limbagiu plin de constricţii fa- 

drăsneţe, nu voieşte să ţină seamă de ce 2 psr-
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nis sau nu după regulele sintaxei dacă fraza 
aşa cum o construieşte redă bine vioiciunea 
gândirei sale. 

Versul 26, 

Belleau. ne parle pas comme. on parle ă la ville, - 
adică are un limbagiu neînțeles REMY BELEEAU | 
unul din discipolii lui RONSARD e cunoscut 
prin culegerile lui de poezii les Bergeries şi 
des Pierres prâcieuses. In această din urmă 
culegere dascrie proprietăţile pietrelor pre- 
vioase, topazul, rubinul, cornalina etc. intro- 
ducând în descripţii diferite naraţiuni de me- 
tamorfoze sau diferite legende mitologice cu 
privire la pietrele preţioase. Dar deoarece ina 
troduce în descrierile sale relative la pietzre-= 
ie preţioase mulţi termeni tehnici care nu sunt 
pricepuţi de toată lumea, MALHERBE putea să cri- 
tice versurile sale apunână că vorbirea. din ele 
nu e comme sn parle ă la ville căci e plină de 
nots hargieuz (zebarbativi ) bouffisa et relevâs 
(emfatici şi umflaţi) pe care Poporul nu-i poate 
înţelage, REGNIER se ridică imediat în contra 
acestei pretenţii a lui MALHERRR că poporul in- 
cult trebue să înţeleagă limba poeziei, RONSARD 
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şi discipolii Băi în dorinţa lor de a crea o 

limba poetică plină de nobleţe şi distincţiune 
În dn 

care să rivalizeze cu a celor vechi,se depăr- 
ninti ai ft 

    

      

taseră de limba poporului. 

Publicâna epopeea Franriada, RON ISAED di dase. 

ca motto un quatren în care declară că numai 

cetitorii cars ştiu gieceşte şi iatine şie să 
se încumete, să = ieaaei epopeea sa pentru ce- _ aaa i mi eee ua cir au 

titorij. Încul ţi sartea va £i_0 povară. de multe - 

ori RONSARD, prin 1 imbagiul său poetic arată 

că şi-a apropiat pe deplin părerea lui HORATIU - 

Odi profanum vulgus et arceo - urăse moigul 
PR d Si 

profan şi mă depărtez ce aânaul, Prin aluziile 
  

aaie ia miturile greceşii RONSARD e greu de în- 
țeles pentru un cetitor fără cultură, pe de 
altă parte chiar linta sa încărcată cu termeni 
care sunt luaţi din greceşte seu latineşte sau. 
sunt creaţiuni de ale iui, e-grea de înţeies, 

“Din contră MALHERRE vroia ca poetul să fie în-. 
ţeles nu numai de cărturari dar ce popor şi 
de curteni. Principiul lui MALHRRBE era că poe- 

tul trebue să întrebuinţeze mumai vorbe înjelese 
de popor şi construcţii uzitate de dânaul, Si em a a 2 mă mica n ca i
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cână îl întreba cineva vude e moceLu) său în 

ce priveşte limba, KALHEREE cu bruscheea ca- 

re=]l caracteriza spunea că Aascălii săi în ce : 

priveşte limoa sunt hemalii din portul Senei | 

la Paris: les erocheteurs du Port.au foin. In 

contra acesici pretenţii a lui KALHEREE se ri- 

cică REGHIER, Relevână critica adusă de MAL- E 

HEREE lui BELLEAU că limba lui nu e înţeleasă 

de popor REGNIER zice: | | 

Versul 29 . 32 (vezi anexa). 

“Versul 29, - 

il nous faut donca , Conjuneţia donc e ortografiată   
donca cu 0 apostrofă finală care arată eli- 

darea silabei que (doncques,o formă completă, 

dar autorul a avut nevoe de forma prescurtată 

pentru măsura versului), | 

Versul 32. 

Comme ă Gaint Jean parlent les crocheteurs, Saint 
Jean «e biserica vecină de Port au foin,por- 

tul de pe malul Senei, unde vaneau corăbiile 
să descarce marfa lor. Marfa strânsă în gră- 

mezi era transportată de hamali care o trans= 

portau spânzurâna baloturile de cârligul care  



  

„ 2497 

era la capătul băţului ce-l ţineau pe umeri, 

De la numele cârligului - crochete - s'au dat 

hamal ilor numele de crocheteurs, 

E de. observat însă că MALHERBE vroia nu= 

mai ca poetul să întrebuinţeze cuvinte care 

să poată fi pricepute Ge hamali, car nu 

vroia ca toate vorbele întrebuiniate de ha- 

mali să fie întrebuințate şi de poete MALHIR- 

BE vroia ca poetul să plece de 2a limba po- 

porului dar în această limbă să facă un triaj; 

să se ferească de cuvintele vulgare, de ies 

mots bas, qe expresiunile denumite de el pls- 

bees. Deasemenea MALHERBE nu vroia ca poetui 

să întrebuinţeze termeni technici; proscriind 

întrebuinţarea unui cuvânt ca îidâal, cere. 

aparținea pe atunci numai jargonului filoso- 

fic, | | | 

MALHERBE tinde în telul acesta la crearea 

unei limbi poetice, aistinctă de Limba prozei. 

Această limbă poetică bazată pe limba poporu- 

  lui ar fi evitat cu grijă ies mots bas, les 

expressions plebses + Mai e de observat că 

REGNIER care susţine că RONSARD a avut
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dreptate să întrebuinţeze o limbă deosebită 

de a poporului, o limbă savantă şi distinsă, 

  

„REGN IER e tocmai poetul cae recurge la limba 

„poporului de de la care împartă o zau] ţ ime N Îi 

de expresiuni pline de savoara, de procedee 
pitoreşti, ae metafore plastice care concre- 

tizează ideea sa, dar ce la care ia şi ex- 
presiuni triviale, termeni qui sentent la 

rue sau “la place Haubert" cum spunea savan- 

tul HENRI ESTIENNE de unele expresiuni ale 

scriitorilor din secolul ai XI-lea, Astfel 

e expresiunea de ia veraul 44 şi alături ae 
această trivialitate găsim ia versul 47 pro- 
verbul popular trouver ia pie au niâ, In 
  

alte- satire ale lui REGNIER găsim un mare 
număr de proverbe sau expresiuni populare 
care ar fi putut să fie întrebuințate de les 
crocheteurs du Port au foin, de ex: Vous 

parlez baragouin (îngăimezi vorbe fără înţeles ) 
Yous mentez par rotre Morge.. (minţi cu neru- 
şinare )., vous faites la figue aux autres.... 
(dai cu tifla celorlalţi) aau 
Cependant il vaut mieux sucrer notre moutarâe 

  

   



  
(e mai bine să ne îndulcim vorba). 
Versurile 39 42 cuprină o altă trivinuire 
adresată rezormatorilor şi lui MALHERBE, Aceea 
de a socoti că veraurile frumoaae trebue să 
n. 

. 
o 

fie condamnate pentru gregeli de formă sa Srepeli de soră sau 
  DT? N eee la pu i bea e de limbă, pentiu ur arhaism sau un soiecisa nea mar rame aa 

care a scăpat autorului, greşeli pe care 

  

poetul nu le-a îndreptat sau solecismul pe 

care nu 1'a înlocuit, fiină preocupat de su- 

blinitatea concepţiei sale şi nu de execu- 
ţiunea fără însemnătate, 

In prefața Franciadei RONSARD spusese : 

Les petites lecteurs poetastres qui on des Jeux si aigus ă noter les frivoles fautes 
d'autrui, le blânent pour avoir mal ecrit, pour une rime nun riche..... et autres sem blales atomes par lesquels ii a compost le SE Petit monde de ses inventiona, ne 2ont que _ Wgrâimands qui montrent leur peu de savoir, 

De aceeaşi părere e şi REGNIER: 
Versul 33 . 42, 

Câte-va observaţiuni asupra acestor versuri: 
Mersul 33, - | 

Bncore je le veux adică Neanmoins j!'y consens,
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Versul 35, 

Et auana les czocheteurs seront poătes fameux, In 
versul acesta pote e considerat ca fiind de 

două silabe , silabele pes pronunţându-se ca 

ună singură = poate ...Bc0 licenţă pe căâre- 

şi-au permis!o mal i poeţi ain secolul al XVII. 

de ex. şi LA FONTAINE: 

Mâme prâcaution nuisit au potte Aeschyle, 
Versui 37, . | 

des plus vieuz - ca şi în versui 18 mu înseamnă 

des plus âgss dar dea plus anciene. 
Versul 4], 

Une ceuvrre brille et a'art et de science, Ideea că 
frumuseţea ideei poetice trebue să ne facă să 

  

. nm e e ema ei a aaa ca ma 

trecem cu vederea imperfecţiei formei, căci 
  inspiraţia în avântul ei poate să comită ne- 

Blijenţe:; Za. varve quelquefois s'6gaie en la 

licence, Această idee o găsise REGNIER expr 
mată în Arta poetică a lui HORATIU care declară, 

  

că în versurile ude multe trăsături de frumu= a CDI nina italieni 
  sete strălucesc, nu poi fi jignit ae câte-va. ra a 

pete pe care ie-a produs negli jenţa, 
  

EN 
e 

Dar în timp de HORATIU vorbise de eriare  
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acestor neglijenje ca de o compensație peniru 

frumuseţile pe care aceleaşi versuri le cu- 

prin, ia REGNIER e vorba ce un arept al poe 

ţilor ae a fi neglijenţi, Ba chiar alunecâna 

pe acest povârnig greşit REGNIER va ajurga 

să afirme că neglijenia dă farmec poeziei şi 

că poatul trebue să umble âupă. acest farmec; 

aşa în versul 94 spune că negtijenţa e far- 

mecui cel neji mare al poeziei căci desvălueşte 

naturaiul şi nu artificiui: 

Les nonchatences sont ses plus grenăs artifi- 
ces. | 

Desvaltână aceste idei asupra libertăţii poe- 

tului şi a indepenâenţei saie faţă de reguleie 

gramnatice şi ile versificaţiei, REGHIEA se ara- 

tă cu totul Gîscipolul lui RONSARD care în 

prefâii Pranciadei spusese: 

Le pote est port de fureur et c'art sana 
toutefois se soucier beaucoup des râzles ds 
gramnaire, 

Pretenţiea lui MALHERBE care cere supurierea 

poetului la regulele gramaticei gi ale versi- 

ficaţiei e după REGNIER o curată extravagaută,
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Cum se poate ze întreabă RACI? ca MALHarzi 
și discipolii săi să-şi închipue că au moncpol izat 
secretele poeziei şi că cânşii singuri au apucat 
crumul care duze la perfecţie? In indiquarea de 

care e cuprins REGNIER scapă termeni chiaz irivi- 
ali dar a căror trivialitate să arate disprețul 
ce-i are pentru adversarii săi, 

Versul 42 . 5, 

In acest atac contra reformatorilor poeziei 
franceze, plin de vehemenţă şi de avânt, e inte 
resant de constatat vă EG IER a reprodus felul 
de a argumenta şi de a dispune ideile - adică 
ceea-ce Prancezii numesc le mouvement < din poe- 
ma) satiric a1 iuj RONSARD: Remontrance au pouple 

  

de "'pance. In realitate în acssţ poem RON3ARD nu 
dojeneşte tot Poporul francez dar numai pe »rotes- 
tanţi, pe care-i acuză ae toate nenorocirile răs- hoaelor civile, Protestanţii îşi închipue că sin- 

  

Biri ei aurt luminaţi de Sfântul Duh asuprea adş- a
 văratuluj inţeles a] Scripturei, Această preten- ție a protestanților o ia în râs RONSAuD, 

  

 



  

„RONSARD n'stait qu'un apprenti; que du BEILAY est 
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Toutefois les aocteurs de ces sectes nouvelles, Comme si 1'Esprit Sainct 'avoit us6 sea ailes A s'appuyer aur euxs comme s'ils en avoient eu Du ciel dru et menu mille langues ae feu; Et comme s'ils avoienţ (ainsi que dit ia fabie De KHinos joanquetă des hauţa dieux ă la table, Sans que honte et vergongne en leur coeur trouve 
liey,; Parlent profondement des mysteres de Dieu ; Ils sont ses conseillers, il sont sea zecretaires, Ils scavent ses advis,ils scavent ses affaires, Ils ont la clef au ciel et y entrent tous seula, 0u qui veut y entrer il faut parler ă eux.. 

. 

Invinuirile aduse de RONSARD protestanților au 
fost modificate de REGNIIR ca să le aplice refor- 
matorilor poeziei franceze; după cum teologii Dro = 
testanţi (les aocteurs de ces sectes nouvelles ) 
îşi închipuie că Singur ei au pătruns adevăratul 
înţeles al Scripturei fiind-că numai pe ei i-a 
luminat Sfântul Duh, tot aşa Peformatorii poeziei îranceze îşi închipuie că numai ei sunt inspirați 
de Apolon, că numai ei au pătruns secretele pyeziei.   

Si după cum protestanții au îndrăsneala să af irme 
că Părinţii Bisericei pe care îi venerează catoli- 
cii; nu sunt, nişte spirite slabe care n'au făcut 
bine nimic, tot aşa reformatorii pretind că marii . 

Ei poeţi ai Pleiadei n'ont rien fait qui vaille,că 

R Pi trop facile şi că BELIRAU e plin de mots hargneuz, Te 

NALHERBE F ASC, Xv, 

  

  

mem ornate n ni tina Pe mn e a e



bouffis et releves, aceste aprscieri corespună 

aprecierilor pe care protestanții le au despre 

teologii catolici şi părinţii Bisericei pe care 

îi taxează de râveurs, de fols şi de menteurs. 

Les autres ne sont rien sinon que grosses bestes Gros chapperons fourrez, grasses et lourâes testes. Sainct Ambrois,sainct Hierosme,et les autrea aocteurs N'estoient que des reveurs,des fols et des menteurs. 

Observaţiuni de detaliu asupra versurilor 43-55. 
Versul 45 . 

Leurs -vers hautains et gencreux ;g&nsreux înseamnă 
aci trufaş, pe câna azi înseamnă numai nobil 
sau manifestări ale calităţilor nobleţei ; ce 
ex. darnic, iertător faţă de cei care ne-au fă- 
cut un rău . Gensreux care derivă âin lat.genus; 
neam, rasă, a putut ajunge la înţelesul de trufaş, 
adică mândru de neamul, de rasa din care se trage. 
Versul 44 

| 
le cheval volant e Pegase, calul pe care încalecă 

Apolon în mitologia greacă . Psâgase izbina cu 
copita o stâncă la picioarele Hel iconului a 
ţâsnit izvorul Hippocreu ale cărui unde aveau 
darul să trezească inspiraţia poetica  
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Versul 45. 

sa vielle, instrument cu coarde care ar corespunde. 

rom. lăută . Atributul lui Apolon era lira,dar 

în loc de 3iră REGNIER Bune un instrument vui- 

gar, după cum în veraul precedent întrebuinţa-= 

„se termenul trivial pentru a indica ţâgnirea 

izvorului de sub lovitura de copită a lui Feges. 

Aceste vulgarităţi și trivialităţi de expresie 

sunt făcute în scop de a arăta mai bine descori- 

siderarea adversarului . 

Versul 46. 

que la moucher du Gue . £ o aluzie la legenda preacă 

după care a)bineie veneau să se ageze pe tu- 

zele marelui poet PINDAR pe când era încă în 

leagăn . Aceiaşi minune 8e spunea şi despre 

PLATON spre a indica astfel că încă de mici 

erau prevestiri că va curge miere din buzele 

lui PINDAR şi ale lui PLATON . 

Versul 47 . | | N: 

qu'ils ont seuls....trouve la pie au mid .îocu. 

ţiunea aceasta înseamnă a descoperi ceva rar 

şi porneşte dela credinţa că fiind plimvăreaţă 

coțofana nu-eniciodată la cuibul ei.
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Versul. 50. 

Et disent librement. Avem aici o anacolută ca şi la 

versul 19, Intr'adevăr,după verbul il semble 

care începe acest paragraf „urmează un şir de pro- 

poziţii secundare începând cu que, Il semble,que 

seula ils ont şi deodată după toate aceste secun- 

dare construcţia se schimbă căci urmează o princi- 

pală coordonată cu ele:et disent librement, 

Versul, | | | 

fantastiques d 'numeur. Epitetul acesta se, raportă nu 

la versul după care e aşezat dar la ilş subiectul 

subînţelea al lui âisent din fraza principală; 

fantastique e în loc de fantasque. RRONIER face e 

confuzie între două adjeative cu înţeles deosebit: 

fantastique şi fantasque. Aceiagi confuzie o făcuse 

şi la versul 24 spunână că după MALHERBE, RONSARD 

avait le cerveau fantastique et râtif. Trebue însă 

făcută o deosebire între fantastique,care se spune 

despre creaţiunile unei fantezii fără frâu,prin 

urmare creaţiuni bizare,visuri imposibile ce re> 
alizat :un conte fanțastique,un âtra fantastiaque,
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şi fantasque care e epitetul ce se cuvine unui 
spirit sau unuj sufleț care se lasă dus de capri- 
ciile sale: un esprit fantasque, 
Versui 51 = 52, 

leur experiencea a raffine les vers... ainsi que le 
Gascons ont fait le point a' honneur  Gasconii 
aveau reputaţia de a fi mari duelgii şi foarte 
susceptibil în afacerile âe onoare care au ge Con= 
secinţă duelul, In comedia Cyrano de Bergerac, a - 
lui ROSTAND, a cărei acţiune se petrece la vre-o 
treizeci ani după moartea lui REGNIER , unul aâin 
soldaţii căpitanului Carbon de Castel jaloux, pre- 
zintă astfel pe camarazii săi: 

Nous Sommes les cadets de Gascogne Carbon; de Casteljaloux, Bed sirs, menteurs sans vergogzae Nous sommes les cadets de Gascogne. 

Gasconii iubitori de dueluri ajunseseră foarte 
susceptibili în ce priveşte motivele care “puteau 
aduce o eşire pe teren sau o provocâre de duel, 
ajunseră des raffines d! honneur. In romenul lui 
AGRIPPA q' AUBIGNE, Mâmoires du Baron de Paeneste, 
vedem cum gentilomii gasconi veniţi la curtea lui
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Henric a] IV-lea,în grija lor ca onoarea:să nu 

le fie atihsă,provocau la duel pentru ori-ce, 

„pentru faptul că un alt gentilom trecând pe lângă 

dângii atinsese mantaua 1lor,pentru că li se pă- 

ruse că-i-privise clipinăd din ochi sau că scuipa- 

seră prea aproape de dânşii. AGRIPPA d 'AUBIGNE re- 

iatează cum un gentilon raffin€ d 'honneur provo- 

case pe altul;confundându-l cu un altul,care 

realmente îl insultase, Ajunşi pe teren, provoca- 

torul recunoaşte că adversarul său nu era persoa- 

Etizi 13
 

+
 pe cere o socotea.Erocarea era evidentă, totuş 

mândoi fură de părere că deoare-ce eşiseră pe 
ieren"il se fallait tirer,conune ils firent;et 
cel 

ee
 

a
 

5
 3 'sppelle raffin€ 6 'honneur. 

„za acte chip ridicol MALHERBE et discipolii săi 
îgi îrchipue că au rafinat versul şi că numai ce 
fac dânşii e perfect,
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SATIRA IX, CONTINUARE VERS, 55-95. 

Râzână ae pretenţia reformatorilor poeziei fran- 
ceze de a găsi că numai versurile făcute în conformi- 

tate cu principiile lor sunt bune, REGNIER expune cu 

ironie aceste principii de la versul 55-60, Mai întâiu 

e respectarea corectitudinei gramaticale, vers 55-56. 

REGNIER râde de obiceiul lui MALHERBE de a-şi corecta. 

mereu versurile peniru a obţine un purism desăvârşit, 

Versul 57 face aluzie la evitarea hiatusului. MALHERBE 

care în poemal său din tinereţe Les larmes de Saint 

Pierre făcuse multe hiatusuri, le evitase apoi cu 

grijă şi în sfârşit cână ajunge conştient de reforma 

ce trebue introdusă în poezie, le proscrie cu desăvâr- 

şire. De fapt MALHERBE se supune numai unui curent ge- 

neral care chiar în proza franceză caută să evite în- 

tâilnirile de vocale şi le înlătură prin contracţiuni 

şi eliziuni. In Abrâg6 de l'Art poetique, RONSARD 

declarase că întâlnirile ae vocale în interiorui ver= 

sului "font les vers merveilleusement ruâes en notre 

langue, Ceea-ce supăra pe RONSARD supără şi mai tare
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pe poeţii generaţiei următoare care evită în genere 

şi în moâ instinctiv hiatusul; aşa BERTANT la care 

aproape nu se întâlneşte hiatus. Dar. chiar REGNIER 

îl evită şi în satira IX-a în care râde de MALHERBE 

şi de grija lui de a evita hiatul,în această satiră 

de 250 versuri nu are decât un singur hiat la versul 

217:0 debile raison, oh est ores ta bride (0 raţ iune 
slabă, unde e acun frâul tău), 

E drept că MALHEREE a transformat tendinţa ce se 

întâlneşte în poezia predecesorilor săi, într'o pro= 

scriere severă care a subsistat_ în „toată a poezia cla- 

Bică, ba chiar şi în cea romantică, Hiatusul e însă 

o proscriere arbitrară, căci aacă e interzis să se 
întrebuinţeze persoana a 11-a singulară a prezentu- 

lui verbului Gtre: tu es, nu e interzis să se între- 
buinţeze participiul trecut ae la verbul tuer, tus, 
cars aună tot astfel, Simboliştii au, depărtat legea _ 
evitării hiatusului din poezia franceză liberână poe- 
zia franceză de tirania unei reguli arbitrare, 

"a lui MALHERBE - care cere identitatea perfectă a 
canti tății silabelor de da 

Versul 58 expune o altă regulă din pretinsa poetică | 

„Timă: de ex. ,grâce unâe a 
Da .-. a 

j 

VL
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e lung nu poate rima cu preface unde a e scurt, 

Versul 59-60 e mai obscur, Evident nu poate fi: vor= - 

ba de hiatus de care a vorbit cu două versuri mai 

înainte. E vorba ae interzicerea ca versul să pre- 

zinte un cuvânt care să se termine printr'un e mut 

  

  

precedat pe o altă vocală, ae ex: vie, epte, finie   

şi care e e mut să fie urmat de o »_erbă_ începătoare 

  

tează ca o silabă, De exe verbul urnă tor Ge MAROŢ: 

Ne du sang et semence royale. 

Acest vers n'ar fi fost pe placul lui MALHERBE, 

Căci e mut âin nse a luat valoarea unui e plin, fără 

s'o posede pe deplin, Din această cauză versul i se 

pare lâncea,. Toate aceste reguli constitue les sau. 

vages lois, la care Apollon e constrâns, adică la 

care poezia e constrânsă cum zice REGNIER în altă 

satiră.Dar observarea acestor reguli tiranice stânje- 

neşte inspiraţia şi numai scriitorii fără imaginaţie 

şi fără avânt pot să se păzească de toate aceste mici. 

greşeli. Dar supunâ ndu-se acestor reguli ei părăsesc 

tot ce e mai nobil în poezie: ils laissent sur le vera



le noble de 1l'ouvrage (versul 61) - adică observă 

ce e secundar şi lasă de o parte ce e important. Ima- 

ginea pe care o întrebuinţează REGNIER nu e prea 

clară. Ea se explică astfei: după cum femeile care 

spală rufe la gârlă întina pe iarba de pe marginea 

gârlei rufele şi apoi îşi trec timpul cu vorba aştep- 

tâna ca să se usuce, tot astfel poeţii din şcoala lui 

MALHER BE laissent sur le vert ce e important, inspi- 

raţia, avântul poetice şi se ocupă de evitarea hiatu- 
sului, de cantitatea cuvintelor la rimă etc. Inima 

l6r nu simte nici un imbolă divin (versul 62). In 

versul acesta courage e pus pentru coeur cun se în. 

tâmplă dese ori în secolul al XVII-lea. Bi se târăse 
pe pâmânt în loc să sboare în regiunile înalte ale 
poeziei, 

Principala învihuire pe care REGNIER o aduce lui 
MALHERBE şi discipolilor săi e că socotesc că în poe- 
zie corectitudinea „formei e tot şi că privese ca lu- 
cruri de puţină inportanţă avântul şi „bogăţia imagi- 
naţiei, căldura simţirei, mişcările sensibilităţii, 
Ceea-ce scapă reformatorilor e tocmai esenţa poeziei, 
transportul entusiasmului, acea îaflăcărare a minţii
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şi acea înfiorare a sensibilităţii pe care o sinte 

poetul în momertul inspiraţiei, şi care-l îmboldeşte 
să scrie ca şi cum un zeu i-ar vorbi în conştiinţa 
sa, ca şi cun ar locui în sânul său; iată lucruri 
ce sunt necunoscute reformatorilor poeziei franceze, 
Inv inuirea în parte e dreaptă . MALHERBE nu posedă 
nici imaginaţia înaripată,. nici sensibilitatea aşa 
de uşor | pusă în mişcare şi aşa ae înflăcărată a lui 
RONSARID. Poezia lui, ale cărei caractere le-am ana 
lizat în jeeţiile precedente» e o poezie oratorică- i 

ral ale contimporanilor săi şi locuri. comune morale, 

împrumutate de la stoici şi cărora vigoarea talen- 

tului său le-a comunicat o virilă frumuseţe. Nimeni 
ca dânsul n'a cântat fericirea Franţei în urma înce- 

tării luptelor civile, prin triumful lui Henric al 
IV-lea, bi facerile. păcii, belşugul ogoarelor cul- 
tivate Şi a hambarelor pline, veselia ae care tresar 
inimile din cauza prosperității prezente şi a speran- 
ţeior strălucite care curână trebue să se realizeze... 
Lirism personal, individual L în telul celui a lui RON= 
SARD şi DU BBLAY, nu găsim 1a MALHERBE, E prea lipsit



i. 234 î 

de imaginaţie gi de sensibilitate, şi prea supus ra- 
țiunei; prea iubitor» mai ales de raţionament în poezie, 

pentru ca să găsim la el acel aiguillon divin qui 

6leve le courage, cum zice în iimba sa arhaică REGNIER, 

care produce poezia înaltă, Uscăţimea imaginaţiei lui 
îl făcea să proscrie la alţii tot ce se depărta ae 

de realitatea vizibilă; aeoare-ce MALHERBE face parte 

din categoria poeţilor: | 
d ana 

Qui n 'osent. peu harâis tenter les icoane, | 

ei critică pe cei ce întrebuinţează astfel de fict ions. 
| Astfel într!'o „epistolă, REGNIER înfăjigşase Franţa 

înălțându-se în văzduh şi de acolo imputând ţării 
lipsa sa ds recunoştinţă faţă de rege, MALHERBE, după 

spusa lui RACAY, critică acest pasaj spunând aiscipo- 
lilor săi că de cinci zeci de ani ge când trăeşte n'a 

băgat încă de seamă că Franţa să se fi mişcat din loc, 

Lipsa lui de imaginaţie îi face să nu priceapă | 

avântul fanteziei altora. Lipsa iui de sensibilitate îl 
face să ceară pretutineeni poetului aceiaşi logică 
  

„căreia se supune scriitorul care în proză demonstrează 
  
  

un adevăr, 1 a ie- -care pas îa comentariul asupra iui | 
DESPORTES găsim aânotarea nad raisonn€, Une ori acest 
raţionalisn î1 duce la învinuiri cu totul neîntemeiate
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Astfei într'umui âin sonetele sale DESPORTES vezbindu= 
ne de desnădejdea ae care era cuprins despărţindu-se 

ds iubita lui; he spune că mâhnirea - lui era cu atâţ 
mai chinuitoare cu cât nu putea să plângă în voe,ain 
cauza mul: imei luntraşilor care-l transportau în bar= 
ca lor. Această împiedicare a manifestărilor durerii 
e foarte omenească, Să plângi în faţa unor oameni de 
rând; din cauza Râhnizei dragostei; e să te expui ca 

lacrimile tale să fie luate în râs, MALHER BE nu simte 

lucrul acesta şi pasagiul 

*.....Lăa touzbe importune . 
Dea bateliers crians;m'emoeschoit le loisir | 
_D'honozer de mes pleurs ce mortei depiaisir, 

e adnotat âe dânsul cu observarea - că; de oare=ce plân- 

sul poetului n'az fi împiedicat pe iuntraşi să şâs- - 
lească, DESPORTES nu avea decât să verse câte lacrimi 
ar fi vrut, E evident că această căutare a raportuzi- 

lor între efect şi cauză a aci ricicolă, 
MALHERBE spre deosebire de RONSARD a cărui poetică 

o apără REGNIER mi-i dă seamă că principiile ca şi 
maniera poeziei sunt altele dacât ale _Prozei, Intr'una 
din anecdotele sale asupra lui NALHERBE, RACAN ne 

spune că maestrul compara pe poet şi Pe prozator cu 
doi călători care fac acelaş drum, Singura deosebire
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între dânşii e:mersul prozatorului e liber, în timp 

ce poetul e constrâns să se supună legilor cadenţei 

şi ale armoniei, Aşa dar,după MALHERBE poezia în fon- 

dul său întin nu se deosebeşte de proză; se deose- 

begte însă prin forma ei. De aci importanţa mare pe 

care o acordă formei,grija corectitudinei. Nu însă 

în formă stă poezia, spune REGNIER, dar în fond. 

Acozrââned prea multă atenție formei, reformatorii 

laissent sur le vera le noble de l'ouvrage. Această 

învinuite o va adresa lui MALHERBE şi o altă ăetrac- 

toare a lui, care supravieţuină lui REGNIER va con- 

tinua lupta dusă contra reformatorului poeziei fran- 

ceze.- M.elle de GOURNAY e de altfel singurul aâver- 

  

or 0 rca ea pp ere 

sar al lui MALHARBE care a discutat în mod detailat 

toate prescripţiile şi hotărârile sale. Ea se consti- 

tui apărătoarea scriitorilor din secolul al XVI-lea; 

a stilului şi a limbei lor, contra celor care pre= 

tindeau, spre a ne servi de expresia lui REGNIER, les 
deterrer du monument, M-elle de GOURNAY care s'a făcut 
celebră prin afecțiunea pe care î-o arăta MONTAIGNE 
in ultinii ani ai vieţii sale, şi care îngriji ediţia 
postună a is<uri ă Essais-urilor a dat într'un volua pe care l'a întitulat, nu se ştie de ce, în mod bizar,1'Ombre» 

| 
|
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(1626) câte-va dizertaţii în proză: Deffense de la 
poezie et cu langage des poetez, d langage francoiş. etc. în care combate toate inovațiile lui MALHRR BR 
    

în ce priveşte Limba, şi toate regulele poeticei sale, opuse celai a lui RONSAD şi discipolilor săi, 
Vorbind cu acelaş despreţ cu care vorbise REGNIER 
despre les sauvages lvis ia care Apollon e acum con= 
strâns, se ridicase cu energie contra regulelor 
nouiscontra detaliilor care nu msrită nici o atenţie 
şi. de care se face atâta caz. Ea deglâra că ori-ce   muncă e zadarnică în poezie câna lipseşte la splen- deur de la liberte şi compară poeziile lui MALHERBE 
cu o masă la care sunt poftiţi Şi unde ne aflăm n"qe- 
vant une belle nane blanche,Liss6e,polie, sense de | fleurettes, couverte de beaux vases clairs et luis- 

| sants, mais pleins d'eau pure, Cu imagini toi asa de vii şi de fericite caracteriza exagerările aduse de dorinţa de puritate a reformatorilor, sau d esgus- 
tul şi despreţul zor pentru bogăţia imaginaţiei şi căldura sensibilităţii altora. Sobrietatea lor era un efect al sterilităţii invenţiunei şi a frigiditășii simţirei lor, întocmai ca un epure care fiinacă a auzit că o vulpe a fost prinsă Gin cauza cozei ei
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ă , cocci 

stufoase, ar fugi mâncâna pământul de frică să nu 

fie apucat de coadă, pe care din cauza asta o poar- 

tă scurtă: 

Conme un lievyre ui s'enfuiroyt bel erre de crâin- te qu'on ne le prist par la queue qu'il porte neanmoins si courte, pour avoir entendu dire qu'un renard eust €t6 happe par la sienne si plantureuse. 

Vemul ţumindu- se Humai cu argumentări crițice, 
RUIGHIER care e poet personifică imediat păezia lut 
ROMSARD şi poezia lui MALHEREE sub trăsătuzile a 

două femei: poezia formală a lui MALHRRBE, trăgân- 
du-şi toate mijloacele ae seducţiune din îngriji- 
rea detaliilor de versificaţie şi de atil eo bă- 

trână cockhetă, înaorzonată, vopsită şi sulemenită, 
făcână cu ochiul pentru a ademeni pe trecători,pe 
când poezia lui RONSARD care scoate ain meritele 
sale intrinsece tot farmecul ei, e o fată tânără, 

care neştiină ce sunt dresurile şi gătelile, place 
prin grațiile eale lipsite ce artificiu, prin nai- 
vitatea şi candoarea ei, 

ud 

Versul 69 . 94 

(Vezi foaia anexă). 
attiffent. Attiffer înseamnă în vechea franceză a 

împodobi capul unei femei. In satira a XIII-a



  

- 239 - 

găsim attiffeţ, găteala de cap; azi e împoac- 
bi în mod ridicol, a împopoţona. traducers: îşi 
împopoţonează cuvintele, îşi înzorzonează fraza 

îşi gătesc vorbirea cu. atâta meşteşug, îşi aco- 
per greşelile cu dresuri şi suliman, . 

tout si releve a'art: tout n! are aci înțelesul de tot 
| dar e întrebuințat după cum se întâmplă foarte 

des în secolul al XVII-lea pentru a da asi mul 
tă forţă expresiunei, Astfel tout 5e construia 
cu superlativul: | 

Joignez-y quelque boeuf : choisiasez pour ce don Tout ie plus gras du pâturage, 
| (La Fontaine). 

Tout se construia însă şi cu aav. simplu. De 
ex. cu tel: Tout tel que tu ea, unâe 1'am pu- 
tea traduce cu chiar: chiar aşă cum eşti, 
în fraza lui REGNIER nu găsim în româneşte ex- 
presie care să întărească ideea exprimată ce 
adjectiv, aşa cun am putut traduce prin chiar 

- Pe tout din tout tel no oo BEN în versul urnă = 
tor din -MALHERBE: 

Le discoura parfait â tout chacun fait croire ..,, 
afi iquets:mici podoabe care se ataşează toaletei 

femeilor, de ex. ace de fixat în „coc, PaBEI îi 

MALHERBE FASC, EVI,



Şi agrafe, într'un cuvânt: zorzoane, 
'e rendent embellies . Incă ain vechea limbă franceză 

rendre urmat de un participiu trecut sau pre- 
"zent constituia o conjugare perifrastică, în 
care renâre nu avea altă valoare decât cea de 

a S Ai
 

et E
 

iar. henâre embelli = embellir. DE&SPOR TES 
abuzate ae această construcţie, rendre adoucis 
XEnES, s6che ... Şi MALHERBE şterge fără cruţare 

"în exenpiarui din DESPORTES adnotat de dânsul, 
toate versurile unde această oonatrusţie apare, 
Totuşi şi dânsul cade în această greşaiă scriind: 

Bt rendra Les desseins qu “ils feront pour lui auire, ăussitât confondus Comne dâliberes, 

henara confonâus = confondra, Astăzi renâre nu 
se mai într rebuinţțează decât ca un adjactiv: zen 
dre souple exprimă altceva decât assouplir; căci 
în timp ce renâre souple exprimă starea în „m9Q 
durabil produsă ae acţiunea verbului, assouplir 
inâică numai un rezulț vat trecător, DE SPOu PiS abu- 
zeaza de conjugarea perifrastică cu rendre în 
3cop de a obţine un număr ce silabe mai mare spre 3 a umpie versul. Conjugarea perifrastică cu ren- are contribue la Proiizitate, s: CE sansa iv ti

 
a 3
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MALHERBE, duşmanul prolixităţii şi partizanul 
preciziei o condamnă, 

gentes. gent, gente - din latinul gentun - contrac- tat din genitun, participiul trecut ge la gig- 
here, născut Şi prin extensiune născut dintr 'un nean bun; dintr!'o casă mare. Acest sens în ve- 
chea franceză a dat naştere la sensul pe care 
îl are diminutivul genţi]; frumos, 

sade - din lat. sapidum, plin de savoare, aşa dar 
plăcut, dulce. Sade nu se întrebuinyenză azi ; îl găsim însă în compusul maussade (mal și sade) = ursuz, Sade avea dininutivul | Badinet pe care-l găsim întrebuințat de nliq- NIER, | 

parmi - se întrebuinţează azi numai cu un plural; 
barni les branches. In secolul a] XVI-lea şi 
cu un singular, îri conformitate cu etimolugua , per medium, E | 

| point coupe: e o: dantelă ajurată. Nuiele acesta s'a dat în special unui guleraş ae dantelă, Tradu= 
„cere: De aceea le compar cu acele femei care devin frumoase numai cu ajutorul zorzoanelor, şi care fiina drăguţe numai graţie hainelu: Lur 

-
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şi plăcute numai graţie alintărilor lor, îan- 

tind momele printre danteleile ce ie acopere 

al căror ochiu râde cu afectaţie; a căror vor- 

wire e răsfăţată, 

Versul 79, | N 

De rubans piolez, Adjectivul: piol6 e derivatul sub- 

stantivului pie, coţofană, care a dat adjacti- 

vul pie, pătat cu alb şi negru ca o.coţofară; 

"un gheval pie şi aâjectivul derivat pigis: 

tărcat. BAIE a spus: L'arc en ciel piols: 

Curcubeul cu tot felul de culori, ca şi REG- 

NIER: panglici de felurite culori. 

3'agencent.agencer = 8 aispune sau a aranja un lu- 

| cru spre a-l face plăcut sau comod: agencer 

un magazin, un musde etc. Se zice şi de toa- 

letă: a găti, | | 

proprement = cu eleganţă. 

ne gist 2 nu stă. De la gesir = a zace, întrebuințat 

azi numai în fraza ce se găseşte ca ir cripţie 

la morminte: ci-gît. | 

ceruse et'păautre: peautre în loc de piatra, formă 

“modificată. Cerusa şi. le peautre sunt săruri, 
prima de plumb, a doua de cositor cu care se  
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fac dresuriie. 

Rt toute leur beaută. După propoziţiunile relative 

care determină pe ces femmes jolies: que..... 

se rendent embellies: qui ... tendent; aont 

1'oeî]... et de qui, de odată construcţia; | 

se schimbă, Anacolutele sunt dese la REGNIER, 

şi la versul 49, Et disent,şi chiar aci la 

versul 82, căci după ce subiectul a fost la 

"beaut€, şi le visage, şi a avut de complement 

pe leur adică de ces femmes, acum în versul: 

Fropres en leur coiffute....vorbele ces fem= 

mes devine subiect în loc de complement, şi 

stă la nominativ, în loc să stea la genstiv, 

gi construcţia iar se schimbă, . ( Cea femmes 

propres en leur coiffure). 

Versul 82, 

_un poil: azi acest cuvânt de întrebuinţează vorbini 

fie numai de animale, fie de părul de pe faţa 

omului (barbă, mustăţi) sau de pe corpul lui, 

In secolul al XVII-lea această distincţie nu 

era făcută; se zicea poils unde azi se zice 

cheveaux ., Se zicea despre un omcă are le 

poil blond, noir, grison, vorbindu-se de cu-
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loarea părului âin cap. 

Versul 82, 

ne 1.288e = ne Gepasse, 

Versui 83, 

0u = tandis que; au lieu que, nu unde; cum greşesc 
unii comentatori, care pun un punct de între- 
bare după versul 85, cesa-=ce nu are nici un 
sens. Ou are aci aşa dar valoarea unei con- 
duncţii adversative - cee&-ce se întâmplă, dar 
rar; la începutul secolului al XVII-lea. 
Il distingue la pruaence d'avec la subtilits 
d_esprit, en ce que celle-ci se porte inaif- 
feremnent, au bien et au mal, ot la prudence 

  

est constante at invariabile, (Guez de BAEZAU ) 
hautains et relevâs. Acest adjectiv are acelaş în-. 

ţeles şi constitue un pleonasm ca şi cel de la 
versul 43: hautains et &ensreux. MALHERBE care 
ştergea fără milă cuvintele de amplutură in 
versurile lui DESPORTES, şi care după spusa 
lui RACAN, nu suferea să se zică noble gentil. 
homme căci dacă erai gentilom, bine înţeles erai Şi nobil, ar fi tăiat cu creionul unul din aceste adjective,
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velicon, muntele care în Grecia era consacrat 'iuzelozx 

fureur = delirul poetului cânăâ e tranaportat de en- 

tusiasme | 

Versul 87, - 

et sont comme 1l'on voit: nouă anacolută, analogă ce- 

lei de la versul 30; de leurs vers în versul 

precedent e complement şi aci ieurs vers,care 

e subînţeles e subiect. 

contente de soi - Azi soi se întrebuinţează când sub- 

stantivul e un nume nedeterzinat sau un iîinfi- 

nitiv. On ne doit jamais parler de soi. tre 

toujours content de soi, est une sotiise. 

In secolul ai XVII-lea s'a întrebuințat soi 

în loc de lui; elle, foarte târziu. De ex. în 

LA BRUYERE: Gnathon ne vit que pour soi, 

| Versul 89. 

au Palais, E vorba de Palatul de Justiţie cin Paris. 

In galeriile acestuia era c mulţime âe prâvăli 

oare în care se vindeau lucrurile ceie mai ja. 

lurite, CORNEILLE într'o comedie de tinereţe 

La Galerie “du Palais, a desfăşurat aci unea 

în sala paşilor pierduţi, de o partie şi e 

alta căreia se aflau tarabe de negustoraşi şi



ne-a făcut să asistăm ia convorbirea dintre d 

liîngăre şi un librar, Intri'un mic poem în ver- 

guri burleşti ce la mijlocul secolului al XVII. : 

la villa de Paris a lui Berthaa (1652) asistăm 

la invitaţia pe care un prăvăliaş o adresează 

unei “urecătoare pentru a-i ispiti cochetăria 

arătându-i tot felul de găteli fenenine. 

Diane ă Hapagne a un rea pentru a albi tenul, 

et laiesant lă Wercure. Mercur era zeul comerţului; 

fiinâcă era zeul vicieniei şi al înşelăciunii, 

iiercure e aci sinonim cu minciună, E 

Et laissant Llă . De remarcat sărăcia verbală a lui REG- 

NIER. Mereu repetă aceieaşi construcţii şi ace- 

leaşi expresii, După cum versul 83 conţine ca- 

iificativele haptains et relevâs pe care le 

aplică la niagte divins esprita pe câna în ver- 

„sul 45 hautainz et gânreux era aplicat la dis- 

coursa ci după cum epitetul divina e în versul 

43 şi 83 tot aşa expresiunea. laissant lă o în- 

Îmitrebuinţase şi în vYaraui 51: et laissent sur 
le vert,. 

în aca mb pasagiui conţîns versuri minunate pen- 
d sau d zi miar £ ie X E] | : 
îi m năraoteriaa frumuseţea simplă şi naivă,
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Son front, lave c'eau claire, 6clate d'un 

beau teint, 
les nonchalances sont ses plus grands artifices, 

Portretul caricatural al muzei înzorzonate şi 

plină de meştegugire pentru a ademeni pe cetţi- 

tori ca şi portretul poetului divin eare ascul. 

tă numai de inspiraţia sa şi a cărui graţie na- 

“turală; exprimată cu sinceritate, farmecă 

într'adevăr, sunt foarte reuşite ca personifi- 

cări a două concepţii diferite despre poezie, 

Dar aplicarea pe care REGNIER o face e greşită; 

ea nu corespunde deloc adevărului. A socoti pe 

 MALHERBE care e un poet fără muită imaginaţie 

nici sensibilitate, dar care a exprimat cu vi- 

goare şi cu energie locurile comune morale sau 

sentimentele generale ale contimporanilor săi, 

care n'are curs la ficțiuni, mulţumnindu-se cu 

frumuseţea pe care ideea poetică prin ea însăşi 

putea s'o aibă, care a evitat cu grije tot ce 

putea să încarce stilul, toate ornamenteie ae 

prisos, toăte zorzoanele şi care nu de multe 

ori, dar totuşi câte odată a reuşit să reali- 

zeze în versuri o poezie maestuoasă, gravă,



„trăluciri tocmai prin simplitatea austeră a formei 

Şi prin precizia elegantă a compunerilor sale, a fac 

din MALEERBE „întruparea poeziei pliză de găteli ridi 
aa me 

  

cole şi de zorzoane fără ae foios, eo nedreptate. me meet acre ae te rea 
  

După cum dacă nu o nedreptate, dar o inexzactitate e 

„să faci din RONSARD întruparea poeziei fără artificii 
ROSSARD care a cătat să aclimatizeze poezia savantă 
a lui FINDAR, cu aiviziurile-ei tripartițe în strofe, 
antistrofe şi epode, cu nenumăratele ei aluzii mitolo 
gice la fapte greu de înţeles chiar de eruaiţi; RO- 
SARD care a imitat în Amorurile Casanărei, artificiil 

de gândire, de simţire şi de stil ale lui PETRARCA, € 
mult mai ae grabă decât MALHERBE , reprezentantul pote 

ziei artificiale contra căreia se piaică HEGNIERe
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SAT? IRA 1, (sfârgit). 
Satira il-a se compune din două părţi; o parte vro- 
priu zis literară şi o arte de satiră morală, 

Ac parcurs aproape în întregime partea literară 
„care merge până la versul 106 şi analizând-o an 
constatat că după un debut în care REGNIER explică 
prin laude decernate luj RAPIN motivele pentru care 
i-a dedicat această satiră, urmează un atac 3mpo- 
triva reformatorilor poeziei franceze în care REG. 
NIER reluîna atacurile aduse de RONSARD coatra Pro- 
testanţilor în Remontrance au Psupie de France,le 
modifică îndreptându-le contra adversarilor plăia- 
dei; şi după cum RONSARD în această bucată luase 

în râs îngânfarea protestanților că ei singuri deţin 
_secretțele înţelegerii textelor sfinte,tot astfel, cu 

o ironie al cărui obiect însă s'a schimbat, REGNIER 
ia în râs pe reformatori care-şi închipue că a pătruns 
toate tainele poeziei, Arătaraa de către RGNSARD 
în ce consistă ştiinţa reformațorilor religiei are



are drept corespontent în satira lui REGNIER ară- 

tarea de către REGHIER a nimicurilor la care refor- 
matorii poeziei franceze reduc poezia şi arta, Ne- 

greşit REGNIER a introdus în planul luat de la RON- 

„SARD iasi personale pe care le-a: desvoltat cu foarte 

multă vervă, de ex, personificarea muzei. lui MALEBREE 

înfăţişată ca o cochetă doritoare să seducă, în 

timp ce muza lui RONSARD e înfăţişată ca o fată tâ- 
nără al cărui farmec provine din naivitate şi lipsă 

de artificiu, | | 
Partea finală a satirei literare; adică versul 

95 « 106 conţine daesvoltarea unei idei luată. tot. die: 

RONSARD, dar din alt poem decât Remontrance au peuple 

ds france, anume gin Continuation du discours des. 

miseres de ce temps. Adresânâu-se protestanților în 

care vede autorii relelor de care suferă Franţa, RO= 

SARD le spusese să dovedească că sunt aleşii lui 

Dumnezeu făcând o minune cum au făcut sfinţii şi 

părinţii pe care-i venerează catolicii, 

De votre electioca faites vous voir La buile 
Paites ă tout le mcins quelqgues petita miracleg. 
Comme les peres saints, qus jadis guerissaient 
Ceux qui de maladie aux chemina languisaaient. 
Et desquels seuleneant l'ombre ctait salutaire.
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Ca să crea că reformatorii posziei franceze au drepe 

tate spune REGEIER, ar trebui să văa să, versurile 107 

sunt tot aşa de apreciate ca ale lui DESPOHTES pe 

care-l critică cu înrerşunere; şi ca ele să-i saucă 

tot atâta consideraţie şi avere cât i-au adus lui 

RSPORTES versurile sale. - | 

Versul 96, Je vais le grană chemin que oh oncle 

m'apprit; drumui pe care-i urmează REGHIBR, cel 

pe care unchiul său DESPORTES 1'a învăţat să-l 

urmeze e cel croit de RONSAAD gi posţii Pleiadei 

Versul 97. Laissant lă ces docteura „ doctaurs 

de la doctus a învăţat - învăţaţi în meşteşugul 

poeziei. | | | 

Formula laissant lă e vapetată pentru a treia oară 

în această satiră căci o găsin câte-va versuri mai 

“sus la versul 93: et iaiasant 1ă Mercure şi la 

versul 61 : et laissent sur ile vert, Această re- 

petiție a aceleiaşi formule ne arată sărăcia inven- 

țiunei verbale la REGNIER şi lipsa lui ce grije ca | 

revenind asupra bucăţei CODpUuBE Să varieze vocabu= - 

. larul său, | 

Versul 101. ă morâre i culisante - adică dont lea 

iii
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wosures sont si cuisantes; cuisante are înţelesul de usturătoare, 

UL 

Versul 102, Leur donra în loc de eur donnera cu sincoparea lui e meaian neaccentuaţ ca şi în for- ma i€gerte uzitaţă în secolul a] XVI-lea pentru 
l6gerete. Tot astfel viitorul verbului laisser prezintă în secolul al XVI-lea forma laissrai 
în loc de laisserai, Acest iaisa'rai la rânaui 
lui prin asimilare lui s8 la ra daţ forma laira rai foarte freguentă în secolul al XVI-lea, 
Versul 104, Acest Vers datează foarte bine sa. - 
  

tira căci în 1607 compozitorul Denisa Coignet. compuse muzica pentru Psalmii pe care DESPONTES Îi publicase în traducere cu câti-va ani înainte, în 1603 gi 1604, 
Versul 106, REGNIER face o apiicație amuzantă a. 

  

preceptului dat ae HORATIU în Arta poetică: omne tulit Ppunctum qui miscuit utile dulci, A meri. tat aprobarea tuturor cei care a asociat utilul. - cu plăcutul, 
| Ă Versul 106, avecqu!', REGNIER ortograt inză astfel 

SIRIA 
Adverbul avec ae Sarece ştiina că există o fopmă
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avecques analoagă lui âoncques îşi imaginează că 

forma avecqa e forma prescurtată prin apocoparea sSi- 

labei finale şi înseamnă lipsa de transcriere a si- 

labei finale printr'un apostrof. De fapt avec e for- 

ma primitivă la care adăogându-se s final conside- 

rat ca o caracteristică a adverbelor s'a ajuns ls 

avek's în care s'a intercalat între K şi s vocaia 

e pentru eufonie - avecques, 

1'utile avec le dslectable _ azi s'ar întrebuin- 

ţa prepoziţia a : l'utile au a6lectable, se zice 

joinâre l'utile ă l'agreable, Urmează o digresiune 

în care REGNIER povesteşte o anecăctă care a fost 

pusă în circulaţie după conciliul de Trento în cara 

s'a discutat dacă n'ar fi bine să se dea preoţilor 

catolici dreptul să se căsăt crească; un țăran Spune 

REGNIER, s'a dus la papa şi s'a rugat să ue& 7oe 

preoţilor să se căsătorească pentru ca şi jeranii 

să le poată pune coarne cun pun şi ei coarne iărani= 

lor, Această digresiune îi serveşte de tranziţie 

pentru a reveni ia ideea care »upcede din critica 

adresată de RONSARD protestanților. Suzi stunci va



recunoaşte superioritatea reformatorilor poeziei 
franceze când. vor face c operă tct aşa de frumoasă 
ca a celor vechi pe care-i critică în zadaz,o ope- 

ză la fel cu a lui Homer şi Virgil. 
Vers 115 - 132 (vezi foaia aneză J. 

  

= 

Cu această revenire la critica pe care o formu= 
lase şi mai înainte se termină partea propriu zis 
literară a acestei satire. Partea a doua a satirei 
care începe cu veraul 134 "Mais Rapin,mon ami c'est 
ia vieille querellei e o satiră morală care se lea- 
gă foarte slab cu satira literară şi în care câte-va 
locuri comune sau câte-va paradoxe contestabile îm- 
prumutate iui Montaigne se amestecă într'o desordi- 
ne supărătoare, 

Condamnarea de către MALHERBE a poeticei pleia- 
dei e după REGNIER o urmare a încrederei sale greşi- 
te în excelența judecății sale proprii. Pornină de aci REGNIER, care-şi aduce aminte demonstrațiile lui 
cu privire la slăbiciunea raţionamentelor noastre 
le reeditează, arătână că nu ne putem face o idee 
exactă despre lucruri, In desvoltarea foarte lungă
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a ideei că pasiunile întunecă dreapta judecată, REG- 

NIER vorbeşte de felul cum dragostea face pe amant 

să mu bage de seamă toate iuperfecţiile femesi iubi- 

te, să nu observe cum o femee cu ajutorul artificii 

lor corectează micimea staiturei sale, drege paloarea 

terului său, împlineşte cu ajutorul „perucei goluri- 

le din coafura sa şi îşi rotunjeşte huatul prea fi 

Ya e 

_L'Amant juge sa Dame un chef d'oeuvre icy bas, 
Encore qu-elle n'ait sur soy rien qui socit a'elle: 

Que le rouge et le blanc par art la fasse belle, 

Qu'elle anțe en son palais ses dents tous les matins; 

Qu'elle docive sa tailie su bois de ses patins, 

Gue son poil, des le soip frise dans la boutique; 
Comme une casque au matțin sur sa teste s'aplique, 

Qu'eile ait comme un piquier le corseleţ au dos; 

Qu'ă grand peine sa peau puisse couvrir ses 08; 

Et tout ce qui de jour la fait voir si doucette, 

La mit come en depost soit dessous la toillette; 

Son esprit ulcere, juge en sa passion 
que son taint fait W nique ă la perfection, 

Pasagiul e inspirat âin versul 1149-1156 din poe- 

mul lui LUCRETIU De rerum natura în care marele poet 

latin vorbeşte de iluziile produse de amor:"pasiunea 

orbeşte pe amanți şi atribue perfecțiunii celor care 

sunt mai lipsite de ele." Intr?'un cuplet sai Eliantsi 

MALHERBE PASC, XVII,



din Le Misanthrope, MOLIERE a dat o imitare foarte apropiată de textul latin, REGNIER însă a găsit în versurile lui LUCRETIU numai un punct de plecare „Şi a făcut un portret satirice foarte reuşit a1 unei 
femei urâte şi cu o mulţime de neajunsuri fizice pe 
care ochii pasionaţi ai amantului nu le văa, 

| Ideea morală pe care REGNIER o desvoltă după 1y- 
CRET IU se împletegte cu ideile morale pe câre le 
desvoltă după Montaigne, două zeci deversuri după 
pasagiul asupra iluziilor produse de amor găsim o - deavoltare a ideei împrumutată -dela Montaigne că 
operaţiile minţii servesc numai pentru a justifica pasiunile, pentru & le găsi o motivare, Si ae aceea 
fiecare socoteşte că natura n'a distribuit nimic cu atâta generozitate ca raţiunea 

Montaigne âin Apologie de Raimond de Sebonae, Qui a Jamais cuia€ avoir faulte ae sens?... 1] 
ne feut jamais crocheteur ny femmeiette qui ne pen-
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sast avoir assez de sena pour sa provision....0n 
dict communement que le plus juste partage que la 
nature nus ayt faict de 3e5 graces, c'est celuy. 
du sens; car il n'est aulcun qui ne se contente de ce qu'elle luy en a distribut;n'est ce pas raison? 
qui verroit au dela, il verroit au dela de sa vue, 

Consecința desvoltării acestor locuri comune B0- 

rale e pentru REGNIER că MALHEREE greşeşte fiindcă 
pasiunea i-a falşificat judecata. MALHERBE pune în 

  

circulaţie păreri noi asupra poeziei pe câre_nu_tre- 

bue să le adoptăm după cum nu trebue să ne luăm cupă 

părerile noi în religie. REGNIER declară că în ceea- 

ce-l priveşte se va feri să păşească pe această cale: 

En toute opinion je fuis la nouveautăâ. | 

Poziţia pe care o ia REGNIER faţă de orice constitue 

o inovaţie e identică cu aceea adoptată de Koniaigne; 

în capitolul 12 din cartea II-a mărturiseşte: 

Quelque spparence qu'il y ait en la nouvelletă, je 
ne change pas ayseement, de peur que j'ay de perare 
âu changa,... et me tiens en l'assiette ou Dieu m'a 
nis... aussi me suis-je, par la grace de Dieu, con- 
serve entier, sans agitation -et trouble âde conscience, 
aux auciennes creances de nostre religion,au travers 
de tant ce sectes et ae divisions que nostre sikcle 
a produictes, 

Satira aceasta asa de deslânată Govedeste incapa 

citatea lui REGNIER de a-şi orânâui ideile după un 
  

Plan bine chibzuit, neputinţa lui de a întocmi »
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compunere cu idei bine iegate,. Atâta timp cât a avut, N II a ARI 

<a în partea literară a acestei satire ca directive 
au Pur aze arenei et re Pa POT DEI RE. i aaa acopera a 

ideile lui RONSARD din poemele acestuia contra Huge- 

noţilor, REGNIER reuşeşte să-şi îngire în moq logic 

    

ideile sale, dar de îndată ce părăseşte satira lite- 
rară şi trece, în cadrul aceiaşi bucăţi la o satiră 

morală ideile sale care fiind îndrumate numai de ca- 

prâciul poetului, rătăcesc în dreapta şi în stânga, 

se zestiră 1a voia întâmplării se leagă prin tranzi- 
ţii artificiale şi se pierd în digresiuni curioase, 
In timp ce ideile esenţiale sunt ae abea formulate ii ceea ae 

ideile accesorii capătă o desvoltare disproporţionată 

  

Terra a pa a a rea 
  faţă de „neînsemnătatea l9re 

Satira aceasta îndreptată contra lui MALHSRBE dove= 

deşie tocmai necesitatea xeformei iui MALHERBE care 

în scop ca ideile poetice să capete mai multă tărie 

şi mai mult relief a reclamat ca ele să aibă coherenţă: 
să fie expuse cu ordine, cu claritate şi logică, 

Tot odată această satiră în care versuri aşa de bine 
turnate şi L pasagii pline de vervă stau alături de ver- 
suzi „Breocae şi de pasagii cu un înţeles obscur de pe-   

  

ri oade încurcate, de fraze ce se împiedică în anacolute
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greu de admis; şi piine de negiijenţe, dovedeşte cât 

  

de necesară era reforma lui MALHERBE cu privâre la 
o o ta oa pre 

stil, limbă şi versificaţie, REGNIER laudă chiar în 

această poezie neglijenţa spunând că aă un farmec 

special poeziei. | i | 

Ses nonchalances sont ses plus grands artifices, 

Dar constatăm că chiar în această satiră cun negli- 

jenţa aduce după sine multe scăderi de forma şi e 

cauza neîndepărtării din versuri a greşalelor supără- 

toare şi a repetiţiilor âe expresiuni pe care ie 

prezintă mai totdeauna prima redactare a inspiraţiei 

poetului. REGNIER a avut negreşit mai mult sentiment 

poetic decât MALHERBE dar i-a Lipsit gustul peztec- 
i n într en a a tr aa 

  

enma me ia 

țiunii formale, sentimentul artei îngrijite pe care-l 

are rivalul său. Arta aceasta e produsul trudei şi a 

migălelei, ce e drept, dar REGNIER iubitor al capri» 

ciilor fanteziei şi a nepăsărei faţă de formă, ar fi 

câştigat mult dacă s'ar fi supus disciplinei ei, 
  

Totuşi cu toată diferenţa ce exista între concepţia 

pe care REGUIER şi-o face despre poezie şi cea a 

lui MALHERBE, cu tot elogiul Libertăţii şi cu toată. 

apologia neglijenţei pe care le găsim în această 
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“satiră, REONIER merită să fie socotit alături de 
MALHERBE ca unul din fundațorii poeziei clasice. REG- 
NIER se apropie de MĂLHERBE şi anunţă poezia clasi- 
că prin mâi multe trăsături ale talentului şi operei 
sale, . 

| 

Wai întâiu REGHIER e un observator atent al reali- 
tății pe care O recă cu un relief, cu un âdevăr, cu o. tărie care fae o impresie puternică, Aceiaşi dragoste de adevăr de care ascultă MALHERBE î1 mână şi pe REG- „NIER. E de observaţ că REGNIER care laudă atâţa ima = 

  

ginaţie în satira IX-a; observă foarte mult şi imagi- 
aa 

  

nează foarte puţin. Rare ori REGNIER recurge la fic- ţiune Şi pauză în poeziile socotite ca aparţinâna genului nobil se crede obligat să imiţe procedeele 
considerate nobile; aşa în bucatanDiscoura au roi unde a crezut că trebue să se servească de alegorie; 

pată să se înalțe în văzauh şi să apostrofeze pe fiii „Băi rebeli pentru nenorocirile ce i le-au pricinuit prin neînțelegerile şi luptele lor, Dar în aatire
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asupra caracterului oamenilor; asupra potrivirei în 

tre fizicul Şi aspectul ilor şi viţiile sau pasiunile 

lor şi aşa mai departe, | | | Ă 

Ceea ce-l mai apropie de MALHERBE e că deşi în gene- 
nereaertee, 

re poezia sa învederează neglijenţa totuşi prezintă 
mults versuri de o factură strânsă, pline de vigoare şi 

Po coama ME ta aan a 

  

de energie, In Epître sur la paresse marele poet ro = 
mantic ALFRED de MUSSET citână câte-va versuri ale lui 
REGNIER lauaă versul său cu contururi precise, felul 

cum acest satiric îşi exprimă gânâirea într'o formă 
netedă şi cu un accent hotărât şi sigur. 

"Oui;, Jj'scria rarement et me plais de le faire: Non pasa que la paresse en moi soit ordinaire; Mais, sitât que je prend la plume ă ce de ssein, Je crois prencre en galere une rame ă la ma în" 

Qui croyez-vous, mon cher,qui parle ae la sorte ? C'est Alfred, direz-vous,ou le diabie m'emporte ! Non, ami, plât a Dieu que j'eusse dit si bien Et si. net et si court pourquoi je ne dis rien! L'esprit mâle et hautain dont ia sobre penses Fut dans ces rudes vers librement cadencte (Otez votre chapeau), c'est Mathurin Regnier De 1l'immortel Moliere inmortel devancier, 

Satirele morale ale lui REGNIER n'au multă valoare . rapi RT cre nr ne st 

din punct de vedere al ideelor ce 1e desvoltă, Aceste Terence a metre aa | 

idei sunt locuri comune, de multe ori banale, mar —— at 
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acest fond de idei banal a trecut prin gândirea PEr80- 

nală a poetului care iuprimă o pecetie proprie şi în 

afară ce aceasta e exprimat în versuri aşa de bine tur. 
nâtescu o întocmire aşa de strânsă încât poezia morală 

  

clasică îi datoreşte foarte mult lui REGNIER care a ex- 
primat mai întâiu idei generale şi abstracte într!'un 
stil plastic, cu un relief şi cu o vigoare care vor ser- 
vi de model marelui satiric al perioadei clasice pro- 
priu zise, lui BOILEAU. Aşa în pasagiul următor în 
care opune virtutea plină de bărbăţie a generaţiilor 
de altă dată simple şi aus tere, virtuţilor prefăcute 
ale contimporanilor săi, gata la toate compromisurile 
şi la toate concesiile, 

Peres des sitcles vieux, exemple âe la vie, Dignes d'estre admirez d'une honcrable envie, Si quelque beau desir vivoit encor en nous ) Nous voyant âe lă-haut, Ptres,qu'en dites vous ? Jadis, de vostre temps la vertu simple et. pure Sans fard,sans fiction,imitoit sa nature, Austere en ses facons,sâvăre en ses propos, 

Llle estoit vostre Prix et vostre recompense; l& nostre aujourâ'huy,qu''on revăre icy bas,



  

  

o. 263 - 

Va la nuict dans le bal et dance les cina pas; ca parfune, se frise, et de facon nouvelilea Veut avoir par le fard âu nom entre les beliss; 

In sfârşit chiar sin punct de vedere al Limba: 

  

se poate stabili o „apropiere între REGNIEE_ gi MAL aa er PAPER SAR i 3 3 a pare i ema 

EERBE, căci dezi protestează în satira iX=3 contra 
lui MAL HERBS care-şi ia ca a.-scăli în materie de 
limbă pe hanalii ain portul Parisului, REON ia â 

întrebuințat o Limbă foarte deogebită de Liuba aa 

vantă şi artificială a poeţilor Pleitadei, e 1 aibă 

  

care nu a răsărit din studierea cărțisor ci Ain Ohio 
ma Sena se sere 

servarea uzagiului. Uzagiul va fi norma după care 
ae DE e ee 

se vor lua şi clasicii francezi, E drep că uzadul 

pe care-l ob&ervă REGNIER nu este ca al ciasi telor 

  

francezi uzajui Curţii, dar ai poporuiui; dar asest 
  

uzaj serveşte de înâreptar şi lui MALHERBE care însă 

face un triaj. mai sever al cuvintelor din Limba. po 

“porului, | | 

Ceea ce-l distinge pe REGNIER de MALHEREE nu e 

așa dar atât concepţia poetică, căci în fonă deşi se 

socotea un discipol al Pleiadei, acest excelent sa- 

tiric care laudă capriciul şi fantezia e un moralist
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vvzervatur al naturii omeneşti şi un realist care no- 

a tsaz Li 

ij 

ă atât manifestările caracterului cât si trăsăţu- 

i DEI
 

în
ta
 

. 
tn
t 

€ o Fizicniui lor, Ceea ce-i distinge de _MALHERBE e 

faptul: că lăsându-se în zoia <apriciului său, îi era. 
  

Train ei ii tie Em Pie ari 

urât să lucreze s să se trudească, să prefacă şi să 0Q- 

i)
 = e: teze versuriie sale; că socotea că "les nonchal.an- 

Î 

es sonț le plus grande artifices" în poezie. în. 

această privinţă, MALHER BE care avea cultul perfecţiu- 

nii formale, ce nu pcate £i atinsă decât după multă 

stă ăauinţă, a triumfat căci avea dreptate, Ideea poe- 

  

tică se păstrează pe vecie numai turnată într! 9 torză 
piara armor e e eee e ce Pena oo mate ere aa de 

  

desăvârşită şi perfecțiunea e rezultatul artei, agică 
Sea mc masi Papp 2 ni memorie tepe SEAP n omite 

  

8 iucrului şi a efortului, Acest adevăr l'a proclanat 

THSOPHILE GAUTIER,în strofe nemuritoare: 

Qui, l'oeuvre sort plus belle 
D'une forme au travail 

Rebelle 
Vers ,marbre Onyx Gmail 

Les dieux eux-mâmes meurent 
Mais les vers socuverains 

Deneurent 
Plus forts que les airains, 
1... ... ...c.
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limes cîsele 
r&ve fiottant 
acelie 
ti00 reaniatent, 
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ANEXA . 

CQEUVRES POĂTIQUBS DE MALHERBE, 

VII 

Pour le Roi. 

Allant chatier la rebellion des Rocheloia et chas. 
ser les Anglois qui en leur faveur 6toient deacen- 

dus en 1'ile de RE. | 

(1628) Se 
Ă ran e dă. St mea teate 

] | Donc un nouveau labeur & tes armea s'apprâtej 
Prends tn foudre,Louis,et va comme un lion 
Donner la dernier coup ă la Gerniere tâte 
me la rebellion, 

Fais choir en sagrifice au Demon de ja France 
Lea fronts trop dlevâs de ces âmes d enfer; 
Et n'pargne contre eux pour. notre delivrence 
Ni le feu ni le fer. 

Assez de leur complot 1'infidă)e malice 
“A nouzri le desordre st la sadition. 

Quitte le nom de Juzte, ou faia voir ta justice 
En leur punition. | 

Aa 

IL pe centi: accembre a lea plainea terniesa, 

Rt le centizme avril les a peintes de fleura, 

Depuis que parmi nous leurs brutales diniaă 

Xe. causent que des peur. 

5 “Dans toutea les furaurs dea siecles de tea ptrea, 

Les monstree les plus noir firent.ila jemais rîex, 

Que .1"'inhumani*6 de ces coeura de vipires 

:Xe renouvelle au ien? |



-II- 

Par qui sont aujourâ'hui tant de vilies descrtez 2 
Tant de granda bâtimenta en measures changes? 

- Bt de tant de chardons les campagnes couvertes, 
A Que par ces enrag6g? | 

lea aceptrea devant aux n'ont point de privil6gea ; 
Les Imnortels euz-mâme en sont persccutds; - 
St c'est aux plus sâints lieux que leurs ma ins sacri. pont plus d'impibtts, 1.dges 
Marohe,va leg dâtruire; 6teina-en la Semence; Et suia jusqu'ă leur fin ten courroux gEnctreux, Sana jamais couter ni pitid ni clemence 

Qui te parle pour eux, 
Ade re mt 

Dn eli ed „| Tla ont beau vers le ciel leurs muraillea accroître, Beau d'un soin assidu travailler a leurs forte, Rt creuser leurs foescs jusqu'ă faire paroiire 
L6 jout entre les norta, Ea 

"1I Paiaseales esperar, laisse-lea entraprendre; | Il suffit que ta cause est la cause de Dieu; Bt qu'așecque ton brag elle a pour ia dâsfendre 18 soin de Richelieu, - 

Richelieu,ce prâlat de qui toute 1'anvie Bat de toir ta grandeur aux Indas se borner, Et qui visiblenent ne fait casa de sa vie 
Que pour te aa aonner, 

Rien que ton intorât n'occupe sa Pensce; Hula divert issements We 1 'appelle ailleurs, Et de quelques bona yeux qu'on ait vaântă Lyncâe, 1] en 8 de meilleura,



ja 
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Son âme  toute erande eat une âme harâie, 
Qui pratique si bi sa Age de nous secouria, 

Tr (ue pourvu qu il "56 u;nous n'avona maladie 
Qu'îl ne sache gudrir, 

(ile le 

Le ciel „qui dcit le bien selon qu'on le mârite, 

Si de ce grand oracle il ne t'eât assistă, 

Par un autre present n'eât jamais ct quitte 

Bnvers ta piste, 

vVa,ne difrăre plus tes bonnes destindes; 
Mon Apolion t'asaure,et t'engage sa foi, 

Qu 'employant ce Tiphys,Syrtes et Cyansea 

Seront havras pour toi, 

Qui son plue grand nonneur de tes panda attenă,; 
Est aux borâs de Charente en son habit de gilocira; 

Pour te rendre content. 

Je la voia qui t'appelle,et qui samble te dire: 

"Roi,le plus grand des rcis,et qui m'est le plua cher, 
Si tu veux que je t'aide ă sauver ton expire, 

Il est temps Ge marcheri _ 

  

md: ez i 

que sa fagon est brave et sa mine azur. a pia, 

Qu' elle a fait richement son armure dtofter! 

Et gu'il se connoît bien,ă la voir si parâg, 
Que tu vas tr iompher: 

anokt 
Telle en ce grană astaut, ou des fils de ia terre 

la rege embitieuse d leur honte pazui, 

Elle sauva le ciel et rua le tonnerre ; 

Dont Briare mourut. 

 



>
 

=
 

  

Z
n
 

an be Ă 
Ceux 8 qui la chaleur ne (ca plus dens 768 veines 

En vain dans les combats ont des soinsa diligents; 

Mars est comme 1'Amour:s3es travaux et ses peines 
Veulent de Jeunes gens. | 

r — îj 
viata 

Je suis vaincu du temps; je cede a ses outragesj 
Mon esprit seulenent exempt de sa rigueur 
A de quoi temoigne+ en mes derniers ouvrages . 

„Sa premiere vigueur. 

Les puiasantens fareura dont Parnasse m'honore, 
Non ioin de mon bereeau commencgrent leur couraş 
Je les poasetdai jeune,et les posadde encore 

A la fin de mes jours, 

Ce que j'en ai rgcu Je veuz te le produire; 
Tu verras mon adresse;at ton front oceatte fois 
Sera ceint de rayons qu'on ne vit jamais luire 

Sur la teâte des roia. 
. 

| 
întte cr Sois que de tes lauriers ma lyre s'entretienne, 

Quel rival assez vain pretendra que la gienne 
Ait de quoi m'egaler? 

Le fam=:ux Amphijon,dont la voix n onpareilis 
Bâtissant une ville ctonna l'univera, 
Quelque bruit au'î1 ait eu,n'e point fait de merveille 

Que ne fassent mea vers, 

Par eux ce tes beaux feita la terre sera pleine; Et les peuples du Nil qui lea auront 'outs, Donneront de 1'eîizeha, comme ceux de ia Seine, 
Aux autels de Louis, 

Nei 

  

 



| sp pai 
Neptune importune âe sea voiles infîmea, 

+  Comme tu paroîtras au passage des flots, | 
Voudra que ses Tritons mettant 1a main aux rames, 

Et soient tes matelots. 

lă renâront tes guerriers tanti 36 scries de preuves, 
Et d'une telle ardeur pousseront ieur effort, 
Que le sang etcanger fera monter nos fleuves 

Auedessua de leurs boras, 

AB A PDa 

Par cet exploit fatal en tous liaux va rsnaître 

+ La bonne opinion des couragea frangoia; 
Bt le monde croira s'il doit avoir un maître, 

qu'il faut que tu le sois. 

  
30 0 que pour avoir part en si belle aventure 

_1iȚ de me souhaiterois la fortune d 'Eson; 

| “qui vieil comme Je suis,revint contre nature 

En sa jeune saison: 

De quel peril extrâme est la guerre auirie, 

PE Qi je he fifJse voir que tout 1'or du Levant 

Î N*a rien que Je compare aux honneurs d'une vie 

Perdue en te servunt? 

routes les autres mort n'ont merite ni marque; 

Celle-ci porte seule un sclat  radisux,; 

Qui fait revivre Îi "homme et de met de Ja barqua 

A la table des Dieur. 

tous lea pennera dou, dea mes ben naes 

fiăiteni leur devoir, . 

ă le nombre d 'anneen 
a MOM E 

Vais cuci 

îxcitent leur valeur et £ 

Que sont-ce que regreti qua 

Leur ăte de pouvoir?
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drege 10  D6dă de tous câtâs s'avancoient les approches; Tei couroit Minasşla 'Typhon se battoit; 
Zt la sucit Ruryte â adtacher lea roches 

Qu 'Pacelade jatoit, 

A peine cette Viârge eut l'affaire embrassde, 
Qu'aussitât Jupiter en son trâne remis , 
Vit selon son d6sir la tempâte cesase, 

Et n'eut plus Q'erinemis. 

Ces colosses d'orgueil furent tous mis en pouâre, 
Bt tous couverta de monta qu'ile avoient arrachâa; 

Phlâgre qui les recut,put encore la fouăre 
Dont _îls furent: touohâs, 

S da tine? L "exemple Qs leur race & jemais abolie, . 

Devoit sus te eroi tes rebolles ployer; 
Maia teroit-ce raiSson qu'tne mâme folie . i N'eft pas mâne loyer? Se 

A! DâJă î'dtonnement leur fait la, couleur blâms; Ri ce lâche voiein qu'ila sont alldg querir, Miserable qu'il est,se condamne lui mâme 
A fuir ou mourir, 

12 Sa faute le Tomoiâ; Megăre le Tegarde, Et lui porte 1'esprit ă ce zrai sentiment, Que d'une injuste offense îi aura,quotăa'il tara, Le juste châtiment, E 

  

Rien semble âtre Ja mer une barre aanea forte, ” o Pont nsua Atar L'espoir qu'i1 puisee âtre batiuj kuis est-il rien de clos dont ne t'ouyre la porte Pon hsuz et ta vertuș |



CEUVRES COMPIATES DE HEGNIER. 

A MONSIEUR RAPIN, 

SATYRE IX, 

Rapin „le favorit d'Apollon et des muses; 

Pendant qu' en leur mestier jour et nuict tut ţ. UI 

Et que d'un vers nombreux non encore ohantă 

fu te fais un chemin ă 1! impor tal it 6 EN 

2Moys, qui n 'ay ny l'esprit ny 1 haieine. aasaa for forte 

Pour te suivre de pres et te servire d "eacorte, 

Je me contenteray,sans KHie o precipiter, 

D'aâmirer ton _labeur ne pouvant 1'imiter, 

Et pour me satisfaire au desir qui me reste, 

De rendre cest nommage ş chascun manifeste, 

Par ces vers j'en "brens! “acte,afin que 1 "dâvenir 
o ip Dati 

  
De moy par ta vertu se puisse souvenir,; 

"Bt que ceste “memoire a jamais s 'entretianne, 

Que ma Muse imparfaite eut en honneur la tienne; 

NTET que si j'eus L'esprit â' ignorance sbbattu, 

de 1'eus au moin si bon,que j'aymay ta vortu, 

Conţraire âces reveurs âdont la Muse inaolente, 
A 
7 

Censurant les plus vieux,arrogaunent se vanta 
8 seulenent, 

De reformer les vers non les tien 

_Yais veulent deterrer les Grecs du dotat 

las latins,legHebreux et tute 1 'antiquailie 

Et leur aire en leur nez qu ils n'9at Tien fait qui valiie <q 

Ronsarâ en son destier n "estoit gqu 'un apprentifi 

I] avoit le cerveau fantastique et 

' Des-Portea p'est pas petec pellay troF. facile 

  

retizș 
Dodi  
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Belleau ne parle pas comme on parle ă la ville; 

II a des mots hargneuz,bouffie et relevez, | 
Qui du peuple aujourâ'huy ne sont paa approuvez, 
Comment! îl nous faut _donqs;pour faire une oceuvre &rande, 

- Qui Ge la calomnie et du tempa 3s deffenăe, 

Qui trouve quelque place entre les bons autheurs, 
Parler corme 8 Sainct-Jean Parlent les crocheteurs! 

Encore re je le Veuxspourveu qu'ila puissent faire 

Que ce beau agaroir entre en 1'esprit du vulgaire: 

“Et quand lea crochgteura seront pottes fameux, 
Alors sans me fanmcher je parleray con comme eux, 

Pensent-ila,des plus vieux offenaant la memoire, 
Par le mepris d'autruy s'acquerir de la gloire, 
Et pour qulque  vieux mot estrange ou de traverg 
-Prouver qu idn ont raison de censuxer leurs vera? 
'Alors qu'une oeuvre briile. et d'art et de science, 

La verve quelquefois s'esgaye en la licence, ) 
Ii semble en leurs discoura hautains et genereux, 

„Que Le cheval. velant n'ait pisn€ que pour eux; 

îti Li „ae la mouche du Grec leurs lâvres emisie; ia 
Qu'ils omt seuls 18 icy bas trouvă la pie au 1 nit, 
Et que des hauts esprita le leur eat le sânits 
Que seula des granâa secrete iln ont la cognoissance; 

0 2t dinent libremeni que, leur experience 
A rafin€ les vers. fantastiques d' _humeur, . 
Ainsi que lea Gascons ont fait le po point 4! honnaur ; 
Gu eur tous seule du vien dire ont trouvă la metode, 
Et que rien n'est parfaict s'il n'est faită leur mode. 

Ceopendant leur acavoir ne s'eatend Seullement 
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Qu'ă regratter un mot douteux au jugenent, 

Prenăre garde qu'un gui ne. heurte un diphtongue, 
Bspier si des vers lea rime _ est. _brâvs. ou -longue; 

_0u Ju bien si la voyelle,ă i'autre s 'unissant, | 

.pWe rend point ă 1! oreilleun vera trop languissant, 

„Et laiesent. sur le veră le nobile âe 1! ouvrage. 

- Wul esiuillon divin n 'esleve leur cătităgze ; 

Ils rampent bassement,; foibies a' iavent ion, 

Bt n'osent ,peu harâis, tenter les “fictionaj 

“proids ă 1" imaginer : car s'jls font quelque chose, 

C'est proser, de la rime et rimer âe la prose, 

Que 1'art 1 ime et zelime,et polit de fagon 

qu'elle rend ă 1'oreille un sagreable s0n; 

Et voyant qu tun beau feu leur cervelle n embrase; 

o ls “attifent leurs mots,enjolivent leur phrase; 

Affectent leur discours tout si relevă d'art, 

Et. peignent leurs defaux de couleur et de fara. 

  

Aussi je lea compare 4 cea femmes jolies 

_ Qui par lee affiquets se rendeni. enb 1lies,; 

4 15 auâsgenteb en habits et sades en fașons, 

Parny_ leur eur point coupe tendent leurs, naiieşona 

Dont Dont 1! oeil rit moilement avecque affeterie, 
fan tai E 

Et de qui le parier n'est rien que flater e; 
ua feed o. tu 

? ve rubuna piolez & agencent proprehent, 

| 40 Bt toute leur beut€ ne sist qu 'en 1.'arnementz 

= leur vVisage seiuit de ceruae et de ponutre; 

ffure,un poil ne passe 1“autraj 

  

Propres ei! en leur_! coi: 

Qu ces aivins as espritesbhautains « et relevez, 

—
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Qui deș eaux "Helicon ont les sens abreuvez, 
De verve et de furăur leur ouvrage estincelle; 

De leurs vers tout divins ia grace est phaturelle, 
Et sont„comme 1'on voit,la parfaicte beaută, 
Qui contente de s0y,laisse la nouveaute 
Que l'art ţrouve au Palais ou dans le blanc d'Espagne. 

“Rien que le naturel sa grace n 'accompăgne ș a 
Son front,lavs d'eau claire,clate d'un beau teint; 
De roses et de 1ys îs nature 1'a peint, 
Et„laiesant 1ă, Mercure et toutes ses malices, 
Les nonohălances sont ses plus grands artifices, - 

Or; Rapin,quant ă moy,je n'ay point tant â'esprit, 
Je vay le grand chemiu que mon oncle m'aprit, laissaat 1ă ces docteurs que les mises instruisent 
En dea arts tout nouveaux;et s'iils font,comme îY5 âisent, 
De ses tautes un livre aussi gros que le sian, 

„-Telles je les croiray quand ils auront du bien, 
Et que leur belle Muse,ă mordre si cuisantă, 

- Leur dop'ra,comae A luy dix mil escus de rente, 
De 1 'honneur,de l'estime,et quand par 1l'univers 
Sur _ le lut de David on chantera leurs vera; 

  

»-Qu"îlo auront joint l'utile aveca'le asibitziie, - Bt qu'ila sgauront rimer une aussi bonne table. 
„On faict en Italie un conte assez plaisant, 

Qui visnt 4 mon pPropo5,qu'une fois un paisant, 
Howme fort entendu et suffisant de tezgte, 

lUcomme on peut ais&nent juger par sa regueatg ie 3'en vint trouver 1e Papepet le roulut priar
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que les prestres du temps se. peussent se marier; 

Afin,ce disoit.-il,que nous puiseions anus autres, 

Pie femmes caresser ainsi qu 'il font „les, nostres, 
rin ae 4a9S 

- ainsi suig-Je d'avis comne ce bon lourdaut: 

8'11s ont Si esprit si hon eţ 1'întellect si haut, 

jugenent si clair,qu'ils facent un ouvrage 

Riche d' inventions„de sen 3 et de langage » 
Ci wtu'0 

Que nous puissions Ape come ils font nos esoris, 

iu Bt voir comme l'on dit s'ils sont si bien apris; - 

- Qu' ils monstrent de leur eau,qu' îls entrent en carridre, 

„ leur age deffaudra plustost que fa matitre. 

Xous somhes en un siăcle ot ie pr înce est si grand, 

que tout le monde entier 4 peine le comprenă, 

cQu' ils facent par leurs vers rougir chaeun de honte, 

Rt;comme. de la valeur nostre prince surmonte 

Hercule, AEn6e,Achil,qu'ils ostent les lauriers 

Aux vieux,comme le roy l'a fait aux vieux guerriers; 

Qqu'ils composent une oeuvra:0n verra si leur livre 

tcapres mille et mille ans sera digne de vivre; 

Surmontant par vertu 2'envie et le destin, 

Come celuy d'Homâre et du chantre latin, 

ÎL uaia,Rapin,mon amy „c'est la visilie muerelle!: 

L'honme le pluz parfaict a manque de cervâlle; 

"Bt de ge grand deffaut vient 1'imbțcilitâ 

Qui read îi 'homne hautaine inaolent, effrontâ; 

1 i] sa Pr 8p082, 

  

  
Bt eelon le suject qu'ă 1'6ei 

Suivant sca appetit îl juge toute chose. 

Aussi,aelon n03 yeux le soleil est luyoant, 

ui faia le satfisant, 

  

luMoy-mesme en ce discourB q 

|
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Je me cognois frappe,sans le pouvoir comprendre 
Et de mon vers coquin je ne me puis âeffendre,. 

Sans juger nous Jugeons,sestant noatre raison 

LE haut dedans la teste,că,selon la saison 
ui r&gne en nostre humeur,les brouillas nous 

| o embrouillent, 
Bt de lievres cornus le cerveau nous barbouillent. 
Philosophes resveura,discourez hautemen! : 
Sana bouger se ia terre aliez au firmament; 
Paitesa que tout le cie1 brarle â vyostre cadence,; 

|: OBt pesaz vos discoura mesma dana sa balance: 
Cognoissez les timeurs qu'il verse dessaus nous, 
Ce qui se falii dessua, ce oui se fait Gessous; 
Porteu una lanterne auz cachots ae natureş 
Sgachez qui donne aux fieura ceste aimable peinture, 

[Quelle main sur 12 tezrre en broye la couleur, 
Leura tecrettes vartus,ieura degrez de chaleur; 
Voyez germer a 1'0eil 2ea semences cu monăe;  . 
Allez mattre cuurar les poissons dedans l'onâe; 
Deschiffrex les secreta de nature et des cieux: 

1-"Vostre raison vous trompe,aussi bien que vos yeux, 
Or ignorant de tout,de tcut je me veux rire, 

Paire de mon humeur MOy-mesne une satyre, , 
N'estimer'rien de Yray au'au gouat il ne soit tel, 
Vivre,et comme chrestien acorer 1" Immorte], 

Co cint le aeul repos,aui chasse 1 ignoranra: 
Ce qu'on void hora de luy n'est que sotte apparence, Piperie,artifice:encore,d cruaută | 
Des homes et du temps'noetre meachameetă
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S'en sert aux passions,et dessous une aumnusse 

| ToL'ambition,1'amour,l'avarice se musse, 

L'on se courre d'un froc pour tromper les daloux; 

les temples aujourâ 'huy servent aux rendez-voua: 

Derritre les pilliers on oyt mainte sornette; 

Et comme dans un bal tout le monde y caqustte. 

115 On âoit renâre,suivant et le temps et le lieux, 

Ce qu'on doit â Câsar,et ce qu'on doit ă Dieu. 

Et guant aux appetits de la sotise humaine, 

Comme un homme Ban8 goust je lea ayme sans peine; 

Ausai bien rien n'est bon que par affection: 

1 ?5NouB jugeons,nous voyons selon la passion, 

Le soldat aujourd'huy ne resve que la guerre; 

En paiz le laboureur veut cultiver sa terrej 

L'avare n'a plaisir qu'en sea doubles ducas; 

L'amant juge sa dame un chsf d'oeuvre icy bas, 

JisEncore qu'elie n'ait sur scy rien qui soit d'elle; 

que le rouge et le blanc par art la fasae si-velle, 

Qu "elle ante en 8300 palais ses cents tous les matina, 

qu'elle doive sa taille au bois de ses patina; 

que son poil,des le soir friac dans la boutique, 

14 Come un casque au matin sur ss teste s'aplique; 

| Qu'elle ait come un piquier le corselet au dos, 

Qu'ă granc€ peine sa peau puisse couvrir ses 05, 

Bt tout ce qui de jour la fait voir si docucette, 

la nuit conme en depost soit desaoua la toillette; 

147 Bon esprit uicers juge en sa pasetcn
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Que son teint fait la nique ă la perfection. 
Le svidat tout ainzi pour la guerre svcuspire; 

Jour et nouit il y pense et tousjours la desire; 
II "ne resve la nuict que carnage et que sang: 

““1a pidue dans le poing et Î'eatoc aur le flanc, 
Îl pense mettre â chef quelaue belle entrepriae; 
Que,forsant un chasteau,tout est de bonne prise; 
Il se plaist aux tresors qu'il cuide ravager, 
Et que 1'honneur luy rie au milieu du danger, 

“27 'avare,d'autre part,n'aime que la richesse; 
C'est son Roy,sa faveur,sa cour et sa maistresse; 
Nul object ne lui plaiat sinon l'or et 1'argent, 
Et tant plus il en a,plus îl est indigent, 

Le paysant d'autre soin se sent 1'ame embrasce, 
:iAinsi 1'humanit6,sottement abusce, 

Court & ses appetits,qui l'aveuglent si bien, 
Qu'encor qu'elle sit des Yeux si ne voit elle rien, 
Nul chcis hors de son goust ne râgle son envie, 
Mais s'aheurte oi sanz plus quelque apas la convie, 

-'TSelon son appetit le monde se repaist, 
Qui fait qu'on trouve bon seulement ce qui plaist, 
_0O debile raisşon!oi est ores ta bride? 

Ok ce flambeau qui sert aux personnea de guide? 
Contre les pasaiona trop foible est ton secoura, 

2 2984 souvent,courtisane,aprâs elle tu coura, | St savouraat 1'appas ai ton ame ensorcelle, | în ne vis qu'ă son goust et ne voie que par elle, | De 1a vient qu'un chacun,nesne en son deffaut. 
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Pense avoir de l'eaprit autant qu'il luy en faut; 

1:IAusai rien n est părty si bien par la nature 

Que le sens:car chacun en a za fourniture. 

Mais pour noua,moina hardis ă croire A nos raisons, 

Qui reglons nos esprita par. les comparaisons 

D'une chose aveca'1'autre,espluchons ce la vie 

ul'action qui doit câtre blasmde ou auivie; 

Qui cr iblons LB d isddurrs au dhois se variant, 

D' aveca' la faucete la verite triant, 

Tant que 1'homme le peut;qui formons nos cuvrages 

AUX moules si parfaits de ces granda personnageB 

:"Qui depuis deux mille ans ont acquis le credit 

Qu'en vers rien n'est parfait que ce qu 'Î1s en ont dit, 

Devong nous auj 9urâ huyapour un erzeur nouvăile 

Que ces clercs ds5voyez forment , en leur cerveile, 

laissey legerenent. la yieijle opinion; 

Bt, suivant Veyr adviaj0roire â leur passion? 

108 Huguenots pourroient faire miracles, 

endre de vraia oracles,; 

e ă leur veritâ, 

Pour moy; 

Ressuseiter lea mortar 

Que ja ns „pourrois pas roir 

An toute opinion Je ru s ia nouveauts,. 

Anasi doit-on plustost imiter nds vitux ptres, 

uveauz les nouvelles chimăres, 

  
Que suivre des n9 

De mesme en 1 art airin de la puse doiţeon 

| Moina croize A leur esprit qu'a 3 veaprit fe Platon,
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_ Mais,Rapin,ă leur gouat,si les vieux sont profanes, 
"SiVirgile, le Tasse et Ronsard sont dea asnes, 

Sans perâre en ces discours le temps que nous perdons, 

Allons conme eux aux champs,et mengeyns des chardons, 
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+ N'espârons plus,mon âpe aux promesses du monde; 

Sa lumiţre est un verre,et sa faveur une onâe 

que toujours quelque vent empche de calmer, 

Quittons ces vanites „lassons-nous de les guivre;j 

C'est Dieu qui nous fait vivre,; 

C'est Dieu qu'il faut ainer, 

En vain;pour aatisfaire ă nos lâches envies, 

Noug passons prăs des rois tout le tempa de nos vias 

A souffrir des mâpris et ployer les genouz: 

Ce qu'ila peuvent n'est rien; ils. sont ce qu& nous sommes, 

“Veritablement homme; | | 

Bi meurent' comme nous. 

ont„il rendu 1'esprit,c'est n'est plus que poussidre 

pompeuse et si fidre Se 

Stonnait 1'univers; | 

ux od leurs âmes hautaines 

Que cette majestâ si pomp 

Dont 1'6clat orgueilleux 

Et dans ces grands tombea 

Pont encote les vaines, 

11s sont șong6s des vers, 

IA se -perâent ces noms de maîtres de la terre, 

D'arbitres de Ja pair, de fouares de la guerrej 

Comme ils :n'ont plus de sceptre,ils n'ont plus de flat- 

teursaş



Et tombent avec eux d'une chute comnune 
Tous ceux que la fortune 
Faisait leurs serviteurs, 
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