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PREFAŢĂ 
1 

La program nou, cărți noi. In noul program nu se iai 

amestecă interesul de fond cu cel de formă. Bucăţile de 

Lectură, de Geografie, Istorie, Ştiinţe Naturale, au fost 
relegale, cum. eră şi firesc, la: lecţiunile particulare ale 

acestor obiecte. In Manualul de Limba Română n'a mai 
rămas decât preocuparea pură de formă gramaticală şi 

de formă literară. Dar dacă. interesul pentru, forma gră- 

malicală formează. scopul de predilecție al claselor infe-: 

"„rioare, înteresul pentru forma. literară constitue scopul 

principal al claselor superioare. Le-a fost dar cu ătât 

mai uşor autorilor să întroneze în manualele lor; con- 

cepliă estetică în studiul literaturii, făcând o democrație 
precisă între literatura de compoziţie, în care se poale 

exercită orice elev şi între literatura ds studiu, care este 

constiluită cu deosebire din capodoperele literare qle - 

spiritului omenesc şi național: 

In adevăr, multă vreme a dăinuit eroarea, care puneă 

  

pe acelaş plan capodopere, opere de talent şi opera, de . 

compoziţie sau virtuozitate. Şi această eroare poate să 
"nai dăinuiască multă vreme, cu atât mai mult în mintea 

tuturor talentul este ce este, îar gemialitatea creatoare, 
nicăiri. In noua concepțiune însă între Capodopere ne- 
mur toare şi opere de talent sau de compoziţie trecătoare 

este:un abis. 

Ideia este prea nouă pentru ca să fie primită dintr'o- 
dată. Noua lucrare a unuia dintre colaboratorii acestor 

pă, în volumul I,„.cu Capodopera, în vol. II cu Opera-de 

„manuale, anume „Principiile de literatură“, care se ocu- :



talent şi în vol. II] cu Opera de virtuozitate numită în genere compoziţie, — va ridică, credem, multe obstacole din calea înțelegerii, care va deschide nouj perspective în studiul literaturii. Ea va fi trimeasă gratuit tuturor cole gilor care vor voi să facă cunoştinţă cu noua concepție, care este, în fundament, şi aceea a acestor manuale. - 

Colaboratorii 

N. B. Manualele de cl. IV, V, VI şi VII. S'au bucurat și de sugestiile d_lor profesori Enuilian Constantinescu, Raul Teo. dorescu, Cora Valescu, N, ]. Russu, N. N, Creţa și W. A. Va. siliu, asistenţi universitari şi profesori secundari, 
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PROGRAMA CURSULUI 
i DE. 

LIMBA ROMÂNĂ 
INSTRUCŢIUNI GENERALE 

I. Scopul. ă 

Scopul învăţământului limbii române este ca, prin cunoaşte- 
„ea precisă a formelor corecte şi caracteristice ale lexicului, 
„anorfologiei și sintaxei, cum și prin lectură cât mai intensivă, 
elevii să-şi insuşească frumuseţile de fond, formă şi armonie 
ale creaţiunilor literare române scrise şi nescrise în aşă fel, ca 

ci să ajungă a-şi exprimă corect propriile idei, sentimente şi 

“tendinţe. 

De aci rezultă că şcolarul va trebui : - 
1. Să-şi poată exprimă corect şi, dacă se poate, frumos, stă- 

zile luj sufleteşti, atât în. vorbire cât şi în scris, 
2. Să ajungă la o cunoştinţă cât mai desvoltată şi cât mai 

precisă a vocabularului şi construcţiilor originale. 
"3, Să dobândească deprinderea de a citi singur, pentru aşi 
fonmă gustul literar. 

4. Să ajungă a citi expresiv și cu dicțiune corectă. 

IL. Materia. . . ae, 

"- Invățământul limbii române în şcoala secumdară cigticad : 
1) Citire ; 2) exerciţii de vorbire ; 5) cunoștințe de gramatică 

şi limbă; 4) teorii literare; 5) istoria literaturii şi 6) corm- 
puneri. 

1. Citirea va fi partea fundamentală pe care se vor sprijini 
exerciţiile de vorbire, teoria și analiza literară şi contpunerile, 

Elevul trebue să înveţe să citească corect şi expresiv, să do- 

bândească cunoştinţa unui număr însemnat de creaţiuni lite- - 
-rare, atât române cât şi străine, în traduceri bune, pentru a se 
-puteă lămuri asupra genurilor şi curentelor literare. 
"* 2, Exerciţiile de vorbire vor constă din : 1) reproducerea libe- 
ră a bucăţilor de citire; 2) recitări de poezii; 5) întrebări şi 
răspunsuri cât mai precise în legătură cu cunoştiaţele de limbă 
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și cu analiza bucăţilor de lectură şi a compozițiilor ; 4) desvol- tarea unei teme luute sau din materia citită, sau dată după un 
plau fixat sau libere. “ 3. Cunoştinţele de gramatică şi de limbă se vor referi la : a) Categoriile gramaticale ; b) Sintaxa și ordinea cuvintelor din propozițiune; c) Cât mei mulie expresiuni particulare limbii 
române ; d) Exerciţii de sinonimie şi de nuanţe de cuvinte; «) 
Evoluţiunea sensului unui cuvânt caracteristic. 

4. Teoria şi analiza literară la cursul superior va cuprinde Cunoaşterea genurilor, tipurilor şi principalelor curente literare. 
5. Compunerile. La cursul superior complunerile vor constă din : a) Analize a unor apare literare şi dări de seamă asupra lor; b) Caracterizări de persoane din viața reală ; de figuri, eroi şi personagii din operele literare sau caracterizări de ope- re literare ; c) Povestiri simple sau dialogate din viaţa şcolară; d) Disertaţii ; e) Culegeri de particularităţi sintactice şi expre- Siuni literare din limba vie şi din autori. Compunerile se vor face și în clasă şi acasă. - , 6. Istoria limbii române, a) Origina limbii şi evoluţia ei ; b) Dialectele limbii române ; c) Formarea limbii literare. 7. Istoria literaturii române va constă din : a) Istoria literatu- rii religioase vechi ; b) Istoria literaturii moderne cu ptrioada de pregătire a limbii şi literaturii din secolul al XVIII-Aea;; c) Istoria literaturii contimporane până în zilele noastre (aceasta „numai ca lectură particulară şi numai din autorii consacrați şi ale căror opere nu contrazic rolul educativ al învățământului). 

HAR Instrucţiuni mefodice. - 

Pentru. diferitele părţi ele cursului de timba română, se fac următoarele recomandări : , 
1. Citirea şi compunerile sumt temeiul întregului cu. Oricare -at fi clasa și programa ei respectivă să nu se piardă niciodată din vedere că scopul. esenţial al lecturii oricărei bucăţi sau opere este priceperea şi gustarea frumuseţii ei, răsumetul ei în sufletul. tinerimia, a 

IDela clasa IV înainte să se deă la finele bucăţilor de lectură, - scurte însemnări despre autor : vremea când a trăit, un fapt * „însemnat din viaţa lui, titlul operei sale de seamă foț dela cdla- sa IV înainte. şi însemnări necesare teoriei sau istoriei. literare. 2. Exerciţiile de vorbire sunt menite a contribui să se .deă şcolarilor deprinderea: de a puteă spune ușor, corect, iîntr'o des- făşurare ordonată a Cugetării, cu încredere în sine, dar fără prezumţiune, ceeace au de comunicat 'altora. 
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Poeziile de recitat trebuie să fie întâiu citite «le profesor sau 

de dlevi în clasă ; să nu se înveţe pe dinafară minpie ce n'ar fi 
fost prealabil bine priceput şi simţit. . 

Pentru întreaga şooală să se stabilească un mic număr de 
poezii alese după frumusejea cuprinsului și după armonia lim- 
bii, cari trebue să fie învățate pe de rost de toţi elevii şi a că- 
ror recitare va [i cerut regulat în toate clasele. Pe lângă acest 
ciclu de poezii, se vor îndemnă școlarii să înveţe; de recitat şi 
altele, alese de ei, cu aprobarea profesorului, astfel încât la 
terminarea liceului, să nu fie nici un absolvent care să nu ştie 
pe dinafară câtevă poezii frumoase din literatura noastră po 

- porană şi din cea cultă, sau fragmente caracteristice. | 
Nu se va îngădui, nici în clasă, nici mai cu seamă la sez- 

bările şcolare, recitarea de poezii -tendenţioase, ori bucăţi în 

care se batjocoresc sau se ridiculizează alte națiuni, clase so- 
ciale ori categorii profesionale, 

5. Lucrările scrise. | 
WDela clasa IV înainte, lucrările în scris vor aveă din ce în ce 

mai mult caracterul de compuneri, la care se va cere obser- 
vare, reflecţie şi o înfăţişare personală mai pronunțată, 

Profesorul va da totdeauna indicaţii necesare, 
Elevii vor fi îndrumați să se exprime simplu nepretenţios, 

să se ferească de stil bombastic, de frazeologie goală, de neo- 
logisme inutile, de barbarisme, cu pronunțări și de construcţii 

„sintactice străine, așa de frecvente: în lumea junalelor şi re- 
vistelor noastre şi în conversaţia zilnică, Se - vor .preţui jude- 
cata independentă, stilul personal, ' 

iCercetarea Iuorărilor în scris trebuie să fie tăcută conştiin- 
cios, cu interes pentru şcolar, cu preocuparea de a face pe fie- 
care să înainteze în îndemânarea scrisului ; să capete încredere 
în puterile sale, să păstreze plăcerea de a serie. Sa 

Lu nări ori părți deosebit de bune se vor citi în clasă. Apre- 
"cierea profesorului să se arate nu numai prin notă, ci şi prin 
sublinieri sau însemnări curente (cu un sistem de semme. con- 
venționale explicat elevilor) şi la sfârşitul lucrării printr'o ca: 
racterizare în scris a însuşirilor sau lipsurilor principale ale ei. 

I ucrările astfel cercetate se vor înapoiă curând, dându-se sea. 
ma 'de ele în clasă. Se va face întâi o apreciere generală, se. 
vor relevă calităţi, apoi lipsuri comune. mai multora, greseli 

| tipice, 
:4. Teoria literară şi istoria literaturii. e 
Deda clasa IV înainte, consideraţiile de gramatică ue: VOL 

înălță treptat la aprecieri stilistice, la priceperea originalității 
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şi. a „Îrumusejii unor cuvinte, expresii, construcţii, in ce pri- 

vește. sonoritatea. lor (felul . cum impresionează auzul), puterea 

lor de a evocă imagini, cadență şi armonia frazei, 

Se vor face exerciţii de aflarea termenului celui maj propriu: 
şi a construcției celei mai corecte, a echivalentelor neologisme- 
lor și a nuamţelor dintre ele şi cuvintele vechi corespunzătoare, 
precum și a „deosebirilor între cuvinte cu înțeles apropiat. 

Se va deşteptă simţul pentru diferenţele de ton în vorbire. şă 
expresiile poetice. Se vor da: scurte noţiuni despre genurile lite- 
rare de cari ţim bucăţile sau operele citite în clasă, 

Nu se va pierde însă niciodată din vedere că scopul princi- 
pal chiar şi în această parte a cursului, nu este catalogarea şi 
clasificarea scrierilor, terminologia și definițiile, ci îmbogăţi 
rea .şi înălțarea sufletului tinerimii prin cugetarea și simţirea 
cuprinsă în operele sau bucăţile citite, 

1V. Materialul programei de limba română. 

CLASA YV. 

Trei ore pe săptămână (2 ore citire, teorie literară, lectură 
particulară ; una oră compuneri). 

__ Recapitulare, în două, trei lecţiuni a cunoștințelor date in 
clasa precedentă asupra "genului epic. 

I. Citire şi teorie literară. (Pe baza bucăţilor sau ope “elor ca- - 
racteristice) 

a) Genul liric popnular şi cult : doina, oda, elegia, p stelul, 
idila, meditaţia. satira lirică, epigrama. | 

b) Genul dramatic. Tragedia clasică tragedia Shakesperiană 
(drama romantică), tragedia franceză, comedia, drama modernă: 

<) Genul oratoric. Discursul : elementele unui discurs (in- 
vențiunea, dispozițiunea, elocuţiunea şi acţiunea). Planul dis- 
cursului;  (exodiu, tratare, peroraţiune). Câteva discursuri 
celebre de puterea elevilor de clasa V-a. 

Diferitele feluri de discursuri: demonstrative, deliberătive, 
judiciare, - - 

Lectură particulară din opere de ale scriitorilor români (în 

dacă şi acasă). Poezii lirice, o piesă de teatru. 

II. Exerciţii de vorbire. Recitări de poezii sau fragmente. 

Dări de seamă despre lecturi particulare, 
TI. Compuneri. Dăr: de seamă despre opere citite; poezii 

"lirice, piese de teatru, discursuri, Povestiri şi descrieri după 
proprie experienţă. Scurte cuvântări, 

1V. Limba. Exerciţii asupra particularităților estetice ale lim- 
bii române.



  
* 
. REPETIȚIE ASUPRA GENULUI EPIC 

 
 

 



“MOARTEA LUI CASTUR 
de 

1. A. Brătescu-Voineşti 

Acum câţivă ani, într'o zi de Septembrie, cuprins 

de un nespus dor de ducă, pe care mi-l pricinuiă al- 

bastrul nesfârşit al cerului şi acel farmec ameţiior al 

toamnei, mă plimbam de mai bine de un: ceas pe 

stradă, singur, fără rost, când la o răspântie mă în- 

tâlnii piept în piept cu maiorul. 

— A! bună ziua. Ce? aici? Eu te țineam plecat 

acasă. 

— Cum acasă, când am slujbă 
aici ?. “ 
— Vezi că ştiam că mama ţi-e 

bolnavă. 

Şi eu nu ştiam nimic. 

— Dar d-ta de unde ştii ? 
— Soră-mea, care s'a întors a- 

seară de acolo, îmi spuneă că a gă- 

sit-o foarte rău. : 
Ca să-mi spue maiorul . că |. A. Brătescu-Voineşti 

mama e foarte rău, trebuiă să fie în adevăr aşă, 

trebuiă să aibă altceva decât patima ei obişnuită. 

„In aceeași seară, după un drum, care mi s'a părut 

“cel mai lung din câte făcusem în viaţă, sosiam acasă. 

Teama, care-mi strângeă inima şi mă făcuse să trec 
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îără o întrebare printre slugile eşite în întâmpinarea 

mea, mi se risipi, găsind pe mama, în adevăr mai 

slabă decât o lăsasem, dar bine. 

— Tu, dragă ! 

Şi săraca oarbă, neputându-mă vedeă, mă pipăiă peste 

piept, peste faţă. Eu îi luai mâinile şi i le sărutai, cer- 

tând-o încet că nu mă vestise. 

— Dar n'am fost bolnavă. Cine ţi-a spus? A! Ma- 

iorul? Acum înţeleg. A fost soră-sa p'aici. Fa nu m'a 
văzut după nenorocire şi-şi închipuiă să mă găsească 
tot aşă, cum mă ştia... şi acum... | 

In adevăr, dacă sora maiorului n'o văzuse, de când 
cu moartea tatei, eră de înțeles cum spusese că e 
foarte rău, găsind pe femeea — acum un an încă tâ- 
nără şi frumoasă — fără vedere şi îmbătrânită cu zece 
ani în aşă de scurtă vreme. 

— lar, dacă acum mă găseşti mai slabă, adăogă 
mama, e că de două nopți nu pot dormi din pricina 
bietului Castor. 

— De ce? 

Ca răspuns la întrebarea mea, auzii afară, lângă îfe- 

reastră, un urlet lung şi siâşietor. 
— Uite, aşă urlă de două nopţi. Asta e a treia. Să- 

racul ! Nu ştiu ce are. Femeea zice că ar îi otrăvit. Eu 

cred că bătrâneţea. 

Liniştit din spre partea mamei, acum îngrijat de sta- 

rea câinelui, eşii în curte, unde găsii pe Castor ză- 

când prăpădit lângă fereastră, cu gura deschisă, Fe-: 

meea, care ştia cât de mult ţineam la el toţi ai casei, 

eră aplecată d'asupra lui; se încercă să-i dea lapte 
dulce. 

— Ce are, Mario ? 

Nu ştia nici ea. De două zile, de când nu mai mâncă 

nimic, zăceă la soare şi urlă. li făcuse ea toate câte 
le-a ştiut ; de geaba, îi eră tot mai rău. 

— la să încercăm să-i dăm laptele. 
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Şi, ajutat de îemee, dedei câinelui, cu dea-sila, tot 

laptele din ceaşcă. Simţindu-se par'că mai bine, se ri- 

dică greoiu, mă mirosi dând din coadă; apoi se culcă | 

iar, urlând prelung şi dureros. 

% * Eă ÎN 

Eră târziu. Mama dormiă. li auziam, prin uşa des- 

chisă dintre odăile noastre, răsuflarea regulată — şi 

trebuie să îi veghiat două nopți, pentru ca să îi putut 

dormi acum, cu toate desele gemete ale lui Castor. 

Ce mă ţineă pe mine deștept nu erau însă urletele, 

ci atâtea amintiri şi atâtea gânduri, trezite deodată în 

mine la vederea suferinţei lui. - 

"Cât de limpede văd nopţile de vară, când mă du- 

ceam la moşie pentru vânătoare! lată-mă culcat. în 

pridvorul luminat ca ziua de lună, neputând închide 

ochii din pricina cântecului pitpalacilor, care se aud 

pretutindeni, aci aproape, ca sunetul a două pietre: lo- 

vite una într'alta, colo, în depărtare ca picăturile de 

apă căzând într'un vas plin. Castor se scoală din când 

în când şi vine să mă miroasă, îngrijat de neodihna 

mea. | 

lată-ne la vânătoare într'o mirişte aurie. Castor 

caută la cincizeci de paşi, în galop, cu capul în sus. 

Deodată, trăsnit, se opreşte în loc, nemișcat, ca de 

bronz, cu coada dreaptă, cu un picior ridicat în sus. 

“La un pas înaintea lui stă prepeliţa pe brânci, înfri- 

coşată, ipnotizată. Mă apropii şi-i strig: „Pil/” El 

sare, prepelița sboară şi eu trag. „Apporte!" şi mi-0 

aduce. E încă vie, numai aripată. 

lată-ne primăvara după sităruşi, în păpurişul de la 

Lazuri, unde Castor caută domol şi amănunţit, pe 

când în câmpul de alături țăranii aclamă sosirea ber- 

zelor cu chiote şi cu svârliri de căciuli în sus. 

Ă Când mă întorceam acasă de vacanţă, mi-l aduceau 

inainte la gară, şi eră o arătare. Se opriau călătorii 

grăbiţi în loc, să admire bucuria de nedescris a câi- 
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nelui care-şi revedeă stăpânul, după trei luni de lipsă — iar, după ce. plecam îmi scriă mama, cum. întră În _ fiecare zi în odae, să miroasă şi să mângâe hainele mele de vânătoare spânzurate în cuer. 
Mi-l dase tată-meu. Par'că-l văd: în ziua când nam întors, după examenul de bacalaureat, mă întâmpină în capul scării şi, după ce mă îmbrăţişă şi el şi mama: — Să trăeşti, fătul meu, Şi să-ţi dea Dumnezeu bu- Curia pe care ne-o faci, ee 
Apoi mă ia de mână şi mă duce în odaia mea, unde 

mă aşteptă cea mai neașteptată surpriză. In. perete, o 
panoplie cu toate trebuincioasele pentru vânat, patima 
mea; iar, de sub pat, ese “Castor, întâi lătrând, apoi bucurându-se, de par'că mă: cunoştea de când lumea. 

A! fericirea mea de atunci! Şi nu numai pentru ăst dar frumos, ci pentru toate câte mă, înconjurau. Căci 
în clipa aceea, în fața lor, care întineriau de mulţumi- rea mea, pentru întâiă oară înţelegeam ce mare lucru 
e pentru Cine-va să aibă părinţi cinstiţi, buni şi uniţi: 
— 0 mamă care se lipsiă de toate pentru copiii ei, — 
un tată în îaţa căruia toți se descoperiau cu respect, — 0 casă bătrâneaşcă moştenită din moşi-strămoşi, şi Slugi îmbătrânite în curte, iubitoare și credincioase. Da, pe tată-meu mi-l aduceau aminte gemetele lui 
Castor. Mă vedeam întorcându-mă cu dânsul de la 
vânătoare, de unde veniă să mă ia. întotdeauna cu 
Chibitca lui cu un cal, auziam sunetul neuitat al arcu- 
rilor chibitcei, auziam şi glasul lui şi corul nesfârşit de 
greeri. 

| Zadarnic îmi astupam urechile pentru a puteă a- 
dormi. Mintea, acum plină de trecut, nu se lăsă să fie 

- adormită, ci depănă atâtea lucruri trăite, care mă mi- nunau prin limpezimea cu care le vedeam. 
„_ Abiă eră un an de atunci. Eră ziua. lui. Masa. întinsă 

de la un capăt al sufrageriei Ja celalt : toate rudele şi prietenii: Lăutarii cântă cântece bătrâneşti. Unul din. 
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copii se scoală şi închină în sănătatea lui. El se ri- 

dică supărat, de' mult ce se silește să nu pară mişcat, 

îşi ia paharul : „Dragii mei, pilde bune v'am dat şi eu 

şi mama voastră. Dea Dumnezeu...” dar cuvântarea i 
se topeşte. în Jacrămile care-i dau năvală din ochi. A- 

tunci mama se apleacă peste dânsul şi-l săruţă lung 

în aplauzele tutulor şi în cântecul de urare al lăuta- 
rilor... 

Şi, acum, ce departe erau toate! | 

La pierderea lui, moartea nu l-a luat numai pe dân- 

sul, — iubitul, dus la groapă într'o zi de toamnă rece 
ploioasă, — ci a luat cu ea tot rostul neamului nostru, 

acum atât de risipit. - 

Mă întrebam şi nu-mi puteam răspunde, ce ne des- 

părțise asă şi pentru ce nu veniam să trăim cu toţii 

împreună, cu mama, îngrijind-o, ajutând-o. Nebuni ce 

eram! Dar negreşit, cât mai în grabă, aveam să mă 
întorc lângă dânsa, şi să încep a reclădi fala casei 

noastre, dărâmată de suflarea morţii. | 
- A! dar e peste putință! îmi ziceam tot eu. Şi a- 
cum gemătul lui Castor eră glasul tăcutei mele des- 
nădejdi în faţa ruinei neamului. 

%* 
* %* 

A doua zi de dimineaţă mă trezeşte acelaşi glas tân- 
guitor al câinelui. Mă îmbrac, îmi iau puşca din cuiu, 
două cartuşe din cutia mesei şi ies în curte. 

— Castor, vin'aici! 

Castor, care zăcuse. toată noaptea nemișcat, se 
scoală, ca prin minune, şi mă urmează. 

Femeia, care m'a văzut şi m'a înţeles, îuge în bu- 
„cătărie plângând. 

— Castor, vin'aici! 
Castor se târăşte cu. greutate după mine, până la 

maidanul de peste drum. Aci se culcă pe partea 
dreaptă, lăsând descoperit locul inimei.. 
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După. ce s'a isprăvit, m'am întors acasă, ca gonit de 
cinevă, am intrat în odaie, am trântit puşca -pe pat. 

Uşa din dreapta: s'a deschis. Mama a. intrat pe di- 
buite şi m'a coprins în braţe, Pe cealaltă uşă au întrat 
Maria şi Dinu, amândoi slugi de peste treizeci de ani 
în curtea noastră; — şi cu toţii am plâns pe tăcute 
moartea lui Castor, care duceă departe — thai departe 
vremea unor fericiri apuse pentru totdeauna. 

1. EXPLICĂRI. — E povestirea unui eveniment tranșfigurat 
prin închipuirea vie a unui scriitor, Scriitorul povesteşte 
par'că un fapt din viaţa „lui, dar îl povesteşte cu inteligenţă 
viă, şi cu simţire, legându-l de o idee: moartea lui Castor 

“este simbolul prăbuşirii întregei lui familii. Acest simbol. ne 
face să pătrundem adânc în sufletul lui şi să ne simțim şi noi 
mișcaţi până în; adânc, Povestirea nu e istorică, ci. epică.. 
Momentele sunt așă de bine motivate că moi primim să 

ucidă câinele ce i-a fost aşa de drag, fără să fim jieniţi. Este 
o nuvelă simbolică. 
TEORIE. — 1. Când, povestind un eveniment, în jelegem şi 

mai adânc un alt eveniment de care ne simțim mişcaţi puternic, 
zicem că acel eveniment e un simbol al acestuia. 

2. Nuvela care povestește un eveniment simbolic se numeşte 
nuvelă simbolică. 

3. Simbolul este o figură de cugetare sau de fond, 
APLICAŢIUNE. — Să se. povestească, la ora de compoziţie, 

sub formă 'de dialog. 

O FACLIE DE PASTI | 
de: 

LL. Caragiale 

Leiba Zibal, hangiul. dela Podeni, stă pe: gânduri la 
o masă sub umbrarul de dinaintea dughenii, așteptând 
dilijenţa, care trebuiă să îi sosit de mult: eo. întâr- 
ziere de aproape un ceas. 
"-Este lungă şi nu prea veselă istoria vieţii lui Zibal: 
dar, aşă cum e prins de îtriguri, tot e o petrecere pen- 
tru el să ia pe rând una câte una fazele ei cele mai 
însemnate. 
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Precupeţ, vânzător de mărunțişuri, samsar, câteo- 
dată şi mai rău poate, telal de strae vechi, apoi croitor 
şi ştergător de pete într'o ulicioară strimtă din laşi — 
toate le încercase după accidentul care-l făcuse să-şi 
piarză locul de băiat într'o dughiană de vinaţuri. Doi 
hamali coboriseră în beciu un boloboc sub supraveghe- 
rea băiatului Zibal. O neînțelegere se ivi între dânşii la 
împărţeala câştigului. Unul din ei luă un crâmpeiu de 
lemn ce-l găsi la îndemână şi lovi în frunte pe tova- 
Tăşul său, care căză ameţit şi plin de sânge la pă- 
mânt. | 

Băiatul, văzând sălbăticia, dete un țipăt de alarmă, 
dar mizerabilul se repezi să iasă în ogradă şi, trecând ! pe lângă băiat, ridică mâna asupra-i... Zibal pică le- 
şinat de spaimă. După o zăcere de câte-va luni, când 
se întoarse la stăpân, locul lui eră ocupat. 

Atunci începi lupta grea pentru viaţă, care se în- 
„greună şi mai tare prin căsătoria lui cu Sura... Răb- 
darea însă osteneşte soarta rea. Fratele Surei, hangiu 
la Podeni, muri, şi hanul rămase lui Zibal, care urmă 
negoţul pe seama lui. 
Au strâns o avere bunicică în bani şi vinaţuri bine 
îngrijite, o marfă care totdeauna face parale. De să- 
răcie a scăpat Leiba, dar sunt toţi bolnavi şi el şi fe- 
meea şi copilul: frigurile de baltă. 

Şi oamenii sunt rău şi pricinaşi în Podeni!... O- Sa 
cări... batiocuri... suduituri... acuzări de otrăvire prin i 
vitriol... Dar amenințările! N 

Amenințarea este mai grea pentru un suflet ce se 
latină uşor decât chiar lovitura. Ceeace munceşte aci 
pe Leiba, mai mult decât tremurătura frigurilor este 
0 ameninţare. 
A goi ticălos!” gândeşte el oftând. St 

. Ticălosul goi! .este badea Gheorghe — pe unde oi! i 

    

    

    

  7 - , - ZI a, “-1 Goi : nume dat cam în batjocură creştinilor de Evrei. * “a 

  

2 M Dragomirescu şi Gh. Adamescu.—Manual de Limba Română cl, V, Ţ , 

 



— un om cu care Zibal a avut o daraveră foarte ne- 

plăcută. 

Gheorghe venise într'o dimineaţă de toamnă la han 

obosit. de drum; eşeă din spital — ziceă — şi căută 

de lucru. Hangiul l-a luat în slujbă. Dar Gheorghe s'a 

_arătata fi un om prea brutal şi prea ursuz... suduiă 

mereu şi mormăiă singur prin ogradă. Eră o slugă 

rea, leneşă şi obraznică... şi fură. 

Intro zi a ameninţat pe balabusta, care-l ocărise cu 

drept cuvânt, s'o lovească în pântece; altă-dată a as- 

“ muţit un câne asupra lui Strul cel mic. 
Leiba i-a îăcut numai decât socoteala şi l-a trimis. 

Dar Gheorghe nu voiă să se ducă; el pretindeă cu 

multă violenţă că s'a îost tocmit pe un an. Atunci han= 

giul a spus că merge în deal la primărie să ceară vă- 

tăjei ca s'alunge pe goi afară. 

Gheorghe a vârit repede mâna în sân strigând 
„ludă!” şi a voit să se năpustească asupra stăpâ- . 

nului, 

Din norocire sosiă atunci o harabă încărcată cu muş- 

terii, 

Gheorghe a început să rânjească, zicând: 

„Ce, te-ai speriat, coane Leiba?... lacă mă duc”. 
Şi apropiindu-se crunt peste tarabă de Leiba, care 

se dete cât pută înapoi, îi şopti: 

„Să mă aştepţi în noaptea Paştelui, să ciocnim ouă: 

roşii, jupâne... şi să Ştii că ţi-am făcut şi eu socoteala!” 
“ Atunci intrară mușterii în dugheană. 

„Să ne vedem sănătoşi la înviere, coane Leiba!'“ a- 

daogă Gheorghe depărtându-se. 

Leiba a mers la primărie, apoi la sub-prefectură, să 
denunțe pe ameninţător, cerând să fie păzit. Sub-pre- 
fectul, un om foarte vesel, a primit întâiu peşcheşul 
modest” adus de Leiba, pe urmă a început să râză de 
jidanul fricos şi să-l batiocorâască. Leiba a stăruit căl- 
duros să-l facă a înţelege gravitatea lucruliii, cum eră 
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hanul isolat departe: de sat şi chiar de şosea. Dar sub- 

“prefectul, cu un aer mai serios, l-a povăţuit să îie cu- 

minte: nici să mai pomenească de aşă 'cevă ca să nu 

deştepte în adevăr într'un sat unde oamenii sunt răi 

şi săraci, pofta: de călcare. ” 

“Mai târziu, peste câtevă zile, îl căutară pe badea 

Gheorghe un pomojnic * şi doi călăraşi: eră bănuit pen- 
tru o pricină. 

Ce bine eră să-l mai fi răbdat Leiba măcar până la 
sosirea acestor oameni!... Dar Gheorghe eră acă cine 
ştie unde... 

Deşi asta se petrecuse de mult, totuşi în mintea o- 
mului prins de îriguri, se repetă bine impresia figurii 
lui Gheorghe, a mişcării lui vrând să scoată cevă din 
sân şi a cuvintelor lui aimeninţătoare. Cum se deşteptă 
aşa de limpede aceâ amintire? 

Fră Sâmbăta Paştelui. 
Sus pe deal, în satul depărtat ca la doi kilometri 

"printre bălți, se auziau clopotele bisericii... Şi se aude 
aşă de ciudat, când ai friguri! Aci foarte tare, aci a- 
proape deloc... Noaptea care veniă, eră noaptea Paş- 
telui: scadenţa făgăduelii lui Gheorghe... 

„Dar poate că l-au prins până acum“. 
„„.Ori cum, Zibal mai stă la Podeni doar. până la câş- 

tiul viitor. Cu capitalul lui se poate deschide un: ne- 
goţ îrumos în lași....In târg Leiba o să fie sănătos, 0 
să şează aproape de comisie... o să cinstească pe co- 
misar, pe ipistat, pe sergent... Cine plăteşte bine este 
bine păzit! - 

* 
+ * 

Valea Podenilor este: închisă de patru părţi de dea- 
luri păduroase. In partea despre miazăzi, mai înfun-! 

  

1 Pomojnic se ziceă odată în loc de ajutor de subprefect. 
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dată, se adună din şipotele ce isvorăsc de sub dealuri 

nişte bălți adânci deasupra cărora se ridică ca nişte perii - 

stufişuri dese de rogoz. Intre partea mai băltoasă şi 

partea mai ridicată, despre miazănoapte, în mijlocul 

văii, stă hanul lui Leiba: este o clădire veche de pia- 

tră, sănătoasă ca o mică cetăţue; deşi terenul e mlă- 

ştinos, hanul are zidurile şi beciurile bine uscate. 

„„Leiba, soseşte dilijenţa“. 

La glasul Surei, Leiba se ridică greoiu de pe scaun 

întinzându-şi membrele amorţite; el cată lung în zare 

către răsărit, nici pomeneală de diliienţă. | 

„Nu vine, ţi s'a părut... răspunse el balabustei şi se 

lăsă iarăşi jos. 

Foarte trudit, omul îşi încolăceşte braţele pe masă 

şi-şi aşează pe dânsele capul, care-i arde tare. 

La căldura soarelui de primăvară, care începuse să 

încingă faţa mlaştinelor, o moliciune plăcută cuprinse 

nervii omului şi gândul începi să depene pe îusul con- 

ştiinţei bolnave, mai rar şi tot mai rar, înmuind treptat 

formele şi colorile închipuirilor... Gheorghe... noaptea 

Paştelui... goi tâlhar... Iarăşi... o crâşmă în miezul târ- 

gului... o dugheană veselă, care merge bine... sănă- 

tatea... 

Şi aţipi... E 

„Sura lipseşte cu copilul de. mult de-acasă. Leiba 

iese în uşa dughenii, să se uite în calea ei. Pe uliţa 

mare €e o circulaţie vie, o neîntreruptă îfâşiitură de: 

roate, acompaniate de ciocăniturile ritmate ale trapă- 

tului de potcoave pe luciul asfaltului. 

Deodată însă circulaţia se opreşte şi din spre Copou. 

se văd venind o grămadă de oameni, gesticulând şi 
strigând foarte mişcaţi. Mulțimea pare că escortează 

pe cinevă: sunt militari, o streajă, şi fel de îel de pu- 

blic; la toate ferestrele caselor, la toate uşile dughe- 

nelor se înghesuesc privitori curioşi. 
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„Aha! gândeşte Leiba, au pus iar mâna pe un tâl-. 

har!” 

Cortejul se apropie. Sura se deslipeşte din mulţime 

şi se urcă lângă Leiba, pe treptele crâșmei. 

— Ce e, Sura ? întrebă Zibal. 

— E un nebun scăpat dela Colia *. 

— Să închidem dughiana, să nu dee peste noi. 

— E legat acum bine, dar adineauri scăpase. S'a 

bătut cu toţi soldaţii... Pe un jidan pe care un goi rău-- 

tăcios din mulţime l-a îmbrâncit peste nebun, nebunul: 

l-a muşcat de obraz. 

Leiba, depe trepte, vede bine; cu o treaptă mai ios 

priveşte Sura cu copilul în braţe. | 

Este cu adevărat un nebun îurios, pe care-l ţin câte 

doi oameni de fiecare parte; pumnii îi sunt strâns le- 

gați unul peste altul cu o curea tare. E un om cu o: 

cherestea uriaşă; un cap de taur, părul negru stuios,. 

barba şi mustăţile aspre şi împăslite. Prin cămaşa 

sfâşiată de luptă se vede pieptul lat, acoperit ca şi: 
capul de un stui de păr. E cu picioarele goale, gura îi 
e plină de sânge, şi stupeşte mereu firele, pe care le-a 
smuls cu dinţii din barba iidanului. 

„Toată lumea s'a oprit... De ce? 

Jandarmul desleagă mâinile nebunului. Mulțimea se: 

dă într'o parte făcând un loc larg împrejurul lui. Ne- 
bunul dă un ocol cu ochii şi-şi opreşte privirile, care: 
ard, spre-uşa lui Zibal; scrâşneşte din dinţi, se repede: 
țintă pe cele trei trepte şi, într'o clipă, apucând în 
palma dreaptă capul copilului, în cea stângă pe al Su- 
rei, le isbeşte pe unul de altul cu atâta .pucere, că le 
confundă ca pe nişte ouă moi... 

Un sgomot s'auzi, o trosnitură care cu nimic nu .se: 

1 Golia eră odinioară o mânăstire în care se găsiă şi un spi-- 
tal. de nebuni. 
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poate compară, la întâlnirea celor două titve smăci- 

nate una de alta. 

Leiba cu inima înnodată, ca un om ce cade dintro 

nemăsurată înălţime, dase să ţipe: 

„O lume întreagă mă lasă cu dinadinsul pradă unui 

nebun!” : 

Dar glasul mut. iu se supuse voinţei. 

„Scoală, jidane!“ strigă cine-va trosnind tare Cu 0 

nuia pe masă. ! 

„Proastă glumă!” zise Sura din pragul crâşmii, „să 

sperii aşă omul din sonin, țărănoiu mojic!“* 

Leiba sări drept în picioare. 

„Te-ai speriat, jidane”? întrebă râzând glumeţul. 

Dormi la nămiază, ai?... scoală că-ţi vin rmişterii, so- 

seşte harabaua poştei. 

Şi, după prostul său obiceiu, care irită rău pe jidan, 

voi să apuce pe Zibal în braţe, să-l gâdile. | 

„Lasă-mă''n pace! strigă. hangiul, smucindu-se şi 

îmbrâncindu-l cu toată puterea. Nu Vezi că sunt bol- 

nav ? Lasă-mă în pace, frifene goi“ - 

Dilijenţa soseşte în sfârșit cu aproape trei ceasuri 

de întârziere. Sunt doi călători care se aşează îm- 

preună cu conductorul, poftit de ei, la aceeaşi masă. 

Din convorbirea călătorilor se lămuriă bine întâr- 

zierea. La tactul de mai sus al poştii, se întâmplase 

peste noapte o călcare cu omor în hanul unui ijidov. 

Hangiul omorît țineă şi schimbul cailor. Tâlharii îi fu- 

rase, şi până să se găsească alţii în sat, călătorii cu- 

rioşi putuse cercetă în voie teatrul crimei. 

Cinci victime. Dar amănuntele! Dacă nu s'ar îi gă- 

sit casa prădată, s'ar îi crezut că a îost o cruntă răs-, 

bunare, sau fapta nebuniei religioase. In anecdotele 

despre sectarii iluminaţi se. povestesc câteodată exe- 

cutări de aşă absurdă. sălbăticie. 

— — | . 

1 Jarăşi cuvânt de ocară. 
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Leiba tremură, scuturat de un puternic acces de îri- 

„guri şi ascultă aiurit, 
Apoi urmă cevă, care trebuiă neapărat să umple de 

respect pe conductor. Tinerii pasageri erau doi stu- 
denţi, unul în filozofie, altul în medicină: mergeau să 

petreacă sărbătorile în orăşelul lor natal. Intre ei se 

încinse o înaltă desbatere academică despre crimă şi 

cauzele ei şi, dacă trebuie să fim drepţi, medicinistul 

eră mult mai bine preparat decât îilozotul. 

Atavismul..." alcoolismul cu urmările-i patologice...* 
paludismul... apoi nevroza?*! — atâtea şi atâtea cuce- 

riri ale ştiinţei moderne... Dar cazul de reversie*! 

Darwin... Haeckel... Lombroso...* 
La cazul de teversie, conductorul face nişte ochi 

mari, în care străluceşte o profundă admiraţie pentru 

cuceririle ştiinţei moderne. 

„Este evident, adaogă medicinistul. Deaceea crimi- 
nalul propriu zis, luat ca tip, are braţele peste măsură 
lungi şi picioarele prea scurte, fruntea îngustă şi tur- 
tită, osul occipital tare desvoltat, chipul lui e de o ca- 
racteristică asprime şi bestialitate, bătătoare la ochii 
deprinşi: e un rudiment de om, e, cum âm zice, fiara 
care abiă de curând a reuşit să stea pe labele dinapoi 
şi să-şi ridice capul în sus, spre cer, către lumină!” 

La vârsta de douăzeci de ani, după atâta emoție, 

1 Atavism : moştenirea unor calități și defecte dintr o gene 
raţie la alta. 

2 Urmări “patologice : efecte cari produc boale. | 
% Neoroză : turburare a sistemului mervos, boală de nervi. 
1 Reversie : propriu zis : întoarcere. Aci, ca ternien de biolo- 

gie, înseamnă întoarcerea unui organism la un tip primitiv saw 
„mult mai vechiu. 

5 Darwin (1809—1892), naturalist. englez, Haekel (n. 1854) 
naturalist german, Lombroso (1836—1909), criminolog italian, 
savanţi cari sau ocupat cu problemele pomenite aici. Autorul 
area Să înţeleagă că studenţii vorhiau despre teoriile acestora. 

, 
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după o bună ospătare cu un vin aşă de bine născut şi 

aşă de bine crescut ca vinul lui Zibal, o cădere de 

frază de o nuanţă lirică, fie chiar din partea unui me- 

„dicinist, şade bine. 

Entuziastul tânăr, între Darwin şi Lombroso, găsise 

vreme, să miroasă şi puţin Schopenhauer — „spre cet, 

către lumină”. 

Zibal eră departe de a fi priceput Jumninoasa” teo- 

rie. Pentru întâia oară poate, în aerul umed al Pode- 

“nilor, se rostogoliau aşă de înalte vorbe, aşă de no- 

bile subtilități de gândire. | 

Ceeace pricepuse însă Leiba mai binv de cât ori- 

«cine, mai bine de cât conierenţiarul, eră: ilustraţia is- 
'bitoare a teoriei; cazul de reversie el îl cunoşteă în 

carne şi în oase, eră portretul lui Gheorghe. Acest por- 

tret din care până adineaori reţineă numai trăsăturile 

îundamentale, i se redeşteptase acum în spirit.'cu o 

periectă palpabilitate până în cele mai neînsemnate 
amănunte. 

Dilijenţa eră departe. Leiba o urmărise până ce, co- 

tind la stânga, ea se perduse pe după deal... Soarele 

„scăpătase şi el după dealul de la apus, şi seara în- 

cepeă să păinienească dulce formele din valea. Pode- 

“nilor. : 

Hangiul posomorit, se puse să rumege în minte tot 

ce auzise. 

„„In tăcerea nopţii erduţi în întuneric, un bărbat, 

două femei şi doui copii fragezi, smulşi fără veste din 

“braţele bine-făcătorului somn de mâna fiarei cu chipul 

omenesc şi jertfiți unul câte unul. Țipetele nebune ale 

copilului retezat de unghiul care-i despică pântecele... 

Gâtul spart de secure, prin deschizătura căruia iese, 

„+ Schopenhaur (1788—1860), filozof german, Aci se înţelege 

-că studentul spunea ceva în legătură cu ideile acestui filozof. 
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după fiece gâlgâitură de sânge, o horcăială surdă... 

Şi cea din urmă jertiă care năucită într'un colţ, asistă 

la toate, aşteptându-şi rândul... Procesul mai grozav 

decât execuţiunea, jidanul fără apărare în mâna goi- 

lor... ţestele prea slabe în mâinile năprasnice ale ne- 

bunului de odinioară. 

Buzele lui Leiba, îfripte de îriguri, urmau maşinal 

gândul tremurând repede. O scuturătură puternică îl 

apucă dintre spete: el intră cu pasul împleticit în gan- 
gul hanului. 1 

„Fără îndoială — gândeşte Sura — Leiba nu e 

bine deloc, e tare bolnav; Leiba are „idei la cap...“ 

Căci ce înţeles poate aveă tot ce face el de câtevă zile: 

şi mai ales ce a făcut astăzi? 

„Crâşma a închis-o înainte de aprinsul lumânări= 

lor, tocmai când se isprăviă şabăsul!. De trei ori au 

bătut muşterii în uşa dughenei, strigând cu glasuri cu- 

noscute, ca să le deschiză. La fiecare bătae, el a tre.-. 

sărit şi-a oprit-o, şoptindu-i încet cu ochii sperioşi: 

„Nu te mişcă... Nu voiu să intre goi aici”, 

El a trecut apoi sub gang şi s'a pus s'ascută pe 

treapta de piatră a pragului securea de tăiat lemne. 

Tremură de nu se poate ţine pe picioare, şi nu vrea. 

să se odihnească. Ce e mai îngrijitor decât toate, el, 

Leiba, la întrebările stăruitoare, a răspuns aspru şi 
a trimis-o să se culce, poruncindu-i să stingă numai-. 
decât lumina. Deocamdată ea sa împotrivit. dar aşă 
de scurt i-a repetat omul porunca, încât dânsa, cu 
toată obida, a trebuit să se supună, resemnându-se să: 
amâne pentru mai târziu lămurirea acestor împre-. 
jurări. 

Sura a stins lampa, s'a culcat şi acum doarme ală- 
turi de Strul. - i 

Femeia aveă dreptate... Leiba e în adevăr bolnav. 

„1 Șabăs = Sâmbătă, 
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E noapte deplină. Zibal şade de mult pe pragul ce 

dă în gang şi ascultă... Ce? 
Sgomote nehotărite vin din depărtare, par'că sunt 

“tropote de cai, bubuituri de maiu înfundate, convor- 

biri misterioase şi agitate. O încordare: înaltă a aten- 

ţiei ascute simţirea auzului în singurătatea nopţii: 
când ochiul e dezarmat şi neputincios, auzul par'că 

luptă să şi vază. 

Dar nu e părere... Pe drumul care abate din şoseă 

încoace, se aud venind paşi de cai. Zibal se scoală și 

vrea să se apropie de poarta mare a gangului: poarta 

este bine închisă cu 0 bârnă grea deacurmezişul, ale 

cărei căpătâe stau cu o bârnă grea în ziduri. La în- 

tâiul pas, nisipul strivit sub papucul lui îace o scâr- 

ţietură prea indiscretă. Aşă, fără vreun sgomot apre- 
ciabil de o. ureche neprevenită, el merge la poarta gan- 

-gului tocmai când călăreţii trec prin dreptul ei. în pa- 

sul cailor. Dânşii vorbesc încet de tot, însă nu atât 

încât Leiba să mapuce foarte bine aceste câteva 

vorbe: | 
„Sa culcat de vreme. : 

— Dar dacă o îi plecat? 

I-o veni rândul al'dată... Dar eu aş îi vrut...“ 

Nu se mai poate înţelege nimica; oameriii aceia s'au 
prea depărtat. 

De cine eră vorba?... Cine să se fi culcat sau să fi 
plecat?... Cui o să vie rândul alt'dată?... Cine eră acela 
care ar îi vrut altceva? Şi ce altceva vrea acela?... Şi 
ce căutau pe drumul de lături — un drum pe care nu 
intră cineva decât anume ca să se abată la han? : 

O sdrobitoare oboseală apăsă pe umerii. lui Zibal... 
„Să fie Gheorghe?” . 
Leiba simţi că i se sting puterile şi se aşeză la loc 

pe prag. 

Intre îrânturile de gânduri ce se rostogoleau în 
capul său, el nu putiă prinde un gând întreg, o hotă- 
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rîre... Aiurit, ințră în dugheană, trase un chibrit şi a-. 

prinse o lampă mică cu petrol. 

E o idee de lumină; fitilul e aşă de jos lăsat incât 

flacăra stă ascunsă în interiorul capsulei de alamă ; 

numai prin. gratia maşinei apar :de jur împreiur nişte 

bendiţe verticale îoarte subțiri de-o lumină aproape 

cu totul moartă... 

Dar este destul pentru ca să vază bine în ungherele 

cunoscute ale dughenii... A! e cu mult mai mică deo- 
sebirea între soare şi cea mai de nimic scântee, de- 

cât între aceasta şi întunerecul orb. | 
Ceasornicul ţăcăniă în părete. Sgomotul acesta mo- 

noton supără pe Zibal. Omul nostru puse mâna pe 

limba ce se legăna şi-i stinse mişcarea. Gura lui eră 

uscată, li erâ sete. Spălă un păhăruţ în cada cu trei 

picioare de lângă tarabă şi voi să-şi toarne rachiu bun 

dintr'un şip; dar gâtul şipului începă să clănțănească 

tare, pe buzele paharului. Aceste sunete erau şi mai: 

supărătoare. A doua încercare, cu toată vointa lui de 

a-şi birui nervozitatea, “nu avă mai mult succes. 

Atunci renunță la pahar, lăsându-l să cază domo! 

în apă şi înghiți de câte-va ori din şip. Puse după a- 

ceasta la loc şipul care, atingând scândura, produse o 

„ciocnitură de speriat. Un moment se opri înecat de a- 

ceastă impresie. Apoi luă lampa şi o puse pe firida îe- 

restrii care da în gang : pe poartă, pe pavea şi pe zi- 

dul din: potrivă al gangului se zugrăviră nişte bande 
late de o lumină cu prea puţăa mai deasă decât o în- 

chipuire. 

Zibal se aşeză iar pe prag, întinzându- -şi urechea la 

pândă... 

Clopote în deal... toacă pentru înviere... Care: va să 
zică a trecut de. miezul nopții; ne apropiem de ziuă... 

A! dacă ar trece şi restul acestei lungi nopți, ca iumă- | 

tatea întâia! 
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„O trosnitură de nisip ștrivit sub talpă!... Dar el e în 

colțuni şi nici n'a mişcat măcar piciorul... A doua tros- 

nitură, mai multe. E de sigur cinevă afară aci, foarte 

aproape. Leiba se scoală, apăsându-şi pieptul cu mâna 

şi căutând să întoarcă înapoi un nod rebel, ce i se ri- 

dică în gât. 
„„Sunt mai mulţi oameni afară... Gheorghe... da, e 

ticălosul goi... da, a bătut în deal ceasul învierii. - 

Goii vorbesc încet : 

„Dacă-ţi spun eu că doarme. Am văzut, când a stins 

Aumina. 

— Mai bine, prindem cuibul întreg. 
— Poarta o deschid eu: îi ştiu meşteşugul... Să-i 

:croim ferestruica... Bârna trece pe aici...” 

Şi se simțiră pipăiturile cu care omul de afară mă- 

sură distanţa pe lemn... 

Un sfredel mare se aude rozând ţesăturile uscate ale 
blănii bătrâne de stejar... Zibal are nevoe să se ra- 
zeme : el se sprijineşte în palma stângă pe poartă şi cu 

«dreapta îşi acopere ochii. | 

Atunci, printr'un capriciu  neexplicabil al intimelor 

jocuri, se produse în urechea omului din năuntru foarte 
tare şi lămurit : 

„Leiba, soseşte dilijenţa !” e 
Eră neîndoios glasul Surei... o caldă rază de spe- 

ranţă... un moment de fericire... Este iar un vis!... Dar 
Leiba îşi trage mâna stângă: vâriul instrumentului, pă- 
trunzând pe partea asta, l-a înţepat în palmă. 

A mai gândi la scăpare?... Absurd... 
In creerul, care ardeă, imaginea stredelului luă nişte 

dimensiuni ne mai închipuite. Unealta, învârtindu-se 
mereu, creşteă la infinit, şi borta deveniă tot mai mare 
şi mai mare, aşă de mare în sfârşit, încât, în cadrul ei: 
rotund, monstrul puteă să apară, în picioare fără să 
se aplece. Ceeace se petreceă în ace] creer îeşiă din 
sfera gândirii umane, viaţa se ridicase la o treaptă de: 
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exaltare din care toate se vedeau, se auziau, se pipă- 

iau enorme, de proporţii haotice... Lucrarea din afară 

urmează cu metodă şi stăruinţă. Leiba a văzut acum 

de patru ori pe rând dintele răsucit de oţel pătrunzând 

în partea lui şi trăgându-se înapoi afară. 

„Ami adu herăstrăul...* zise Gheorghe. 
O limbă îngustă de herăstrău trece prin borta întâia 

şi începe să ronţăe în mişcări dese şi regulate... Pla- 

nul eră uşor de înţeles: patru borte în patru unghiuri 

ale unui pătrat; între ele herăstrăul trage liniile; în 

centrul pătratului s'a înfipt sfredelul mai dinainte ; 

când bucata va fi cu totul deslipită de trupul întreg al 

lemnului, se trage afară: prin golul rămas, o mână pu- 

ternică se introduce, apucă bârna, o dă într'o parte 

şi... goii sunt la Leiba în casă. 

Şi acelaşi siredel, peste câtevă minute, are să fie in- 

strumentul casnei lui Zibal şi a tuturor ai lui... Doi 

gâzi or să ţină victima restignită jos, şi Gheorghe, cu 

genunchii pe pântecele ei, o să vâre încet, ca în blana 

de lemn moartă, sfredelul în osul viu al pieptului, a- 

dânc, mai adânc, până să atingă inima, pe care s'o 

oprească din svâcniturile-i nebune şi s'o ţintuească pe 
loc. 

O sudoare de moarte scăldă tot corpul lui Zibal ;. o- 

mul se îmmui€ din încheeturi şi încet se lăsă să cază 

în genunchi, ca o vită ce-şi pleacă sub lovitura din: 
urmă grumazul, pătrunsă că de acuma ea însăşi tre- 
bue să se părăsească pe ea însăşi. 

„Da! s'o ţintuească pe loc!“... gândi el pierdut... „da 
s'o ţintuească pe loc !* | 

Şi rămase tâmpit cu ochii holbaţi pe lumina de la 
fereastră... Câteva momente el stete astiel încremenit 
pe altă lume, dar deodată: 

„Da! repetă el cu un surâs fioros, da! s'o țințuească 
„pe loc!“ 
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Se petreci atunci în ființa acestui om un fenomen 

ciudat, o completă răsturnare; tremurătura lui se opri, 

abaterea dispări, şi îigura-i descompusă, de-o atât de 

îndelungată criză, luă o bizară seninătate. 

E] se ridică drept, cu siguranţa unui om sănătos şi 

puternic, care porneşte la o ţintă lesne de ajuns. 

O linie între cele două puncte superioare ale patra- 

tului, eră pe sfârşite. Leiba se apropi€ curios, să vază 

jocul uneltei. Surâsul său se caracteriză acum şi maj 

tare. Mişcă din cap, ca şi cum ar îi zis: 

„Mai am încă vreme“. - 

Herestrăul roase cele din urmă fibre de lângă borta, 

către care tinsese, şi începi lucrul între bortele infe- 

rioare. 

„Mai sunt trei“, zândi Leiba şi, cu precauţia celui 

mai încercat vânător, intră binişor în dugheană. Căută 

sub tarabă, luă cevă, ieşi înapoi cu acelaşi tact, ascun- 

zând obiectul ce-l ţineă în mână, ca şi cum se temeă 

de indiscreţia zidurilor, şi se duse în vârful degetelor 
„la poartă. | , 

Dar cevă grozav! lucrarea de afară s'a. oprit cu. 
desăvârşire... nu se mai simte nimic 

„Ce-i asta?... să fi plecat?... s'a dus?" fulgeră prin 

mintea omului din năuntru. Şi la această. închipuire, 

“el îşi muşcă buza de jos cuprins de o nepomenită de- 

zolare... 

„Ha! ha!“ — fusese o urită amăgire; lucrarea în- 

cepe din nou, şi el se pune a o urmări cu bătăile de 

inimă a celui mai cald interes. Hotărit, omul nostru 

eră muncit de-o neînţeleasă dorință de a vedeă Tucrul 

cât mai degrabă sfârşit. | 

„Mai iute, goi! gândi Leiba cu nerăbdare... mai 

iute!“ 

Acum se auziau iar clopotele în deal. 
„Mai iute, bre, ne-apucă ziua!“ zise un glas de afară 

“îmboldit par'că de voinţa omului din năuntru. 
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Lucrătorul porni -cu multă activitate. Incă puţine 

mişcări, şi toate punctele pătratului sunt unite. 

In sfârşit! Sfredelul trage încetinel în afară bucata 

în patru colţuri... O mână mare şi vânjoasă intră... 

Până s'ajungă însă bârna pe care o caută, se aud 

două răcnete, pe când Zibal întăşură cu putere căpă- 

tâiul liber al laţului de butucul de la uşa gârliciului... 

Laţul eră ingenios combinat: o frânghie lungă le- 

gată cu un căpătâiu de un butuc; la o lungime potri- 

vită, pe locul de unde eră să dispară patratul scobit, 

un ochiu pe care, cu luare aminte, Leiba îl ţineă des- 

Chis cu mâna stângă, în timp ce cu mâna dreaptă ţi- 

neă strâns celălalt căpătâiu. La momentul cerut, Zibai 

dete drumul ochiului şi apucând repede cu amândouă 

mâinile căpătâiul liber, cu o smuncitură supremă, 

trase înăuntru braţul întreg. 

„Intro clipă operaţia fusese gata... 

Două răcnete o însoţiseră, unul de pierzare, altui 
de -triumi: mâna eră „ţintuită pe loc“. 

Se auziră apoi paşi depărtându-se grabnic. Tova- 

răşii lui. Gheorghe părăsiau lui Zibal prada prinsă cu 

atâta isteţie. 

Jidanul se repezi în dugheană, luă lampa şi cu o 

învârtitură sigură ridică fitilul sus: de tot: lumina Ccap- 

tivă între gratii ieşi deasupra veselă şi victorioasă, 

redând viaţă. hotărită formelor nebuloase din preaj- 

mă-i. 

Zibal trecu cu lampa în gang, tâlharul gemeă greu; 

după  încordarea braţului se vedeă că renunţase lă o 

inutilă. sbuciumare. Mâna eră umilată şi degetele în- 

covoiate, păreă că vrea s'apuce. Jidanul apropie de 

ea lampa. — Un fior: frigurile se întorceau iar. — 

Aplecă lumina prea aproape, încât, tremurând, atinse 

_ mâna tâlharului cu sticla îerbinte. O crispaţie a dege- 

telor se produse urmată de un vaet surd... 
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“La vederea acestui fenomen, Zibal tresări... prin 
ochii lui scăpărase o inspirare excentricâ. Incepi să 

râză cu un hohot care sgudui bolta gangului şi intră 

repede în dugheană. , 

Mijeă 'de ziuă. Sa 
Sura se deşteptă deodată... par'că auzise prin somri 

nişte răgete îngrozitoare... Leiba nu eră în odae. Toate 

_cele din ajun îi reveniră în minte. Se petreceă cevă 

rău. Sări jos din pat şi făcu lumină. Patul lui Leiba 
eră nedesfăcut. El nu se culcase deloc. Unde era? 

Femeea îşi aruncă ochii pe fereastră: pe. dealul din 

faţă se plimbă un stol de lumini mici şi vioae, cari se 

mişcau, săltau, aci ascunzându-se, aci ivindu-se ia- 

răşi... Eşeau goii de la înviere. Sura deschise o leacă 

fereastra; atunci auzi gemete înfundate la poartă. In- 

fiorată, cobori iute pe scăricică. Gangul eră luminat. 

leşind pe prag, femeea fu isbită de o grozavă prive- 

lişte. a | 

Pe un scaun de lemn, cu coatele pe genunchi şi cu 

barba răzemată în mâni, sta Zibal. Ca un savant care, 

în amestecul unor elemente, ar urmări să prinză un 

secret subtil 'al naturii ce de mult îi scapă şi-l necă- 

jeşte, Zibal ţine ochii aţintiţi asupra unui lucru spân- 

zurat, negru şi inform, sub care, pe un alt scaun, la 

o potrivită înălţime arde -o îăclie mare de Paşti. 

Zibal priveşte fără să clipească procesul de des- 

compunere a mânii ce de sigur nu l-ar fi cruțat pe 

dânsul. — El m'auzise urletele de-afară ale nenoroci- 
tului: eră acum prea interesant ce vedeă ca să mai şi 
auză. Zibal urmărise cu nesaţiu toate contorsiunile, 

toate crispaţiile stranii ale degetelor, apoi amorţeala 

cuprinzându-le încet pe unul câte unul — erau par'că 
labele unui gândac cari se sgârcesc şi se întind, se 

agită în mişcări extravagante, tare, mai încet, încet 

de tot şi apoi înţepenesc sub jocul unui copil crud. 
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Eră sfârşit. Mâna coceă şi se umilă încetinel fără 
mişcare. 

Sura dete un țipăt. 
„Leiba“! 

Zibal îi făcu semn să nu-l deranjeze... Un miros 
gras de carne arsă se răspândiă în gang, o îâşietură 
se auzi în mici plesnituri. 

„Leiba! ce e?“ repetă iemeia. 
Se îăceă ziuă bine... Sura se aruncă şi trase bârna. 
Poarta se deschide. de părete, târând trupul lui 

Gheorghe spânzurat de braţul drept. Mulțimea săteni- 
lor, toţi cu făcliuțe de Paşti aprinse în mâiui, năvăli 
înnăuntru. 

„Ce e! ce e?“ 

Indată înţeleseră ce fusese. 
Zibal, care stătuse până aci nemişcat, se ridică grav 

în picioare. EI îşi făcu loc să treacă, dând cu linişte 
lumea la o parte. 

„Cum a fost pricina, jidane?“* 
întrebă unul. 

— Leiba Zibal, zise hangiul cu 
tonul înalt şi cu un gest larg, 
merge la leşi să spună rabinului 
că Leiba Zibal nu-i iidan... Leiba 
Zibal este goi... pentrucă Leiba 
Zibal a aprins o făclie lui Fris- 
tos !* 

  

| I. L. Caragiale. 

Şi omul pleacă încetinel spre răsărit, la deal, ca un 
călător cu minte, care ştie că la un drum lung nu se 
porneşte cu pasul pripit. 

EXPLICĂRI. — In această povestire a unui evenimeni, 
compus din mai multe momente, deşi el este pe dea'mtregul 
închipuit, mi se arată totuşi ca perfect real. Atât eroii cât şi 
evenimentul la care iau parte trăesc. Faptul închipuit este 

3 M. Dragomirescu şi Gh. Adamescu, — Manual de Limba Rom, el, V. 33



atât de puternic rnolivat că nici mu ne putem închipui că nu 
Sar fi întâmplat. Simţim grija şi frica lui Zibal, cum ele se 
transformă în luciditate nebună şi cum el, fricosul, ajunge 

_să facă fapta de o cruzime fără seamăn cu o linişte extraor 
dinară. Este o nuvelă. , 

TEORIE. — Se numește nuvelă povestirea unui eveniment 
care cuprinde mai multe momente, eveniment, care deşi închi- 

_puit, ni se înfățișează ca perfect real, din pricina motivării. 

APLICAŢIUNE. — Să se citească acasă „Călătorului îi şade 

bine cu drumul“ de Brăfescu-Voinești și să se caracterizeze.
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POEZIA EPICĂ 
(RECAPITULARE) 

1 Poezia cpică, constă în. povestirea unui fapt închipuit, 
care ne încântă adânc prin înfăţişarea lui. | 

Poezia epică este o poezie intelectuală, fiindcă par'că isvo- 
răște din aducerea aminte a poetului, iar aducerea aminte sau 
memoria este cea mai însemnată însușire a intelectului nostru. 

2. Poezia epică are trei grupe de opere şi anume : 
a) poveşti, în care intră basmul (Ex. „Harap Alb“ de [. 

Creangă) şi fabula poetică (Ex. „Boul și Viţelul“ de Gr. 
Alexandrescu) ; 

b) poeme, în cari intră balada (Ex. „EL Zorab“ de G. 
Coşbuc), poema eroică (Ex. „Dan căpitan de plaiu“ de YV. 
Alecsandri), epopeea (Ex. „Iliada“ lui Omer) şi epopeea eroi- 
comică (Ex. „Ţiganiada“ de Budai-Deleanu) ; 

c) povestiri, în cari intră schifa (Ex. „Bunicul“ de IDela- 
vrancea), nuvela (Ex. „Alexandru Lăpuşneanu“ de C. Ne- 
gruzzi) şi romanul (Ex. „Don Quijotte“ de Cervantes). 

3. Cele mai însemnate opere epice din literatura română sunt 
schița şi nuvela, 

e i 
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A. ODA. 

1, Doina şi cântecul 

-DOINĂ DE VITEJIE 

Cine-i tânăr şi voinic, 

Ese noaptea la colnic, 

Fără par, fără nimic, 

Fără paloş, nici pistoale, 

Numai cu brațele goale, 

Cine-i lânăr şi vileaz, 

Bujor poartă pe obraz 

Şi la poteri se arală 

Pieptul gol, față curată ; | 

"Şi, cât scoate un cuvâni, 

Cad neferii la pământ 

Cum se scutur perele, 

Perele şi merele ! 

(Colecţia Alecsandri), 

DOINA DE JALE 

Foicica macului, 

Jelui-m'aş şi n'am cui, 

Să mă jeluiu vântului, 

Vântului, crivățului, 

Bate vântul, arde câmpul, 

Imi lasă jalea şi gândul, 

Jelui-m'aş câmpului, 
Câmpului şi drumului! 
Dar mi-e câmpul pustiit   Tot de jalea mea pârlit. 

Jelui-m'aş drumului, 

_ Drumului, pustiului! 

Dar nici el mare putință, 
Dorul meu w'are credință. 

Jelui-m'aş codrului, 

Codrului, voinicului! 
Codrul are frunză verde 

Şi pe mine nu mă vede, 

Nu mă vede, nu mă crede. 

(Colecţia Teodorescu G. Dem.) 
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INI 
DOINĂ DE NĂDEJDE 

P'runză verde de pelin, 
Tu străină, eu străin, 
Amândoi ne potrivim. 
Hai în codru să trăim, 
Hai *n codrii Bâcului, 
Pe marginea Prutului, 
Să ne facem bordeeş 

Cu uşorii de cireş 
Și cu palul de măceş; 
Când vom vrea ca să . 

dormi 

In departe s'auzim 

Buoiumele păstoreşti 

| Din câmpii moldoveneşti 

  

IV 
DOINĂ DE DOR 
(Traducere de M. D.) 

Pasăre privighetoare, 
Am un jiu în depărtare 
Un fiu drag în jări străine, 
Și nici-o ştire nu-mi vine. 
De-l vezi, dragă, pe cărare 

'Ndreaptă-mi-l pe drums 

mare 
Să nu se'ntoarcă din cale 
Drumul tot frumos săi fi 
Mai iute 'n braţe să-mi vie 

V 
CÂNTECUL DOINE 

Doină, duină cântec dulce 
Când te-aud, nu W'aş "nui 

duce! 
Doină, doină viers de foc, 
Când răsuni, eu stau pe. 

loc ! 
Bate vânt de Primăvară, 
Eu cânt doina pe afară, 
De mă 'ngân cu Plorile 
Si privighetorile, | 
Vine iarna viscoloasă, 
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Eu cânt doina *nchis în j 

Casa, 

De-mi mai mângâiu zilele, 

Zilele şi nopţile. | 

Frunza "n codru cât învie, 
Doina cânl de voinicie. 

Eu cânt doina cea de iule! 
Cade frunza jos în vale, 
Doina zic, doina “suspin, 

Tot cu doina mă mai lin: 
| Doina cânt, doina şoplest,   ! Zot cu doina vieţuese! 

(Colecţia Alecsandri)



EXPLICARI. — 1. In prima poezie „Doină de vitejie“ se ex- 
primă adniiraţia pentru omul viteaz. Este o odă şi anume un 
cântec pentru că avântul iubirii este moderat. 

Acest cântec e cules din popor: de origine poporană. El nu 
are antor cunoscut, ci se cântă invăţându-l unii dela alţii. 

2. In „l)oiră de jaie“”, făuritorul necunoscut al ei îşi exprimă 
jalea pentru el însuşi. Omul ţine la sine însuşi şi vede cât su- 
fere. Avântul rămâne moderat. cu toate că imaginile sunt vio- 
lente. Este o odă și anume un cântec de origine poporană. 

3. În „Doină de dor din Basarabia“, făuritorul necunoscut al 
ei, se gândeşte cu drag la traiul ce va duce cu soţioara lui : este 

tot o odă de origine poporană, şi anume, din pricina moderaţiei 
avântului, un cântec. | 

4. În „Doină de dor idin Macedonia“, cântă o mamă, care 
moare de dor după fiul său, ce trăeşte în țări, străine. Este tot 
un cântec. | 

5. In „Cântecul doinei“, poetul poporan cântă frumuseţea . 
doinei, admirvţia către acest fel de cântec cu care se mângâe 
în restriște. Este o odă și anume tot un cântec, 

EI e cules din popor dar a fost îndreptat şi completat de 
geniul estetic ul Ini Alecsandri, 

6. Doinele sunt scrise în versul trohaic, adică compus din 
unități trohaice (2. __) : o reunire de 2 silabe cu accentul 
pe prima. Schema” versului trohaie de 8 silabe este : 

, 

— == 
adică compus din patru unităţi trohaice, - 

TEORIE. -- 1, Se mumeșie doină o formă de odă de origine: 
poporană, şi anume un cântec. 

Este forma poetică proprie Românului, 
2. Doinele sunt în genere opere literare. Ele indică mai 

mult o atitudine sentimentală, decât plasticizează un sentiment 
în întregul lui. Poeţii culţi o pot ridică prin geniul lor estetic 
la rangul de capa d'uperă. 

3. Doinele sunt întrupate în versuri; trohaice de 8 silabe; e 
versul nostru fundamental împreună cu versul trohaic de 

6 silabe, (_ _| — = =). 
APLICAŢIUNE. — 1. Să se înveţe pe dinafară „Cântecul 

doinei“, 

>



2. Oda eroică 

CINCI MAIU 1821 

de Alessandro Manzoni 1) 

Ca trăsnetul ce pică 

A fosi!.. In nemişcare 

Când corpul îi râmase 
De suflelu-i cel mare 

Pustiu, şi vestea tristă 

In lume s'auzi, — 
Atuncea de mirare, 

De jale şi de frică, 

Pământu' "'ncremeni. 

Gândindu-se 'n tăcere 
La ceasul cel din urmă, 
Când omului vieaja 

Fatal î se precurimă, 

Nu ştie de vr'odală 

Țărâna-i sângerată 
D'un pas c'al lui puternic 
Călcală va mai fi. 

Pe tronu-i în splendoare 
Eu l-am văzut. Deplină 
Păstrai atunci tăcere, 
Când soarta schimvătoare 
L-a răsturnat, ca n urmă 
Din nou să-l aridice 
S'apoi să cadă iară — 
In sgomotul de glasuri 
Ce-aluncea răsunară, 

Trad. de W. Ținc. 

Al vocii mele sunel 

Eu n'am amestecul. 

Curat de linguşire 

Precum şi de insulle 

Nevrednice, murdare, 

Acum» când văd că piere, 

Că pentru veci apune 

Atâta strălucire, 

Inalţ la groapă-i astăzi 

Un cântec, care poate 

In lume va rămâne 

PDapururi neuitat. 

Din Alpi la Piramide, 
Din Rin la Manzanare, 
Din Scila la Tanais,<” 

Dela Ocean la Mare, 

A minții lui scântee 

Ca fulger a sclipil. 

Fu glorie-adevărată? 

Sentinţa-anevoioasă 

Urmaşilor se cade 

S'o dea. Plini de sfială 
Noi fruntea 'n jos plecată 
S'0 ținem înaintea 

Artistului din ceruri, 

1) Manzoni, unul dintre cei mai însemnaiţ poeţi ai Italiei a 
trăit între anii 1785—1875 şi a devenit celebru prin romanul 
său Logodnicii (| promessi sposi). 
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7 pe r— 

Ce urma cea mai mare 

Din mintea-i creatoare 

In el a 'ntipăril. 

Cuprins de un gând mare 

Şi ars adânc în suflet 

D'o nouă frământare, 
De dorul de domnie, — 

Un vis el împlineşte 

Pe care nebunie 

Eră să-l fi sperat. 

Aşă trecu prin toate, 

Avă în parte=i gloria 

Ce creşte în primejdii 

Şi fuga şi victoria, 

Domnia şi-amărătul 

Ezil. In două rânduri 

Căzu, dar doboritul 

Din pulberea nemernică 

De două ori fu iarăşi 

P'altare ridicat. 

Veni să se arate 

Şi numele îşi spuse 

Şi 'ndată două veacuri. 

Se 'ntoarseră supuse 

Spre el, ca spre destinul 

Ce parcă-l aşteptase : 

Tăcere le impuse 

S'arbitru, între ele, 

Mărej se aşeză. 

Pieri. Trândavă ziua 

Rămase sfâşiată 
Do rană ce arată 
Şi 'nvidie adâncă 

Şi mâlă fără margini 

Şi ură "nverşunată 

S'amor nemărginil. 

Precum s'adună unda, 

Se 'nvolvoră şi-apasă 

Pe capul celui care 

S'afundă în vălloare 

Şi în deşert şi mdreaplă 

Privirea-i doritoare 

Spre țărmul depărtat ; 

Aşă se grămădiră 

Aducerile aminte 

In sufletu-i. In urmă 

De câteori nu vruise 
Urmaşilor să lase 

De el destăinuită 

Vieaţa-i uriaşă! 

Dar mâna-i ostenilă 

Pe pagini a căzul. 

De câte ori, când ziua 
Deşartă scăpălase, 

Cu gene aplecate 

Pe ochii lui de fulger, 

Cu brațe 'ncrucişale 

Pe gânduri nu rămase, 

In zilele trecute 
Cu mintea lui pierdut! 

Vedeă ca 'n vis oştirea-i 
Sub corturi rânduită. 

Işi auziă comanda 

Sunând însuflețită, 

Zăriă, prin fum soldații-i 

Sburând ascultători... 
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Sdrobil d'un dor prea mare 

Energicul lui suțlet 

Căzu în desperare. 

Din ceruri îns'o mână 

Cu milă se întinse 

Şi-l duse în alt aer, 

Să poală respiră. 

Şi-l duse pe-a speranței 
Potecă înflorită, 
La loc de veşnicie 

In care e sădită 
Răsplata, care 'ntrece 
Dorința omenească, 

Iar gloria treculă 

Un fum e, un nimic. 

O binejăcătoare 
Credinţă, la triumfuri 

EXPLICARI. — 1. 

De-apururea deprinsă» 

In cărți neperitoare 

Inscrie-l şi p'acesta, 

Căci, la neîntrecula 

Golgolei dezonoare, 

O astțel de 'nălţare 

Pân'azi nu s'a plecat 

In jurul obositei 

Țărâne să lipsească 

Cuvintele de hulă, 

Blestemul s'amuţească, 

Căci Dumnezeu, acela 

Ce 'nalţă şi cufundă, 
Sdrobeşte şi mângâe 
Pe patu-i singuratic 

Alături sa culcat. 

Această traducere se distinge printr'o 
armonie gravă şi solemnă, care poate sta alături de a origina- 

„ lalui, care & mult mai săltăreaţă şi tăiată. 
2. Această capo d'operă de traducere este făcută 

iambic. Schemba versului iambic de 6—7 silabe este 
, 

în versul 

| = | e )] Pe pă-tu-i sin-gu-ră-tie 
a 2 | || Alături s'a culcat, 

Precum "se Vede E votba de de o succesiune regulată de accente 
care se simt în vers, din două în două silabe, începând cu silaba 
a doua. 

Unele din aceste corespund cu accentul cuvântului: sunt 
accentele principale. Aşă sunt Pe pă-tu-i... sin-gu-ră-tic. Altele. 
corespund cu silabele neaccentuate, care, atunci, iau un accent 
secundar. Aşă sunt: „Pe pa-tu-i sin-gu-ratic. Acest vers are 
dauă accente principale şi unul secundar. 

5. Această bucată este poezie pentrucă obiectivează sau plasti. 
cizează um sentiment. Este capo d'operă, pentrucă poetul subor- 
donează acestei plasticizări infelectuale nu numai voinţa şi sim-- 
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țirea sa, reprezentată prin ideea slăvirii lui Napoleon şi frumu- 
sefea ideiei dar şi pătura adâncă a sufletului său, partea lui 
mistică, unde inteligenţa, simţirea şi voinţa fac una. 

4. Este o capodoperă de poezie lirică pentrucă sentimentul o- 
bieciv sau plasticizat este personal al poetului. Frumuseţea . 
poeziei lirice tocmai în acest contrast stă: că deşi sentimen- 
tul e absolut personal, ele se poate totuşi sălăşlui în sufletul 
tuturor, ca şi când ar fi al lor, 

5. Este o odă pentrucă exprimă un sentiment de admiraţiune. 
Este o odă eroică pentrucă exprimă admiraţiunea față de un 
mare erou, Când se cântă se numeşte imn. 
TEORIE. — 1. Se numeşte poezie orice scriere, în care vedem 

că este obiectival sau plasticizat un sentiment, un eveniment 
o acţiune. 

2. Când poezia obiectivează sau plasticizează un sentiment 
personal al poetului. ea se numeşte lirică. 

3. Se numeşte odă o poezie lirică, ce obiectivează sau plasti= 
cizează un sentiment personal de admirațiune sau adorare. 

4. Când sentimentul de adoraţiune sau admirare este față de 
un erou, — oda se numește eroică. 

5. Se numeşte vers iambic versul, în care accentul cade din 
două *n două silabe, începând cu a doua silabă a lui. 

6. Intr'un vers deosebim schema lui, în care avem numai suc» 
cesiunea silabelor şi accentelor, fără cuvinte şi versul propriu 
zis în care avem succesiunea cuvintelor, fără însemnarea ac- 

centelor. ” . 

27. Schema versului iambic de 6 silabe este următoarea : 
bi 

— === 21229 

El poate fi lungit cu o silabă finală (cea din parenteză) şi 

atunci, fireşte, are 7 silabe, fiind considerat totuşi fot ca vers 
de 6 silabe. 

“8. Accentele din schema caren vers se întâlneşte pe o silabă 
accentuală se numeşte accent principal; când se întâlneşte pe o 
silabă neaccentuată, acesta ia un accent secundar. 

APLICAȚIUNE, — Se vor învăţă pe dinafară câteva strofe 
mai caracteristice. . 
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A ODA OSTAȘILOR ROMÂNI 
de V. Alecsandri 

Juni ostaşi ai ţării mele, însemnați cu stea în frunte, 

Dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei şoimani de 
munte, 

Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie, 

Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie, 

Ce, la vechiul nostru nume, a adaos un renume 

Dus pe Dunăre în Mare și din Mare dus în lume. 

Vin acum, la rândul vostru, să v'aduc o închinare, 
Vin cu inima crescută și cu sufletul mai tare ; 

Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în faţă, 

Voi, nepăsători de moarte, dispreţuitori de viaţă, . 

Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumii, pusă în mirare, 

Că din vultur vultur naşte, din stejar stejar răsare ! 

Dela Domn pân” la Opincă, duşi de-o soartă norocoasă, 

V'aţi legat în logodire cu isbânda glorioasă 

Ş'aţi făcut ca să pricepem a trecutului mărime, 

Măsurându-vă de-o seamă cu-a strămoşilor 'nălţime, 

Ş'arătând, precum prin nouri mândrul soare se arată. 

Cine-am îost odinioară, cine iar vom îi odată |! 

Să trăiţi, feciori de oaste! Domnul siânt să vă aiute 
A străbate triumfalnic în cetăţi şi în redute, 

Ca la Rahova, cu tunul, ca la Griviţa, cu sborul, 

Ca la Plevna, unde astăzi cei întâi aţi pus piciorul, 

Infruntând pe-Osman. Gaziul şi, prin fapt de bărbăţie, 

Ridicând o țară mică peste-o mare 'mpărăţie ! 

O viteji de viţă veche! Auziţi în depărtare 
Acel vuet. fără nume, ce răsună ca o mare? 
Sunt bătăile de inimi ale 'ntregui neam al nostru! 

Ce adună zi şi noapte dorul lui cu dorul vostru; 

1) Licenţa poetică pentru : „ale întregului neam al nostru”. 
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Sunt vărsările de lacrămi pentru acel care se stinge, 

Sunt urările voioase pentru-acel care învinge ! 

O ! Români, în faţa voastră, colo 'n tainica cea zare, 

Vedeţi voi o rază vie care "'ncet încet răsare, 

Străbătând prin umbra deasă de lungi secoli adunată ? 

E voiosul fapt de ziuă mult dorită, mult visată. 

E lumina renvierii, e luceafărul sperării, 

E triumful luptei voastre, soarele neatârnării ! 

Dragii mei, din focul luptei oţeliţi când vă'ţi întoarce 

La cămin, unde românca, așteptând, suspină, toarce.— 

„Tot poporul: rudă, îrate, soră, mamă şi părinte, 

“Ca la Domni, cu pâni şi sare, vor eşi vouă 'mainie, 

Căci din voi fieştecare poartă 'n frunte o cunună 

Şi de gloria de astăzi şi de gloria străbună ! 

Pas dar, pas tot înainte! timpul vechiu din nou zo- 

„reşte ! 

Viitorul României dat-a mugur ce 'ncolţeşte ! 

O ! copii, de voi sunt mândru, simt aceă mândrie mare 

Care creşte cu mărirea unui neam în deşteptare. 

Mi-am văzut visul cu ochii, de-acum pot să mor îerice! 

Astăzi lumea ne cunoaşte : Român zice, viteaz zice. 

EXPLICARI. -- „Oda ostaşilor români“ de V. Alecsandri 
este scrisă în versul trohaic de 16 silabe. Acest vers se com- 

pune din două versuri trohaice de 8 silabe a căror schemă este 

, | | 2 — === 
Versul trohaic de 8 silabe este compus din patru unifăți me- 

îrice trohaice (2 _), Se numeşte unitate metrică trohaică 

reumrea a două silabe dintre cari prima e accentuată ; — Ver- 
sul de 16, campus din repetirea versului de 8 silabe, este 

acesta : 

lol zl 22222 
Intre două părţi se găseşte o pauză — cezura; la sfârșit 

avem o pauză mai mare — pauza finală. 
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Cele două părţi ale versului de 16 silabe se numesc emistihuri. 
. TEORIE.— 7. Pe lângă versul iambic compus din unități me- !rice iambice C_ 2), mai avem în româneşte versul trohaic 

compus din unităţi melrice trehaice ( Z a). Versul trohaic 
compus din 8 silabe sau din 4 unități trohaice este unul din versurile noastre zoporane, împreună cu cel de 6 silabe sau trei unități trohaice. Versul de 8 şi 6 silabe are numai pauză finală. 2. Din repetirea versului trohaic de 8 silabe dobândim versul frohaic de 16 silabe. Pe lângă pauza finală acest vers are ca şi Der- 
sul iambic de 12—14 silabe, pauză mediană numită  cezură. Cele două părți ale versului despărțite prin cezură se numesc 

„ emistihuri, 

APLICAȚIUNE. .-- 1 Să se citească amănunțit, să se ana- lizeze şi să se arate dacă aceste două poezii sunt capodopere. 
compozițiuni sau opere literare ; din ce gen şi specie fac parte; 
ce defecte au. Cu alte cuvinte să se facă ierarhizarea şi cla- 
sificarea lor, 

, 2. Să se spună în ce vers este scris „Imnul religios“ de V. 
Aiecsandri.



3, Oda sacră 

== „RUGACIUNE 

de Grigore Alexandrescu 

Al totului Părinte, tu a cărui voință 

La lumi ne'nfiinţate ai dăruit fiinţă, 

Stăpâne Creator ! 

Putere fără margini, izvor de veşnicie, 

Al căruia sfânt nume pământul nu îl ştie, 

Nici omul muritor ! ” 

Dacă la cer s'aude glasul făpturii tale, 

Fă ca întotdeauna pe a virtuţii cale 

Să merg nestrămutat ; 

Când soarta mă apasă, cum şi când îmi zâmbeşte, 

Când veselă m'aiută, când aspră mă gonește, 

Să pociu fi neschimbat. 

Mândria'n fericire să nu mă stăpânească, 

- Mâhnirea în restriște să nu mă umilească ; | 

Dreptatea să o ştiu. 

Conştiinţa să-mi fie cereasca-ta povaţă : 

Prin ea tu mă'ndreptează şi când greşesc mă'mvaţă 

Cum trebue să fiu. 

Fă să doresc de obşte al omenirii bine, 

Să mă cunosc pe însumi, şi p'altul decât tine 

Să su am Dumnezeu ; 

La oameni adevărul să-l spun fără sfială, 

De cel ce rău îmi face, de-acela ce mă "'nşală 

Să nu îmi răsbun cu. 

Şi fă ca totdeauna al meu suilet să vază 

Lumina aşteptată, a nemuririi rază, 

Dincolo de mormânt : 

4  M, Dragomirescu și Gh. Adamescu. — Manual de Limba Rom. cl. V. 49



Acolo unde viaţa cea veşnică zâmbeşte 

Sărmanului acela ce m viaţă pătimeşte, 

Gonit p'acest pământ. 

Ştiu că lumea noastră, printre globur'le multe 

Ce sunt pentru mărirea-ţi cu un cuvânt făcute 

După un veşnic plan, 

Nimica înainte-ţi nu poate să se crează, 

C'aşă de puţin este ş'atâta însemnează 

Un val în ocean. 

Cunosc cu toate-acestea şi văz cu 'ncredinţare 

Că'n îapta cea mai mică şi 'm lucrul cel mai mare 

De o potrivă eşti; | 

Că la a ta dreptate nu este părtinire, 

Că îngrijeşti de toate, că fără osebire 

S'asupra mea priveşti. 

Cu tunetul din ceruri tu ocoleşti pământul, 

Infloreşti cu natura şi răcoreşti cu vântul, 

Eşti viaţa ce ne-ai dat. 

Ascultă dar, Stăpâne, supusa-mi rugăciune, 
Ce sufletul o 'nalţă, ce inima depune 

La tronu-ți nencetat ! 

Până 'n ceasul din urmă, amorul tău să-mi fie 

Comoară de nădeide, de dulce bucurie, 

izvor de fericiri ! 

El singur să-mi stea ?'n faţa în acele minute 
Când planuri viitoare şi ainăgiri trecute 

Se şterg ca năluciri. 

EXPLICĂRI. — 1. Această bucată scrisă în versul iambie 
de 13 (14) silabe, care e versul iambic de 6 silabe. Acest din 

urmă vers e compus din trei unități metrice iambice: 
3 | ; ] . 
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Ultima unitate metrică poate fi lungită cu o silabă, căreia 
ne dă versul iambic abundent: 

>= 212 ) 
Ca să obţinem versul iambic de 12—14 silabe repetăm versul 

iambic abundent de două ori: 

al lazi 2 
Acest vers are o pauză mare după a 7-a silabă: e cezura, Si- 

laba abundeuniă finală poate cădeă; atunci versul devine de 

15 silabe. Silaba abundeniă dinaintea cezuzii nu trebue să cadă 
niciodată; astfel că versul iambic real cu cezură e de 15—14 

silabe, 
2. Această bucată este o poezie şi e:o capodoperă, Este poe- 

zie pentrucă poetul izbuteşte să obiectiveze sau să plasticizeze 

sentimentul său de umilinţă şi iubire în faţa lui Dumnezeu. E 
o capodoperă pentru că odată cu voința de a cere dela Dumne- 
zeu înălțarea lui morală, — adică odată cu ideia, — şi în ace- 

laş timp, cu frumuseţea acestei idei — adică cu simţirea — cl 

întrebuințează pentru plasticizarea lor adâncul sufletului lui. 
Numai aşă poate el să descrie pe Dumnezeu, căruia îi supune 

rugăciunea sa... 

„iu a cărui voință 

La lumi nenființate ai dăruit ființ.... 

Putere fără margini, isvor de veşnicie 

Cu lunetul din ceruri tu ocolești pământul, 
Infloreşti ca natura şi răcoreşti cu vântul, 

Eşti viața ce ne-ai dat. 

Poetul e sguduit în adâncurile mistice ale sufletului său. 

3, Este o poezie lirică și anume o odă pentrucă sentimentul 

ce se întrupează întrînsa este de iubire, entusiasm, adoraţie. 

4. Este oda sacră pentru că adoraţia şi entusiasmul se adre- 

sează lui Dumnezeu. 

TEORIE. — 1. Se numește oda sacră o poezie lirică, în care 

entusiasmul şi iubirea se adresează lui Dumnezeu. 

2. Odele eroice şi sacre adesea se cântă, atunci se numesc 

imnuri. 

APLICAŢIUNE. — Să se analizeze poeziile următoare. şi 

să se caracterizeze. . 
—_— 
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IMN RELIGIOS 
de V. Alecsandri 

Etern, Atot-puiernic, o: Creator sublime, 
Tu, ce dai lumii viaţă şi omului cuvânt, 
In tine crede, speră, întreaga Românime... 

Glorie ţie "n ceruri ! glorie pe pământ ! 

Sub ochii tăi în lume lungi valuri de-omenire 
Pe marea veşniciei dispar, ca nori în vânt, 
Şi "n clipa lor de viață trecând, strigă 'n uimire : 

Glorie ţie 'n ceruri ! glorie pe pământ ! 

Tu din sămânţa mică înalţi stejarul mare, 
Tu junelor popoare dai un măreț avânt, 
Tu ?n inimile noastre ai sacre, vii altare, 

Glorie ţie "n ceruri ! glorie pe pământ! 

In tine-i viitorul, trecutul şi prezentul ! 
Tu duci la nemurire prin tainicul mormânt. 
Și numele-ţi cu stele lumină firmamentul... 

Glorie ţie 'n ceruri ! glorie pe pământ! 

Etern, A-tot-puternic, o! Creator sublime, 
Tu, care ţii la dreapta pe Ştefan, erou sfânţ, 
Fă n lume să străluce iubita-i Românime... 

Glorie ţie 'n ceruri ! glorie pe pământ !



” 4. Elegia 

O RAMAI 
de Mihail Eminescu 

„O rămâi, rămâi la mine! 

Te iubesc atât de mult! 

Ale tale doruri toate 

Numai eu ştiu să le-ascult; 

„In al umbrei întuneric, 

Te aseamăn cu un prinţ 

Ce se uită-adânc în apă 
Cu ochi negri şi cuminţi; 

„Şi, prin vuetul de valuri, 

Prin mişcarea 'naltei erbi, 
Eu te fac s'auzi în taină 

Mersul cârdului de cerbi. . 

„Eu te văd, răpit de farmec, 

Cum îngâni cu glas domol, 

In a apei strălucire 

Intinzând . piciorul gol ; 

„Şi, privind în luna plină, 

La văpaia de pe lacuri, 
Anii tăi se par ca clipe, 

Clipe dulci se par ca veacuri !* 

Astfel zise lin pădurea 

Bolţi asupra-mi clătinând — 

Șueram la ei cântare, 

Si-am eşit în câmp râzând. 
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Astăzi chiar de m'aş întoarce 

A *nţelege n'o mai pot... 

Unde eşti, copilărie 
Cu pădurea 'cu tot? 

EXPLICĂRI. — 1. In această poezie Eminescu întrupează ! 
îdeea regretului pentru copilărie. Exprimând sentimentul de 
iubire, face parte din grupul odei, dar iubirea. este pentru un 
obiect pierdut, a cărui pierdere îi provoacă durere, este deci o - 

elegie. 

2. Se numește elegie o poezie lirică (din grupul odei) care 
exprimă dure:ea: sau jalea pentru ceva pierdut sau ceva care nu 
se poate dobândi, 
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„CE TE LEGENI CODRULE ?* 

- de Mihail Eminescu 

Ce te legeni, codrule, 

Fără ploaie, fără vânt, 

Cu crengile la pământ ? 

— De ce nu m'aş legănă, 
Dacă trece vremea mea ? 

Ziua scade, noaptea creşte 

Şi frunzişul mi-l răreşte ; 

Bate vântul frunza *'n: dungă, 
Cântăreţii mi-i alungă ; 

Bate vântul dintr'o parte, 

larna-i ici, vara-i departe ! 

Şi de ce să nu mă plec, 

Dacă păsările trec! 

Peste vâri de rămurele 

Trec în stoluri rândunele, 

“Ducând gândurile mele 

Şi norocul meu cu ele 
Şi se duc pe rând pe rând, 

Zarea lumii 'mtunecând



Şi se duc ca clipele, 

Scuturând aripele, 

Şi mă lasă pustiit, 

Vesteijit şi amorţit 

Și cu dorul singurel, 

De mă 'mgân numai cu el. 
EXPLICĂRI, — 1. Această poezie e scrisă în versul trohaie 

de 5 silabe: _- 

= aaa = 
El se compune din patru unităţi metrice trohaice (2 __). 

2. Deosebirea dintre doinele de mai sus („Doina de vitejie“, 
„Doina de jale“ şi „Doima de dor”), „Mioriţa“ şi „Ce te legeni, 

codrule“ este următoarea: 

a) „Doinele sunt aşă cum au fost culese din popor. Ele nu 
au numai valoarea poetică, ci şi folklorică — nu numai sunt 

frumoase, adică estetice, dar şi dau mărturie de psihologia 

poporului român. Insă nu tot ce e psihologic este estetic, şi de 
aceea nu trebue să confundăm folklorul cu frumuseţea poe- 

ziei puporane. 

b) „Mioriţa“ a fost culeasă din popor, dar a fost îndreptată 
de Alecsandri. Ea are o mare valoare poetică fiind o  capo- 
doperă a liricei universale, dar cu o valoare folklorică mai 

redusă. 

c) „Ce te legeni codrule“ ? a fost creală de Mihail Eminescu 

împrumutând de la popor numai cele trei versuri dintâi, iar 
restul instrunândurle în ritmul, limba şi stilul poporan. Ea are 

nun ai. valoare esfefică.. 

3. In „Ce te legeni codrule!“ sub imaginea codrului rămas pustiu, 
poetul se sunbolizează pe sine însuşi. El e plin de părere de 

rău că l-au părăsit iluziunile şi dorurile lui, pe care le iubeă 

atât. Este dar odă, şi anume o elegie. 

TEORIE. — 1. Poeziile poporane românești au totdeauna o 

valoare folklorică, adică sunt o mărturie” pentru felul sufle- 

tului românesc. Ele însă pot ave şi o valoare estetică și anu- 

me: a) o valoare estetică, permanentă prin forma lor lite- 

rază, adică prin simplitatea, limpezimea, sinceritatea accen- 

tului sufletesc ; şi b) o valoare esfelică întâmplătoare : ade- 

vărata poezie, aşă cum o găsim în „Mioriţa“, în care e vorba 

de plasticilate şi adâncime şi universalitatea simțirii. 

2, Poeziile poporane pot influență literatură cultă în două fe- 
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duri : prin faptul că poeţii cu adevărat gust estetic le pot în- 
„dreptă şi completă; 2) prin faptul că aceiaşi poeți pot împru- 
„mută forma lor. 

APLICAȚIUNE. — Să se dea exemple de poezii poporane 
-felklorice şi estetice. 

S'A STINS VIEAȚA 

de Mihail Eminescu 

S'a stins vieaţa îalnicei Veneţii, 

N'auzi cântări, nu vezi lumini de baluri ș 

Pe scări de marmoră, prin vechi portaluri 

Pătrunde luna înălbind păreţii. 

Okeanos se plânge pe canaluri ; 

El numa'n veci en îloarea tinereţii, 
Miresei dulci i-ar da suilarea vieții, 
Isbeşte'n ziduri vechi, sunând. din valuri, 

Ca "m ţintirim tăcere en cetate; 
Preot rămas din a vechimii zile; 
San Marc sinistru miezul nopţii bate. 

Cu glas adânc, cu graiul de Sibile 
Rosteşte lin în clipe cadenţate : 
Nu *nvie morţii — e'n zadar, copile. 

" EXPLICĂRI. — Aci avem un soneț, care e o formă fixă. 
Sonetul trebue să aibă totdeauna 14 versuri iambice de îi 
silabe grupate în patru strofe, două de câte 4 versuri şi două 
de câte trei. Versurile sunt totdeauna rimafe, şi anume : pri- 
“mele două strofe au numai două rime aşezate invers, Astfel 
-avem în acest sonet în primele două strofe rimele — aluri şi — 
-ații, odată dispuse : îmbrățișat astfel : 

— eții 

— âluri , - 
— âluri 

— €fii



şi odată în modul următor, tot îmbrățișat : 

— âluri 

— efii 
— efii 
— âluri 

Ultimele două strofe au iarăşi numai două rime, dispuse însă. 
încrucişat. Astfel în acest sonet avem rimele — ile şi — âte, 
dispuse astfel : 

— ăte 
— ile 

— ăte 

şi 
— ile 

— ăte 

— ile 

Rima, precum se vede, este potrivirea silabelor finale din- 
ivun vers, începând cu ultima vocală accentuată : Ventţii — 
păreții, tinereţii, vieții ; bâte — cadenţ-âte. 

In acest sonet, Eminescu plânge soarta Veneţiei, strălucită. 

cetate din evul mediu, pe care zadarnic o mai bat apele lui. 
Okeanos, marea. Fa nu mai învie, cum mu mai învie nici un lucru 

sau ființă care sa sdrumcinat şi a murit. Poetul îşi întrupează 
iubirea-i faţă le această cetate; deci avem o odă. Această odă 
cuprinde o gândire udâncă şi dureroasă nu numai asupra Ve- 
neţiei, dar asupra tuturor lucrurilor omeneşti, Este deci o elegie. 

Această elegie conţine o idee adâncă: soarta trecătoare a 
luerurilor omeneşti şi neputința de a le întoarce înapoi: este: 

o elegie filozofică în forma fixă a sonetului. 

TEORIE. — 1. Se numeşte sonet o formă fixă compusă din 
14 versuri iambice de 11 silabe grupate în patru strofe: două 
fiind de câte patru versuri şi numai cu două rime grupat 
imbrăţişat și invers de la strofă la strofă; iar două de cât 

trei versuri iarăşi numai cu două rime grupate încrucişat. 

APLICAŢIUNE. — Să se înveţe pe dinafară,



B. CONTEMPLAȚIA 

1, Pastelul 

MALUL SIRETULUI 

de V. Alecsandri 

  

V. Alecsandri. 

Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică 

Şi, plutind de-asupra luncii, printre ramuri se despică ; 

Râul luciu se 'ncovoae sub copaci, ca un balaur 

Ce, în raza dimineţii, mişcă solzii lui de aur. 

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde 

Şi privesc cum curge apa şi la cotituri se pierde, 

Cum se schimbă în vălurele pe prundişul lunecos, 

Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos. 

Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară, 

Când o mreană saltă 'n aer dup'o viespe sprinteoară, 

Când sălbaticele rațe se abat în sborul lor, 

Bătând apa "'ntunecată de un nour trecător. 

Şi gândirea mea îurată se tot duce 'ncet la vale 
Cu cel râu care 'n veci curge făr'a se opri din cale. 

Lunca "n juru-mi clocoteşte ! O şopârlă de smarald 

Cată ţintă lung la mine părăsind nisipul cald. 
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EXPLICAŢII. — 1. În această poezie, poetul îşi exprimă 
ideia fericirii senine cu ajutorul unui tablou din matură : dimi- 

neaţa pe „Malul Siretului“. Frumuseţea ei stă în faptul că, 

spre a-și exprimă sentimentul său, poetul n'are nevoe să mo- 

difice culorile cu care ă se prezintă tabloul, ci caută să le 

reprezinte cât mai credincios. — E um pastel. 

2. Versul în cere e scrisă această bucată e versul irohaic de: 

16 (15) silabe, (— 8 unităţi metrice trohaice) compus din re- 

pejirea versului peporan trohaic de 8 (7) silabe: 

Eu mă |-duc în | faptul | zilei ||. mă a | şez pe | malu-i] verde 
Lă bă 

2 = alla === = 
5, In acest vers vedem că se întâlneşte vocala dela sfârşitul 

unui cuvânt cu vocala dela începutul cuvântului următor. De 

ex. „mă așez“. Este un hiat. In. româneşte este îngăduit fiind- 

că îl întâlnim la fiecare moment. 

TEORIE. — 1. Se numeşte contemplație o descriere fizică din 

natură, în care sufletul rămâne senin. 

2. Pastel se numeşte o descriere a naturii de sine stătătoare. 

5, ideia liniștită şi pătrunzătoare dintro poezie se numeşte 

seninătate. 

4. Simţirea ce ne-o provoacă o poezie se numeşte farmec. 

5. Poeziile ce ne pătrund adâncul sufletului oridecâteori le 

citim, sau ni le amintim sunt capodopere. 

APLICAŢIUNE. — 1. Să se facă, în ora de compoziţiune, 

după un plan dat, descrierea unei secete în mijlocul verii.
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NOAPTE DE VARA 

de G. Cosbuc 

    
G. Coşbuc. 

Zările, de farmec pline, 

Strălucesc în luminiş ! 

Sboară mierlele 'n tutiş, 
Şi in codri noaptea vine 

Pe furiş. 

Care cu poveri de muncă 

Vin încet şi scârţâind, 

Turmele se-aud mugind 

Şi îlăcăii vin pe luncă 
Hăulind. 

Cu cofiţa pe 'ndelete 

Vin neveste dela râu, 
Şi, cu poala prinsă 'm brâu, 

Vin cântând în stoluri fete 

Dela grâu. 

Dela gârlă 'n pâlcuri dese 

Sgomotoşi copiii vin; 

Satul e de vuet plin; 

Fumul alb a lene ese 

- Din cămin.



Dar din ce în ce s'alină 

Toate sgomotele 'm sat; 

Muncitorii s'au culcat ; 

Liniştea-i acum deplină 

Şi-a *nnoptat. 

Focul e "velit pe vatră, 

lar opaiţele-au murit 

Şi, prin satul adormit 
Doar vr'un câne m somn mai latră 

Răguşit. 

lat'o ! Plină, despre munie, 
Ese luna din brădet 
Şi se "'nalţă 'ucet-încet, 
Gânditoare ca o frunte 

De poet. 

Ca un glas domol de clopot, 
Sună codrii mari de brad ; 

- Ritmic valurile cad, 
Cum se bate 'm dulce ropot 

Apa *n vad, 

Dintr'un timp şi vântul tace! 
Satul doarme, ca 'n mormânt, 
Totu-i plin de duhul sfânt: 
Linişte 'm văzduh, şi pace 

Pe pământ. 

EXPLICĂRI.—4. Poetul întrupează în această poezie ideea li- niştii divine și fermecătoare ce simte în faja naturii şi anume cu ajutorul unei serii de tablouri frumoase constitue un eve- niment natural : noaptea de vară. F rumusețea lui stă în faptul 
că poetul, exprimându-și admirabil acest sentiment, rămâne cu desăvârşire credincios naturii pe care o zugrăveşte. Este iarăşi un pastel, | 
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2, E scrisă în versul trohaic de 8 (7) silabe (4 unităţi metrice 

trohaice) şi de 4 (5) silabe (2 unităţi irohaice), gripate într'o 

strofă, cu o armonie originală, de 5 versuri, 

TEORIE, — Versurile se grupează, după anume legi găsite 
de geniul poetului. Ele se grupează în versuri de 4, 5, 6, 7, 8 

etc. versuri de aceaşi măsură sau de măsuri deosebite și cu ri- 
mele dispuse în felurife chipuri. Aceste grupări se numesc 

strofe. 

APLICAŢIUNE. — Să se studieze dispoziția versurilor în 

strofele din poeziile citite până acum. * 

SFARŞITUL IERNII - 
de V. Alecsandri 

S'a dus zăpada albă de pe întinsul ţării, 

S'au duș zilele Babei şi nopţile veghierii, 

Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ 

Se "'ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. 

Lumina e mai caldă şi 'n inimă pătrunde; 

Prin râpi adânci, zăpada de soare se ascunde. 
Pâraele umflate curg iute şopotind 

Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind. 

O, Doamne ! Iat'un îlutur ce prin văzduh se pierde ! 

In câmpul veşted iată un îi de iarbă verde, 

Pe care 'mcet se urcă un galben gândăcel 

Şi sub a lui povară îl pleacă 'ncetinel. 

APLICAŢIE. -— Să se caracterizeze.



SECETA 

de Sf. O. Iosif 

E secetă — și de căldură 

Pe câmp porumbul se usucă; 

Mor vitele în bătătură, 

Şi norii vin, ca să se ducă... 

Prin sat aleargă paparude, 

Şi se 'nvârtesc în danţ vioae, 

Işi scutur” pletele lor ude, 

Cântând descântece de ploae. 

Ţăranii n cârciumă s'adună 
Pe câmp abiă se mişcă-o turmă, 

Tânguitor talanga sună, 

Ciobanul a rămas în urmă, 

Cu cotul rezemat în bâtă, 
El cată dus în depărtare, — 

Dar seceta posomorită 

Se "'ntinde fără de hotare. 

  

St. O. Iosif. 

1. Această descriere ne înfăţişează cu culori vii un aspect al 
naturii în vreme de secetă, 

Este o descriere în care se amestecă trăsături fizice cu tră- 
sături sufleteşti ; deci e o descriere morală, Ea tormează un 
singur tablou şi e de sine stătătoare. E o contemplaţie şi anu- 
me un pastel, 

2. Tabloul secetei este însoţit de o idee liniștită şi pătrun- 
zătoare. Ne pun de gânduri paparudele, țăranii la cârciumă, 
turma care abiă se mişcă, ciobanul rezemat în bâtă, dar nu ne 
frământă. Ideea de acest pastel este senină, 

- Este farmecul neîntrecui al acestui pastel, care, deşi nu ne 

frământă, pătrunde adânc în sufletul nostru. Este o capodoperă. 
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2. Idila. 

DOINA 

de Sf. Iosif 

Se tânguesc 

“ălăngi pe căi, 

Şi neguri cresc 
Din negre văi, 

Plutind pe munţi... 

“La Făgădău, 
La Vadul-Rău, 
Sus, la răscruci, 

Vin trei haiduci. 

Grăesc încet... 

Un scurt popas -— 

Şi spre brădet 

Pornesc la pas 

Cei trei călări... 

Sus peste plaiu 

Tăcutul craiu 
Al nopţii reci, 

Umbrind poteci, 

Se 'nalţă 'n zări... 

Şi neguri cresc 

S'anină 'n crengi; — 
Se tânguesc 

Şi plâng tălăngi. 

Pe căi pustii... 

Se duc uitaţi 

Cei trei fărtaţi



Săltând în şa, 

Plutind așă, 

Ca trei stafii... 

EXPLICARI. -- 1. În această poezie poetul se cufundă cu 
sufletul în contemplarea unui tablou, care însă este înviat de 
prezenţa omului care făptuește ceva. Tabloul este o privelişte 
prin munţi : oamenii, sunt trei haiduci. Fi stau un moment la 
făgădău şi-apoi încalecă, o iau pe cărările munţilor şi la o co: 
titură, încep să cânte o doină. E —o idilă, 

Este scrisă in versuri iambice simple de 4silabe, singurele 
cu succes în limba română. 

TEORIE. — 1. Se numește idilă un mic eveniment săvârşit 
de oameni primitivi în mijlocul naturii, 

2, Se numește vers iambic simplu versul iambic compus nu- 
mai din unități metrice iambice ( 2, —— 

5 M Dragomirescu şi Gh. Adamescu.—Manual de Limba Română cl, V, 65
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3. Poe na lirică. 

7 LUCEAFARUL 
de Mina! | minescu 

  

Mii Laninescu 

A fost odată ca "n poveşti 
A :ost ca niciodată 

Din rude mari împărăteşti 
O prea frumoasă fată. 

Şi eră una la părinţi 
Şi mânară 'm toate cele, 

Cum e Fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele. 

Din umbra falnicelor bolți 
Ea pasul şi-] îndreaptă 

Lângă fereastră, ”nde 'n colţ 
Luceafărul aşteaptă. 

Priviă în zare cum pe mări 
Răsare şi . străluce, 

Pe mişcătoarele cărări 
Corăbii negre duce.



Il vede azi, îl vede mâni, 

Astiel dorinţa-i gata; | 

EI iar, privind de săptămâni, 
Ii cade dragă fata. 

Cum ea pe coate-şi răzimă 
Visând ale ei tâmple, v 

De dorul lui şi inima 
Şi sufletul se umple. 

  

Şi cât de viu s'aprinde el 

In ori şi care sară 

Spre umbra negrului castel, 

Când ea o să-i apară. i 

Şi pas cu pas pe urma ei TA 
Alunecă 'n odae, o 

Ţesând cu recile-i scântei . Ma 
O mreajă de văpae. ai 

Și când în pat se'ntinde drept 
Copila să se culce, 

l-atinge mânele pe piept, ii 0 A 
I 'nchide geana dulce. i 

Şi din oglindă luminiş | 
Pe trupu-i se revarsă, i 

Pe ochii mari bătând închişi, 
Pe faţa ei întoarsă. e 

Ea îl priviă cu un surâs, 
E! tremură "n oglindă, 

Căci o urmă adânc în vis 
De suflet să se prindă, 
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lar ea vorbind cu el în soma, 

Oitând din greu suspină: 

„O dulce-al nopţii mele domu, 

„De ce nu vii tu? Vină! 

„Cobori în jos, luceafăr blând, 
„Alunecând pe-o rază, 

„Pătrunde 'n casă şi în gând 

„Şi viaţa-mi luminează“. 

El ascultă tremurător, 

Se aprindeă mai tare 

Şi s'aruncă îulgerător, 

Se cufundă în mare. 

Şi apa unde-a fost căzut, 

In cercuri se roteşte, 

Şi din adânc necunoscut 

Un mândru tânăr crește. 

Uşor el trece ca pe prag 

Pe marginea ferestii 

Şi ţine 'n mână un toiag 

Incununat cu trestii. 

Păreă un tânăr Voevod 

Cu păr de aur moale; 

Un vânăt giulgiu se 'ncheie ncd 

Pe umerele goale. 

lar umbra îeții străvezii 

E albă ca de ceară — 

Un mort îrumos cu ochii vii 

Ce scânteie 'n afară.



— „Din sfera mea venii cu greu 

„Ca să-ţi urmez chemarea, 

„lar cerul este tatăl meu, 
„Și mumă-mea e marea. 

„Ca în cămara ta să vin, 

„Să te privesc de-aproape, 

„Am coborit cu-al meu senin 

„Şi m'am născut din ape. 

»O vin” odorul meu nespus, 
„Şi lumea ta o lasă; 

„Eu sunt luceatărul de sus, 

„lar tu să-mi îii mireasă. 

„Colo 'n palate de mărgean 

„Te-oiu duce veacuri multe, 

„Şi toată lumea *n ocean 

„De tine o s'asculte“. 

— »0O, esti îrumos cum numa'n vis 
Un înger se arată 

Dară pe calea ce-ai deschis 
N'oiu merge niciodată. 

Străin la vorbă şi la port 
Luceşti fără vieaţă 

Căci eu sunt vie, tu eşti mort 
Şi ochiul tău mă 'ngheaţă“. 

. a 

Treci o zi, trecură trei 
Şi iarăşi noaptea vine 

Luceafărul de-asupra ei 

Cu razele-i senine. 
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Fa trebui de el în somn 

Aminte să-şi aducă, 

Şi dor de-al valurilor Domn 

De inim' o apucă. 

— „Cobori în jos luceafăr blând 

Alunecând pe-o rază 

Pătrunde 'n casă și în gând 

Şi viaţa-mi luminează !* 

Cum el din cer o auzi 

Se stinse de durere 

lar ceru cepe a roti 

In locul unde piere. 

In aer rumene văpăi 

Se 'niind pe lumea "'ntreagă 

Şi din a haosului văi 

Un mândru chip se 'ncheagă. 

Pe viţele-i negre de păr 

Co;oana-i arde pare 

Veniă plutind în adevăr 

Scăldat în foc de soare. 

Din negru giulgiu se desiăşor 

Marmoreele braţă, 

El vine trist şi gânditor 

Şi palid e la faţă 

Doar ochii mari şi minunaţi 

Lucesc adânc himeric 

Ca două patimi fără saţ | 

Şi pline de "'ntuneric



„tin sîcra mea venii cu greu 

Ca să te-ascult şi-acuma 

Şi soarele e tatăl meu 

jar noaptea tii-este muma. 

„0, vin” odorul n:eu nespus 

Şi lumiea ta o lasă; 

Eu sunt iuceatărul de sus 

Şi iu să-nui fii mireasă. 

„O, vin”, în părul tău bălaiu, 
S'anin cununi de stele, 

le-a mmei€ serul Sa răsai 
Mai mândră decât ele“. 

— „O, eşti îrumos, cum numa 'n vis 
Un demon se arată; 

vară pe calea ce-ai deschis 
N'oiu merge niciodată! 

„Mă dor de crudul tău amor 
A pieptului meu coarue, 

Şi ochii mari şi grei mă dor, 
Privirea -ta mă arde”. 

— „Dar cum ai vrea să mă cobor ? 
Au nu 'mţelegi tu oare, 

Cum că eu sunt nemuritor * 
Şi tu eşti muritoare ?* 

— „Nu caut vorbe pe ales 
Nici ştiu cum aş începe, 

Deşi vorbeşti pe înţeles, 
Eu nu te pot pricepe,



„Dar dacă vrei cu crezământ 

„Să te 'ndrăgesc pe tine, 

“Tu te coboară pe pământ, 

Fii muritor ca mine“. 

— „Tu-mi ceri chiar nemurirea mea 

In schimb pe-o sărutare? 

Dar voiu să ştii asemenea 

Cât te iubesc de tare. 

„Da, mă voiu naşte din păcat, 

Primind o altă lege: 

Cu veşnicia sunt legat, 

Ci voiu să mă deslege“. 

Şi se tot duce... Sa tot dus 

De drag'unei copile, 

S'a rupt din locul lui de sus 

Pierind mai multe zile. 

In vremea asta, Cătălin, 

Viclean copil de casă, 

Ce umple cupele cu vin 

Mesenilor la masă. 

Un pai ce poartă pas cu pas 

A "*mpărătesei rochii, 

Băiat din flori şi de pripas. 

Dar îndrășneţ cu ochii, 

Cu obrăjei ca doi buiori 

De rumeni, bată-i vina, 
Se furişează pânditor 

Privind la Cătălina.



Dar ce îrumoasă se făcă 

Şi mândră, arz'o focul! 

Ei, Cătălin! acu-i aci, 

Ca să-ţi încerci norocul 

Şin treacăt o cuprinse lin 

Intr'un ungher de grabă. 

— „Da ce vrei, mări Cătălin 

la las”, cată-ţi de treabă... 

Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri 

Dă-mi pace, îugi departe. 

O, de luceafărul din cer 

M'a prins un dor de moarte 1 

Şi-i zicencet: „Incă de mic 

Te cunoşteam pe tine 

Şi guraliv şi de nimic 

Te-ai potrivi cu mine; 

„Dar un luceafăr, răsărit 

Din liniştea uitării, 

Dă orizon nemărginit 
Singurătăţii mării; 

„Şi tainic genele le plec, 

Căci mi le umple plânsul, 

Când ale apei valuri trec 

Călătorind spre dânsul. 

„Luceşte cun amor nespus 

Durerea să-mi alunge 

Dar se înalţă tot mai sus 

Ca să nu-l pot ajunge. 
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„Pătrunde trist cu raze reci 

Lin lumea ce-l uesparte, 
In veci il voiu iubi şi n veci 

Va rămâneă ueparte..., 

— „Tu eşti corilă, asta e! 

Hai şi-om fugi în lume, 

Dear ni s'or pierde urnele 

Şi nu ne-or şti de nume. 

„Căci amândoi vom ii cuminţi. 

Vom ii. voioşi și teferi. 

Vei pierde dorul ce părinți 

Şi visul de luceferi”. 

pă % 
% * 

_Torni luceiărul. Creşteau 

in cer a iui aripe, 

Si căi de mii de ari treceau 

In tot atâtea clipe. 

Un cer de stele de desurt, 

De-asupra-i cer de s'ele, — 

Păreă un îulger ne 'ntrerupt, 
Rătăcitor prin ele. 

Si din a haosului văi, 

Jur împrejur de sine, 

Vedeă, ca "n ziua cea dintăi, 

Cum isvorau lumine, 

Cum, isvorând. îl încunior 

Ca niste mări. de-a 'motul... 

EI <boară. gând purtat de dor 

Pâm' piere totul, totul;



Căci unde-ajunge, nu-i hotar 

Nici ochiu spre a cunoaşte 

Şi vremea "'ncearcă în zadar 

Din goluri a se naşte. 

Nu e nimic şi totuşe 

O sete care-l soarbe, 

E un adânc asemene 
Uitării celei oarbe. 

— „De greul negrei vecinicii, 

Părinte, mă desleagă, 

Si lăudat pe veci să fii - 

Pe-a lumii scară 'ntreagă; 

„O! cere-mi, Doamne, orice preţ, 

Dar dă-mi o altă soarie, 

Căci tu izvor eşti de vieţi 

Şi dătător de moarte; 

„Reia-mi al nemuririi nimb 

Şi tocul din privire, 

Şi pentru toate dă-mi în schimb 

O oară de iubire... 

„Din haos, Doamne,-am apărut 

Si m'aş întoarce 'm haos... 

Şi din repaos m'am născut, 

Mi-e sete de repaos“. 

— „Hyperion ce din genuni 

Răsai c'o 'ntreagă lume, 

Nu cere semne si minuni ! 
Care n'au chip şi nvme. 
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„Tu vreai un om să te socoţi, 

Cu ei să te asameni ?... 

Dar piară oamenii cu toţi, 

S'ar naște iarăşi oameni. 

„Ei numai doar durează 'n vânt 

Deşerte idealuri, — 

Când valuri află un mormânt, 

Răsar din urmă valuri. 

„Ei doar au stele cu noroc 

Şi prigoniri de soarte. 

Noi nu avem nici timp nici loc 

Si nu cunoaştem moarte. 

„Din sânul veşnicului eri 

Trăeşte azi ce moare, 

Un soare de s'ar stinge 'n cer 

S'aprinde iarăşi soare. 

„Părând pe veci a răsări, 

Din urmă moartea-l paşte 

Căci toţi se nasc spre a muri 

Şi mor spre a se naşte. 

„lar tu, Hyperion, rămâi 

Ori unde ai apune... 

Tu eşti din forma cea d'intâiu 

Eşti veşnică minune. 

„Si pentru cine vrei să mori ? 

Intoarce-te, te 'ndreaptă 

Spre-acel pământ rătăcito: 

Şi vezi ce te aşteaptă“,



In locul lui menit din cer 

Hyperion se "'ntoarse 

Si ca şi "n ziua cea de eri, 

Lumina Şi-o revarsă. 

Căci este sară ?n asfinţit 

Şi noaptea o să 'nceapă, 

Răsare luna liniştit 

Şi tremurând din apă 

Şi umple cu-ale ei scântei 

Cărările din crânguri... 

Sub şirul lung de mândri tei 

Şedeau doi tineri singuri. 

Miroase îlorile-argintii 

Şi cade o dulce ploae 

Pe creştetele-a doi copii 

Cu plete lungi bălae. 

Ea, îmbătată de amor, 

Ridică ochii, vede 

Luceafărul şi 'ncetişor 

Dorinţele-i încrede: 

— „Cobori în jos, luceafăr blând, 

| Alunecând pe-o rază, 

Pătrunde'n codru şi în gând, 

Norocu-mi luminează !“ 

El tremură ca alte dăţi 

In codru şi pe dealuri 

Călăuzind singurătăţi 

De mişcătoare valuri ; 
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Dar nu mai cade ca'm trecut 

In. mări din tot înaltul: | 
— „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut 

Dac' oiu fi eu sau altul? 

„Trăind în cercul vostru strimt 

Norocul vă petrece, 

Ci eu în lumea mea mă simt 

Nemurifor şi rece“. 

EXPLICĂRI, - 1. Această poezie are aparența unui basm, 
şi deci a unci opere de poezie epică, fiindcă e vorba de deşi- 

rarea iubirii lui Hyperion. lucefărul, pentru Cătălina. Oricât 

de strălucită ar fi această naraţiune, ea nu ar aveă adâncimea 
şi frumuseţea pe care oare întradevăr, dacă n'o concep«:m ca o 
poezie livică şi nu raportăm ideea iubirii lui Ilyperion la poet. In 

acest caz. Hypornon devime geniul poetic care, din pricina nemu- 

ririi divine. ce pluteşte în juru-i, nu se poate apropiă de ferici- 

rea meschină din care gustă ceilalți enmeni, El e osândit să râ- 
mână „nemuritor şi rece“. Înţelesul poeziei primeşte o adânci- 

me şi o frumuseţe pebănuită. Nevoiţi dar suntem să conside- 

“_răm această poezie ca o poezie lirică cu cadrul epic, ca şi 
„Miorita“ : eu deosebire numai că „Luceafărul“ are nod şi des- 

nodământ, eceace nu are ,Mior'ţa“. Acest fel de poezii lirice cu 

cadru eric comnlet se numesc poeme lirice. 

2. Frumusețile rârțiele ale acrstei poeme constă în contrastul - 

dintre par'ea fantastică a ib:binii lui Hwnerion şi partea realistă 

a iubirii dintre Catalin şi Catalina. Cea dintâi e severă ; cea 
dea roua nrtv-humoristică 

3 În accestă roemă căs'm unul din cele mai frumoase exem- 

ple de sub'im din Fmha români : Porni lucenfărul, ete. 
TEORIE. — 1, Se numeşie poemă lirică poezia cu cadru com- 

p'ef epic. 

2. Frumusețea unei preme o fac mari'e contraste, pe cart 

geniu! rontir le reduce la unifate. 
APIICAȚIUNE. — ar Să se învețe ne dinafară drumul Ii 

Hyperion ln Dumnezeu: b) să citească şi să se caracterizeze „Ti- 

tir şi Melibeu“ de Pirgi'iu. 
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«3, -aedil-y a. 

SCRISOAREA | 

de Mihai. Lininescu 

uliu „Ul getic Oul i.e suiă zuUbu n uni Nave 

l-ar casuiti zu citeaza Îimaa datini cur re; 

Căci perdele 'nur'o rarte când le dai, şi în odae, 

Luna varsa pese tcate voluptoasa ci văpae, 

Ea uin noapiea an.inti îi o ve.ie 'ntrează scoate 

Le dureri pe care insă le simţim can vis pe icate. 

Lună tu, stăpâna mării, pe a lumii boltă luncci, 

aâlGiriur calu iau Serie intune îi 

Mii pusiiuri scântecază sub lumina ta fecioară 

ai ti-a nu n umbra sr uite e i'roară! 

Peste cât» mii de valuri stăpânirea ta străbate, 

Când pluteşii pe n.işcătoarea mărilor singurătate! 

Câ.e ţărmuri înfloii.e, ce palate şi cetăţi 

Străbitu te de-al tău îarmez ţie singură-ţi arăţi! 

Şi in câte mii de case lin rătruns-ai prin îereşti, 

Câte frunţi, piine de gânduri, gânditeare le priveşti! 

Vezi un rege cempânzeşte globun planuri pe un veac, 

anu la zila cea ae niâne iubea cugetun sărac — 

Deşi trepte osebite le-au eşit din urna sorții, 

Deopotrivă-i stărâneşte raza ta şi geniul mortii, 

La acelaşi şir de patimi deopotrivă îiind robi, 

Fie slabi, fie puternici, fie genii or neghiobi! 

Unul caută 'n oglindă de-şi buclează al său păr, 

Altul caută în lume şi în vreme adevăr, 

[e pe galbenele iile ei adună mii de coii, 

A lor nume trecătoare le înseamnă pe răboi. 
lară altu 'mparte lumea de pe scândura târăbii, 

Sozotind cât aur marea poartă 'u negrele-i corăbii. 

lar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă *'n coate, 
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Intr'un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 

Şi de îrig la piept 'şi'nchee tremurând halatul vechiu. 

Işi înfundă gâtu 'n guler şi bumbacul în urechi; 

Uscăţiv aşă cum este, gârbovit şi de nimic! — 

Universul fără margini e în degetul lui mic! 
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se închiagă, 

Noapte'-adânc' a veşniciei el în şiruri o desleagă; 

Precum Atlas în vechime sprijineă cerul pe umăr, 

Aşă el sprijină lumea şi vecia într'un număr. 

Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri, 

Intr'o clipă'! poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri, 

La mceput, pe când fiinţă nu eră, nici neființă, 

Pe când totul eră lipsă de viaţă şi voinţă, 

Când nu s'ascundeă nimica, deşi tot eră ascuns, - 

Când pătruns de sine însuş odihneă cel nepătruns. 

Fu prăpastie? genună? Fu noian întins de apă? 

N'a îost lume pricepută şi nici minte s'o priceapă, 

Căci eră un întunerec ca o mare făr'o rază, 

Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s'o vază, 

Umbra celor nefăcute nu 'ncepuse-a se desface, 

Şi în sine împăcată stăpâniă eterna pace! 
Dar deodat'un punct se mişcă... cel dintâiu şi singur. 

lată-] 

Cum din haos face mumă, iară el devine Tatăl... 

Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, 

E stăpânul fără margini peste marginile lumii... 
De-atunci negura eternă se desface în fâşii, 

De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii... 

De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute 

Vin din sure văi de haos pe cărări necunoscute 

Şi, în roiuri luminoase izvorînd din infinit, 

Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit. 

lar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici, 

Facem pe pământul nostru muşuroaie de furnici: 

Microscopice popoare, regi, oșteni şi împărați, 

Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi; 
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Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul, 
In aceă nemărginire ne 'nvelim, uităm cu totul 
Cum că lumea asta ntreagă e o clipă suspendată, 
Că "'ndărătu-i şi 'nainte-i întuneric se arată. 
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, 
Mii de fire viorie ce cu raza încetează: 
Astfel într'a veciniciei noapte pururea adâncă 
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă; 
Cum s'o stinge, totul piere ca o umbră *n întuneric, 
Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric. 

In prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte, 
Ci "'ntr'o clipă gându-l duce mii de veacuri înainte: 
Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi rOȘ$, 
Cum se 'nchide ca o rană printre nori întunecoşi, 
Cum planeţii toţi înghiață şi s'asvâri rebeli în spaţ, 
Ei, din frânele luminii şi a soarelui scăpaţi; 
lar catapeteasma lumii în adânc s'a înnegrit, 
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit. 
Timpul mort şi'ntinde trupul şi devine veşnicie. 
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie, 
Şi în noaptea nefiinţei totul cade, totul tace, 
Căci în sine împăcată reîncepe-eterna pace. 

Incepând la talpa însăşi a mulţimei omeneşti, 
Şi suind în susul scărei pân” la irunţile crăeşti, 
De-a vieţei lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi, 
Făr' a şti să spunem care. ar îi mai nenorocifţi.., 
Unul e în toţi, tot astfel precum una € în toate; 
Deasupra tuturora se ridică cine poate, 
Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită, 
Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită; 
"Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?.._ 
Ca şi vântu ?n valuri trece peste traiul omenesc, 
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Fericească-l surutorii, tcată lumea recunoască-l... 

Ce-o să aibă din acestea penru el bătrânul dascăl? 

Nemurire, se va zice. Este drept că viata 'ntreagă, 

Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă. 

„De-oi muri — își zice 'n sine — al meu nume o să-l 

| ” poarte 

Sesolii din gură "n gură şi lor duce mai departe 

Ce apururi, pretutindeni; în un“herul unor crieri 

Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri!“ 

O sărmane! ţii tu minte câte 'n lume-ai aurit, 

Ce-ţi trecă pe dinainte, câte singur ai vorbit? 

Frea puţin; pe ici, pe colo de imagini o fâşie, 

Vreo urmă de gândire, vreun pe:ec de hâstie. 

Şi când propria ta viaţă singur n'o stii pe de rost, 

O să-şi bată al'ii capul s'o rătrunză cum a fost? 

Poate vr'un pedant cu ochii cei verzui. peste un veac 

Printre tomuri brăcuite aşezat şi el un brac, 

Ati iismul limtii tale o să-l pună la cântari, 

Colbul ridicat din carte-ţi 'o suflă cin ochelari. 

Şi te-o strânge în două şiruri, aşezându-te la coadă 

In vr'o notă prizărită sub o pagină neroadă. 

Poţi zidi o lume 'mtreasă, poţi s'o sfarrri: orice ai spune, 

Peste toate o lopată de ţărână se depune. 

Mâna care-a dorit sceptrul universului, și gânduri 

Ce-au cuprins tot universul, încap tine "A patru scânduri. 

Or să vie pe-a ta urmă în convoiu de 'nmormântare 

Splendid ca o i-onie, cu priviri nepăsătoare; 

lar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, 

Nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el . 

Sub a numelui tău umbră: iată tot ce te așteaptă. 

Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă. 

_ Neputând să te ajungă, crezi c'o vrea să te admire? 

Ei vor aplaudă de sigur tiograăa subțire, 
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Care s'o 'ncercă s'arate că nai fost vr'un lucru mare, 
C'ai fost om cum sunt şi dânşii. Măgulit e fiecare 
Că n'ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări 

i le umilă ori şi cine în savante adunări, 
Când de tine se vorbeşte. S'a 'nţeles de mai "nainte 
C'o ironică grimază să te laude 'n cuvinte. 
Astiel încăput pe mâna a ori cărui te vor drege, 
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege... 
Dar, afară de acestea, vor cătă vieței tale 
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale... 
Astea toate se aproție de dânşii... Nu lumina 
Ce în lumea-i revărsat-o, ci păcatele şi vina, 

„ Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt 
Intr'un mod îatal legate de o mână de pământ, 
Toate micile mizerii unui suflet chinuit, 
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit, 

Intre ziduri, pintre arbori ce se scutură de floare, Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare! 
i din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate Amorţită li-i durerea, le simţim ca "n vis pe toate, Căci în propria-ne lume ea deschide poarta "trării Şi ricisă mii ce umbre după stinsul lumânării... 

Mii d€ pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară, Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 
Când plutești. pe mişcătoarea mărilor singurătate, 
Şi pe toţi ce'n astă lume sunt Supuşi puterii sorții, Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi gcniul morţii! 

E 
EXPLICĂRI. — 4, Această poezie este una din cele mai frumoase ale lirice universale. In ., serisoarea I".gemiul lui Fminescu împletește întrun mod negrăit două idei contradie- torii: frumuseţea naturii şi nemicnicia vieţii omeneşti. Ca să le poată uni el s'a coborit în adâncurile mistice ale sufletului său cu ajutorul gândirii medilalive,. Contemplaţia lui puterni- 

83



3 

că le-a putut împreuna. Este dar o capodoperă şi anume o con- 

templaţie meditativă — o meditație. 

2, Meditaţia poate primi diferite forme literare. Deşi, după 

note exterioare, greu se poate deduce că e o scrisoare, totuşi 

poetul i-a dat numele de „scrisoare“. 

Unii critici întrebuințează pentru această scrisoare — ca 

și “centru celelalte — numele de satiră, pentru că au note sati- 

rice. Insă după aceste note i-ai puteă da acest nume, tot așă 

de îndreptăţit ai fi să-i dai numele de „odă la lună“ pe care 

ne-o înfăţişează atât de admirativ. In realitate e vorba de o 

meditaţie sub formă de scrisoare, notele de odă şi satiră fiind 

numai note secundare, 

TEORIE. — Se numeşte meditaţie o contemplațiune  com- 

pusă de o înşirare de gândiri împrejurul unei idei adânci, 

2. Meditaţia poate fi turnată în forma scrisorii. 

3. In determinarea genului unei opere trebue să ne luăm nu- 

mai după caracteristicele generale ; cele parțiale pot falşifică 

înțelegerea poeziei. 

APLICAȚIUNE. — Să se înveţe pe dinafară înenputul şi 

facerea lumilor.



C. SATIRA 

1. Satira 

COMETEI (anunţate pentru 13 lulie 1857) 
de Gr. Alexandrescu 

  

Cometă cu lungi coade, însă cu scurtă minte 
De ce vrei să arzi globul şi-ai lui locuitori? 
EI, drept, mult nu plăteşte, dar tot avem cuvinte 
Vieaţa-i păcătoasă câtvă să prelungirn... 

Ce! ai uitat tu oare, potopul de-altădată, 
La care, cum s'aude, destul ai conlucrat, 
Atunci când tata Noe, în luntrea-i deşelată, 
Pluteă pe Universul sub unde înnecat? 

Ei bine! Omenirea ce moşteni pământul 

Fiinţe, lighioane cem urmă s'au ivit, 
Intrec ele pe-acelea ce şi-au găsit mormântul 
In marea adâncime şi monştrii au nutrit? 

Câmpiile de astăzi sunt ele mai mănoase 
Decât cele antice? Măgarii, mai deştepţi ? 
Broasca mai muzicantă în bălțile stutoase? 
Tigrii mai cu blândeţe și oamenii mai drepţi? 
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Nu, nu, bagă de seamă să nu faci o xreșeală, 

De care mai în urmă amar să te căeşti; 

Ba încă să dai poate o aspră socoteală 

Prea bunului Părinte al rassei omeneşti. 

Căci noi avem de lucru în ţara românească; 

Legi vechi şi ruginite avem să le *nnoim; 

Regulamentul multe are să pălimească, 

De n'ei lăsă în pace aşă precum dorim. 

De eşti tu execiitor 'naltelor decrete, 

Mai dă-ne un mic termen de zece mii de ani 

Să ne 'ndreptăm purtarea, să ne spălăm de pete 

Să nu cădem în iaduri în ghiare de Satani. 

Atuncea dacă globul mo merită viaţă . 

Poţi să-l prăieşti în voe, eu nu mă *mpotrivesc. 

„„.. Dar azi topeste numai a inimilor ghiaţă 

Şi arde astrologii, ce lumea îngrozesc. 

FXPLICĂRI. — 1. În această operă scriitorul exprimă cn 

haz sentimentul de dispreţ amabil ce-l are pentru omenire. 

2. Această poezie livică conține o idee î'enţită de simţirea 

humoristică faţă de aşezămintele omeneşti. Este o saliră poetică. 

3. In această satiră poetică lucruiile sunt iransfigurate prin 

noile înţelesuri ce poetul dă cuvintelor. Astfel adjectivele 

„lung“ şi „scurt” iau o nuanță humoristică. Din adjective devin 

epitete. Epiletul e o figură de stil. 

RASPUNSUL COMETEI 

Iubit muritor, 

Astăzi am primit 

Prin posta cerească 

Filetul tău pornit 

Din Ţara Românească. 
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Odată cunosteam, 

Subt mtme de Roman, 

Un prea puterni? neam, 

Al lumei crud tiran; 

Neam ce-l credeam perit 

Căci nu Pam mai zărit, 

Și până 'ntr'ast minut 

(Mă iur pe al meu nume 
Eu ni-i aci îi crezut 

Că existați pe lume. 

Dar de vreme ce scriţi. 

Voi trebue să îii'i). 

  

Num nu ințereg cine va putut spune A / 

vă aveam pentru glob intenţii a bune N 7 

E netăgăduit ic 
C'a Li uesiiinţare PT 

De timp neromenit | mac 
Mi-eră în cugetare, Do 

In cerc tot vițios 

Vuzand câ se n ârteşte 

Şi omul păcătos 

In rele mult sporeşte, 
Văzând că ios la voi mul'i oameni mari şi buni, 
Lumii îolosi:ori, au trecut la nebuni. 

Au fost persecutați „ 
In vreme ce-au trăit ri 

Şi foarte lăudaţi 

După ce au murit. 

Eu prea rău am urmat 

Când am lăsat odată 

Pe Noe de-a scăpat 

Cu luntrea-i deşelată 
Că ştii ce a făcut 

Cât liber s'a văzut? 
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El a sădit o vie 

Şi-a căzut pe beţie!... 

lar de atunci încoace din el câţi s'au prăsit 

Acei ce au îost tari pe cei slabi au robit. 

Soarele au spăimântat prin lupte şi omor, 

Pentru globul pământ ce nu eră al lor. 

Căci socotesc că ştii, nevoe n'am să-ţi spuiu. « 

Că nu-i al vostru el, ci voi sunteţi ai lui. 

Apoi v'aţi apucat 

Cerul de-aţi spionat, 

Prin sticle cercetând 

Ce avem noi de gând, 

Ce fel ne preumblăm, 

Până şi ce mâncăm, 

Ba încă aţi scornit 

Feluri de secături, 

Şi pe voi v'aţi numit 

Alese creaturi. 

Acestea, drept să spuiu, eu nu le suieriam, 

Şi răsbunarea mea în taină pregătiam; 

Proastelor voastre legi spoială să le daţi, 

“Fiindcă ai cerut sorocul mărginit 

De zece mii de ani; fiindca mijlocit 

Şi-o graţioasă stea dintr'ale curţii mele 

Pentru câţivă poeţi ce casc gura la stele. 

Mă "'nduplec în sfârşit, astâmpăr al meu foc; 

Imi pui caii la grajd şi coadele la toc. 

Numai luaţi măsuri, gândiţi şi căutaţi 

De indulgența mea acum să profitaţi. 

Căci, dacă spre pământ vre-odată m'oiu porni, 

Vă pot încredinţă că bine nu veţi îi. 
(Scris în palatul nostru de vară) 

_44 Maiu, 1865 
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EXPLICĂRI. — Această poezie e un răspuns al Cometei, 
către care Poetul se adresase printr'o scrisoare satirică şi în 
care o rugă să nu ardă deocanidată pământul, ci să-i mai dea 

a păsnială de zece mii de ani, ca să-şi mai îndrepteze legile și 

instituțiile, aşa de proaste ucum. Firește, acest răspuns este tot 

satizic : Poetul îşi arată cu o amabilă ironie disprețul faţă: de- 
această lume, care-i crede nebuni pe oameni ce-i aduc foloase 
şi se laudă că e aleasa creatură a lui Dumnezew. Ideia de dis- 
preț astfel înfăţişată este obiectivitatea personală şi frumoasă. 

Avem dar o poezie lirică şi anume o safiră întrucât disprețul 

către omenire constitue sentimentul ce se destramă dela în-. 
ceput până la sfârșit, 

TEORIE, — 1, Se numeşte satiră o poezie lirică, în care un 

poet îşi exprimă ura şi disprețul față de oameni și lucruri. 

2. Se numește satiră poetică o poezie lirică ce cunține repul- 
siunea față de cineva. Această repulsiune poate fi însoțită de- 
un simfimânt de haz, adică satira poate fi umoristică. 

5. In poezie, limba se transfigurează. Cuvintele iau înțelesuri” 
noui sau nuanţe. Adjeciivele transfigurate se numesc epitete. 
APLICAŢIUNE,. — Să se caute şi alte cuvinte și expre- 

siuni care dobândesc aci noi înțelesuri afară de cele, pe care 
le găsim în dicţionar.



2 zdisramu. 

Unui autor 
(de Lebrun) 

On vient d: me voler! — Que je plains ton malhcur! 

Tous mes vers manuscrits. —Que je plains le voleuri 

Prezidentul Tribunalului către aprod: 

(după J. B. Rousseau) 

Vezi, aprcd de fă tăcere, 

Nu put m nici să vorbim; 

Jud carăm opt procese 

Fără să le auzim. 

Unui poel 

(de A. C. Cuza) 

„Mem lăsat de poezie“ 

Spui la lume ne'ncetat. 

Lumca spune că de tine 

„Pocsia s'a lăsat. 

Unei doamne. 
([rad,) 

Cocoana e frumoasă 

Ba chiar poetă fu: 

Cbrazul ea şi-l îace, 

Dar versurile nu. 

Răspuns. 
(de Cincinat Pavelescu) 

Un scriitor necunoscut 

O epigramă mi-a făcut; 
Ca să-mi răsbun pe autor, 
Fu voiu citi-o tuturor. 

Unuia. 
"(de A, C, Cuza) 

Te-ai înălțat atât de sus 
Iubitul meu amic, 
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(n cât nu te miri, de-mi pari 

De jos, atât de mic. 

EXPLICARI. — In aceste mici poezii găsim o scânteere satirică 

la adresa poeților fără valoare, a unor scniteare cochete, a unor 

îngâmfaţi şi a unor magistrați neatenţi. Sunt epigrame. 

TEORIE. — Se numeşte epigramă o scânteere satirică într'o 

formă cât mai concisă. 

APLICAŢIUNE. — Să se înveţe pe din afară câte o epigramă. m   



ISTORICUL POEZIEI LIRICE 

Poezia lirică începe prin imnuri religioase, d. ex. Psalmii 
“ui David. 

La Greci, cel mai însemnat poet liric a fost Pindar, care-a 
“cântat în deosebi pe eroii ce învingeau în jocurile olimpice. 

Cel mai mare poet la Romani este Horaţiu, care-a cântat sen- 
“dimentele sănătoase ce ne leagă de viață şi melancolia pentru 
firea ei trecătoare. 

Italienii au mai mulţi poeţi lirici : pe Petrarca, ce a cântai 
în sonete de iubire, pe Laura ; pe Manzoni, care a slăvit pe Na- 

„poleon, şi -pe poetul pesimist Leopardi. 

Vestite poezii religioase a scris poeta spaniolă Sfânta Tereza, 
Poezia lirică şi-a găsit cea mai mare înflorire la Framcezi cu 

patru mari poeţi din secolul XIX : Lamartine, Alfred de Vigny, 

Victor Hugo şi Alfred de Musset. — Lamartine slăveşte pu-. 
“terea lui Dumnezeu în manifestările naturii ; Alfred de Vigny 

-e un duşman al nemilostivirii ce vede în Dumnezeire ; Victor 

Hugo slăveşte puterea lui Dumnezeu în măririle şi scoboririle 

“ursitelor omeneşti ; Alfred de Musset, prea măreşte iubirea. 

Doi mari poeţi lirici au şi Germanii: Goethe şi [leine, 
-Goethe e cel mai senin poet; Heine cel mai amar şi, mai ironic. 

Poeți mari lirici avem la Englezi pe Byron, care se revoltă 
îni contra soartei omenești, şi pe Shelley, care se răsvrăteşte în 

«contra vieţii sociale. 
Românii, comparativ cu populaţiunea şi timpul scurt al des- 

'voltării culturale, au cele mai multe capodopere lirice. Ele se 
datorese lui Gr. Alexandrescu, cu inspiraţia lui profund uma- 
mitară în ode („Anul 1840") şi amtiumanitare în satire („Come- 

tei” şi „Răspunsul Cometei') ; Alecsandri cu culegerea; lui po- 

porană („Șoimul şi floarea fragului“, „Bade Trandafir din co- 
lecţia de „Poezii populare”) ; Coșbuc cu inspiraţia lui folklo. 
vică, („Nunta Zamfirii”) şi dela natură („Noapte de vară”); 

Cerna cu inspiraţia lui filotofică („Isus“, Dura lex”) ; Iosif cu 

mota lui idilică („Doina); Gregorian cu inspiraţia lui reli- 

gioasă („Omul), dar mai pre sus de toţi Eminescu, care a ştiut 

-să simtetizeze în capodoperile sale, simţul nimicniciei vieţii cu 

simţul frumuseţii ei, cu deosebire în natură : „Scrisoarea LI, 
„Serisoarea III“, „Mortua est“, „Epigonii“, „Inger şi demon” 

'şi mad toate poeziile lui de iubire — adevărate capodopere prin 
gingăşia, siuceritatea profundă şi cadrul negrăit de frumos ah 

naturii. 
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II 

POEZIA DRAMATICĂ



1. TRAGEDIA ASICA ANTICA. 

A, na 

de Sophocle 

la începutul piesei apar în scenă, ieşind din pat  Anti- 
-aona împreună cu sora sa. 's.nema. Sunt fiicele nefericitului 
t.dip, ele inscşi nefericite și amenințate de 
O nouă şi mare nenorocire. . adevăr, An- 
tizona a auzit că noul rege  rcon unchiul 

  

lor care luase tronul dună . “raţii lor se 
ucisescră luptându-se între d. -î. a porunei 
să lie înzroput ou toată stoa numai 
uiti pe Fcocle. iar pe celăi - . e Polinice 
să-l lase neîvgropat. Aces. : deapsă, cea 
mai groaznică ce puteă isb un Elon, i 
se da, pentru că venise ci. -. din Argos 
iu contra patriei sale. 

Antigona, fire energică și us onată, se re- 
volă împotriva măsurii rcer' si propune 
surorii sale, fire dreaptă si + neroasă. dar 
moale şi resemnată, să mer: împreună ea 

  

să îngroape pe Polinice, ce: Creon ame- 
nințase cu moartea pe oricine ar îndrăzni să facă accusta. 

Antigona 

Ismena, sora mea de since şi necaz, 
Mai ştii vr'un chin d-la . dip pentru urmaşi 
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Cu care Zeus să nu ne îi lovit? 

Căci n'a fost crudă soartă, nici amar, 

Na îost ruşine "n care noi să nu îi fost 

Impinse, fără nici o vină, nemilos. , 

Şi-acuma chiar, ce-am auzit că regele 

A buciumat .pela răspântii, în oraş ? 

Ştii tu ceva ? ai auzit ? ori nici nu ştii 

Cum pe prieteni ni-i pândesc dușmanii noştri ? 

  
      

       
       

     

7 i t 
” Orehestra Wit | 

Li N ai 4 i [A 
A 
= Atarulitu 

Barcchus 

AN cp 
Eu, Antigona, n'am putut află nimic 

De bine sau de rău, de când pierdurăm, vai! 

Pe fraţii noştri. amândoi, ce s'au luptat 

Şi unul pe-altul s'au ucis ca doi vrăşmaşi. 
In zori, oştirile din Argos s'au retras. 

Atâta ştiu ; şi-aceasta, sora mea, ştiu bine, 

Nici scade-amarul nostru-amar, nici nu-l măreşte. 

  

Ismena 

Antigona 

Ştiam: de-aceea te-am chemat la porti aci. 

Ca să-ţi vorbesc în taină numai ţie. 
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Dar ce-i ? Căci văd că fierbi să spui ceva...? 

Antigona 

Cum să nu fierb, când Creon a “ngropat 
Pe unul doar din fraţii noştri cei iubiţi, 
Lui Eteocle el i-a dat locaş de veci, 
Precum e datina dela strămoşi şi dela zei ; 
Pe Polinice însă, dârz, a poruncit 
Să nu-l îngroape, nici să-l plângă cineva, 
Ci trupul lui să stea neplâns şi ne 'ngropat, 
Pe câmp, o pradă dulce poftei fiarelor, 
Şi-am auzit că blândul Creon va 'ndrăzni 
Să vină-aci ca să ne spună — ai auzit ? 
Şi nouă, toate-astea — mie — el! 
Va da porunci, va spune 'n gura mare tuturor 
Ce nu o ştiu, că cine nu-l va ascultă 
Şi va călcă porunca lui, or'cine-ar îi, 
Va îi ucis cu pietre, în cetate, de popor. 
Acuma ştii ; şi poţi s'arăţi şi tu acum 
De te-ai născut din sânge-ales sau ticălos. 

Ismena 

Şi ce pot eu, nenorocito, ca să fac 
Sau să desfac cumva aci cu voia mea ? 

Antigona 

Poţi tu lucră cu mine-acum ? poţi suferi ? 

Ismena 

in ce împrejurări s'0 fac ? Ce ai de gând ? 
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Antigona 

Aijută-mi mâna să ridic pe cel ce-i mort. 

Jsmend 

Să îndrăsnim ce nici cetatea n'a 'ndrăsnit ? 

Antigona 

Fireşte, pentru frate-meu, şi de nu vrei, 

Şi pentru frate-tău, şi cine ar cârti ? 

Ismena 

Nefericito, 'nîrunţi pe Creon ! 

Antigona 

Cine-i el, 

Să-mi tae drumul către fraţii mei iubiţi ? 

Ismena 

Vai, sora mea, ascultă-mă, gândeşte-te 

Că tatăl nostru, necinstit şi blestemat, 

S'a prăpădit ; chiar el, văzându-şi crima lui, 

Cu mâna lui şi-a stins lumina ochilor : 

Şi mama lui, femeia lui, s'a spânzurat ; 

lar fraţii noştri într'o zi s'au omorit, 

Luptându-se, nenorociţii, între ei. 

Şi mai gândeşte-te, apoi, o sora mea, 
Cum, îără sprijin, noi peri-vom ticălos, 

De vom nesocoti r:orunca regelui. 
Şi iarăşi cugetă că ne-am născut îemei, 

Că pe bărbaţi nu '7om puteă să-i biruim: 

Când poruncesc, silite suntem să "ndurăm 
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Şi-acest necaz, ba şi-altele cu mult mai mari. 

Voința nu mi-e slobodă ; de-aceea eu, 

Urmând să mă supun poruncilor regeşti, 

Mă voiu rugă de zei să-mi ierte fapta. 
A te 'ncercă să fari ce vrei, dar ce nu poţi — 
E nebunie ! 

Antigona 

Eu nu te silesc, şi chiar, 
De ţi-ai întoarce vorb” acum şi-ai vrea să vii, 
Fu m'aş putea să te 'nsoţesc. Tu îă ce vrei, 
Dar singură voiu îngropă pe frate-meu. 

Sunt veselă că pot muri de o crimă sfântă. 
Murind, eu, dragă, celui drag, zac lângă el. 
Cu cei de jos voiu sta mai mult decât cu cei de-aci : 
Acolo veşnic voiu trăi. lar tu, de poţi, 
Infrânge-acuma sfânta lege-a zeilor. 

Ismena i 

Eu n'aş puteă să te 'nsoţesc. Tu fă ce vrei, 
A "ntregului popor voinţă ca s'o frâng. 

Antigona 

Cu vorbe apără-te tu ; tăcută, eu, 

Chiar azi voiu îngropă pe îratele-mi iubit. 

Ismena 

Vai, mă cutremur când gândesc la soarta ta. 

Antigona 

N'ai teama mea, la soarta ta gândeşte-te ?! 
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Ismena 

Incaltea, nu mai spune nimănui ce ai de gând; 

Indeplineşte fapta în ascuns : eu voiu tăceă. 

Antisona 

Tu poţi să spui la toţi! Te voiu uri mai mult, 

De vei tăceă şi nu vei spune tuturor. 

Ismena 

Ce îoc în fapte ce-ţi înghiaţă sângele ! 

Antigona 

Căci ştiu că plac la cei la cari-i drept să plac. 

Ismena 

O de-ai putea ! Dar văd că nu e cu putiaţă. 

Antigona 

Cât timp mă simt puternică, nu crez, nu stau. 

Ismena 

Nu se cuvine să vânezi ce nu-se poate. 

| _ Antigona 

lar dacă mai vorbeşti aşă, te voiu uri şi eu, 

Te va uri, pe drept cuvânt, şi el, cel mort. 

Când lângă dânsul vei zăceă la rândul tău 
Dar lasă-mă acest amar să-l sufer cu 
Şi nebunia ce-mi găseşti ! Dar or'ce-ar îi, - 
Or'ce-ași răbdă — tot fericită voiu muri. 
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AP Ta - A ti Ai 

Ismena 

Te du, de vrei, dar tot nebună tu rămâi — 

Şi totuşi nebunia ta e sfântă. 

După ce Antigona şi Ismena ies din scenă, intră Corul; se 
începe adică altă scenă. Corul e compus din mai mulți bătrâni 
ce reprezintă pe căpeteniile Tebei. Corul e în tragedia elenă 
um fel de personagiu colectiv ; el e martorul evenimentelor ce 
se petrec, reflectează în mod liric asupra lor şi uneori chiar ia 

parte la ele. | 

Cântarea lui, care e un fel de odă, e împărţită în strofe, anti- 
strofe şi epode. Strofa eră cântată de o parte din cor într'o 
parte a scenei, anfistrofa exă cântată de restul corului rămas 

în cealaltă parte, iar epoda de către întreg corul, la mijlocul 
scenei, 

În scena, ce urmează, corul cântă cu entusiasm triumful 

Tebei, care a scăpat de furia năvălitorilor, anunțând deosebi- 
tele faze ale luptei şi uciderea între dânşii a celor doi frați, 

Corul 

= Etrofa I 

Rază de soare, ca azi luminoasă 

mai spart niciodată bolta largă de-asupra 

Tebei bătrâne. 

Ivindu-te peste isvoarele Dircei! 
priveşte acuma deschis, tu ochiu de aur al zilei, 

priveşte oştile albe de scuturi, 
oştirile din Argos îugare. 

De certuri aprins, Polinice 

le-aduse în ţară la noi. 
Ca vultur din nori repezită, 

cu aripi ca neau de albă cu armele ? n mâini 

căzuse pe ţară urgia de coifuri, | 

cu coame ce flutură.'n aer. 

1 Dirce, râu ce curgeă pe lângă Tebea. . 
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„(Antistrofa |) 

Se repeziră să cază spre turnuri, 

scrâşnind la cele şeapte porți împietrite 

! cu umerii n ziduri ; 

dar fuge "nainte de-a-şi umple 

şi pliscul şi ghiarele sale din sângele nostru. 

Nu puse pe ziduri coroană de îlăcări, 

căci Ares strigând o goni! 

Căci Zeus pe semeţ îl urăşte 

şi când îi văză că savântă 

„+ = puhoi uriaş, cu tărie 

“şi fală de aur şi sgomot, 

loveşte, trăsnind 

cu fulgerul îrânt înfocat, pe cel: ce strigase 

cu fală pe ziduri „izbândă !“ 

Strofa II 

Cade trântit, răbuînit de pământ, 

purtătorul de foc, nebunul care n avântu-i 

de fiară, spumând, 

suflase vârtejuri vrăşmaşe de abur. 

lar Ares, prielnic amic, într'o parte-i sdrobeşte, 

într'alta-i încurcă, le sparge aripa 

de arme şi coifuri şi-i pune pe fugă. 

Căci şefii cei şapte 

la şapte porţi îur'aşezaţi în zadar ! 

Fugiră, lăsară ca pradă 

chiar armele lor de aramă, 

afară de doi, 

născuţi dintr'un tată şi-o mamă, 

ce s'au ucis între ei. 
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(Antistrofa II) 

lată Izbânda, cu slava ei largă 

veni înaintea Tebei, cea plină de care 

cu faţa de raze. 

Deci, după războaie, să vină Uitarea, 

apoi să păşim împreună în templele toate, 

cântând şi jucând toată noaptea. 

iar Bacchus, al Tebei sguduitor, să ne ducă ! 

(I-poda) 

Dar iată şi Creon soseşte, 
Creon, al Tebei, al nostru stăpân, 

pe care ni-l deteră zeii. 

Ne ştim ce frământă în minte 
| atât de adânc, 

căci puse deodată pristavii să cheme 
la sfat pe bătrânii cetăţii. Ca aa 

Creon, care parunicise pedeapsa lui Polinice, fiindu-i teamă ca 
nu cumvă porunca lui să fie înfrântă şi vrând să se asigure 
mai bine că va fi respectată, chiamă pe căpeteniile cetăţii cre- 
dincioase familiile lui Edip să vină la sfat, ca so audă din 
chiar gura lui straşnică, - 

Din cele peirecute până aci, vedem că cuvântările persona- 
giilur principale, Antigona şi Creon, dau pe față voința lor 
adâncă. Aceste două voințe sunt însă contradictorii, Antigona 
vrea să îngroape pe Polinice şi să satisfacă legea divină; 
Creon, din contră, vrea să-l lase neîngropat, ca unu ce-a năvălit 
asupra patriei sale, şi să satisfacă astfel legile omoneşti ale Sta- 
tului. Fiecare din, aceste personagii reprezintă două tendinţe 
deosebite, care vor trebui să se ciocmească. Această ciocnire 
constitue conflictul tragic, în care se vede cu deosebire sen- 
timentul particular ce constitue fondul unei tragedii. Ca să - 
ne dăm seamă de acest conflict, observăm că pâmă acum An- 
figona este singură de o parte, iar de partea cealaltă e Creon, 
care ţine în stăpânire atât voința Ismenei cât și pe bătrânilor 
cetăţii. - 
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In scena următoare se iveşte un nou personagiu: — Osiaşul 

de pază, — care aduce vestea cum că cineva a isbutit să facă 

riturile îngropării asupra eorpului lui Polinice. Toată străşnicia 

lui: Creon fusese zadarnică. Toată sforțarea voinţii lui într'o 

direcţiune este fundamental zăticnită. Pasiunea ce se deşteaptă 

întînsul devine înfiorătoare, când apostrofează Corul, pentru 

că cutezase să spună că ceeace se întâmplase trebue să fi fost 

din voia zeilor, | 

Ostaşul de pază pleacă înfricoşat. Creon reiniră în palat şi 

Corul iar rămâne singur. Toate scenele de până aci alcătuiesc 

un tot — un moment al acțiunii principale. El pregăteşte con- 

flictul tragic ce va urmă îndată. E, cum se numeşte în trage- 

diile şi operele dramatice moderne — un act. După un act, 

urmează la reprezentaţie de obiceiu o pauză, când, dacă e tre- 

buinţă, se schimbă decorul, adică tablourile prin care se arată 

locul unde se vor petrece scenele ce urmează. În tragedia elenă 

însă, nefiind în genere trebuință de schimbare de decor şi 

momentele acţiunii fiind scurte, se obişnuiă ca, în loc de pauze 

să cânte corul reflectând asupra celor întâmplate. Astfel, în 

scena următoare, bătrânii cari stau pe loc după plecarea Os- 

taşului şi a lui Creon, cântă puterea omului şi totuşi neputința 

lui, în faţa Morţii, nesiguranța paşilor spre bine şi ura bunilor 

cetăţeni, cum erau ei, în contra acelora cari calcă legile. În 

cele din urmă zărind, pe Antigona adusă de ostaşul care-o 

prinsese îmmormântând cadavrul fratelui său, o plânge, îndo- 

indu-se de vinovăția ei. | 

„Scena ce urmează între Antigona și Creom este miezul acestei 

opere dramatice ; izbirea celor două voințe contrarii, spriji- 

nite pe credinţe contrarii, aci se întâmplă. Antigona presărase 

mai intâiu pulbere pe corpul lui Polinice, îndeplinind ritul în- 

gropării ; ostaşii puşi de pază, în urma grozavei: amenințări a 

lui Creon, mătură praful de pe cadavru şi stau la pândă. An- 

tisona, văzând fapta lor, se duce din nou să presare țărână 

după obiceiu, şi-atuncea e prinsă şi condusă în faţa Regelui. 

Acesta soseşte din palat, dar văzând pe nepoata sa, nu-i vine 

să creadă că ea e vinovată ; dar, după ce află chiar din gura 

ei adevărul, el arede că ea. a săvârşit fapta, neştiind porunca 

lui, şi, în acest caz, fireşte ar puteă uşor so scape de as- 

primea pedepsei. Atunci nici el nu sar. simți rănit îa sufletul 

Jui de faptul că sa găsit cineva care să nu-i asculte porunca, 

nici ea n'ar suferi urmările faptei sale. Dar lucrurile se petrec 

cu totul dimpotrivă ; ea spune că a săvârșit fapta ştiind că 

eră oprit s'o facă, -— şi din această sfidare isbucneşte drama. 
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Oşteanul 

Vedeţi pe vinovata. Acum o prinserăm 

Asupra faptului... Dar unde-i Creon ? 

Corul 

Il vezi, sosește din palatul său la timp. 

Creon 

Cu tine care-ţi pleci privirea 'n jos vorbesc: 

Făcut-ai tu ce zice paznicul, or nu? 

Antigona 

Şi zic că le-am făcut şi nici nu zic altfel. 

Creon 

Tu poţi pe loc să mergi de-aici ori unde vrei: 

De-acea 'nvinovăţire grea tu slobod eşti. 

Dar tu răspunde-acuma scurt şi răspicat : , 

“Ştiai c'oprisem de-a se face ce-ai făcut ? 

Antigona 

Ştiam, cum să n'o ştiu ? toţi o ştiau. 

Creon 

Şi-ai îndrăznit să calci porunca mea ? 

Antigona o 

Nu-mi poruncise toate-acestea mie Zeus C 
Şi nici dreptate zeilor de sub pământ. 
Eu ştiu că numai ei au dat legi veşnice, 
Şi n'am crezut că tu, un simplu muritor, 

Să sfarmi nescrisa lege dreapta zeilor ; 
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Fa nu de azi şi nu de ieri —- deapururea 

Trăeşte nimeni neștiind de când s'a pus. 

Nu m'am temut de nici un om şi n'am crezut 

Că voiu primi vreo pedeapsă dela zei. 

Ştiam de mult, cum să nu ştiu ? că voiu muri 

Chiar dacă nu ţi-aş îi călcat poruncile; 

Dar dacă mor mai timpuriu e un câştig, 

Căci cine m viaţă-a suferit aşă de mult, 

Cum să nu vază un câştig în moartea sa ? 

Lovită dac'ar îi rămas cumva ne 'mmormântat 

lubitu-mi frate, ah ! m'aş îi mâhnit adânc. 

lar dacă crezi că-i nebunie fapta mea, 

Nebună sunt crezută, Creon, d'un nebun. 

  
N Corul 

Nestrămutata fire-a tatălui o vezi 
Şi m fiica lui : nu se 'mlădie în necaz! 

> 

Creon 

Dar tu să ştii că tocmai sufletele tari 

S'abat şi cad mai lesne. Şi toţi ştiu 

Că fierul tare, ars în îoc, de-atâtea ori 

Se rupe şi se sfarmă ; caii îndârjiţi, 

Cu nişte frâne de nimic, îi faci cuminţi, 

Şi nu e 'ngăduit să fii semeţ, când eşti un rob. 

Călcând porunca mea acum, ea dar ştiă 

Că mă loveşte lăudându-şi fapta sa 

Şi ocărându-mă. Şi dar, eu naş puteă 

Să zică că sunt bărbat, când ea, de mi-ar scăpă 

Din mâini nepedepsită-acum, cu drept ar îi. 

Dar fie fiica sorii mele, fie chiar 

Şi mai de-aproape rudă, ea şi sora ei, 

Nu vor puteă scăpă de soarta cea mai grea, 

Căci negreşit ele 'mpreună-au plănuit 

Înmormântarea fratelui. Chemaţi-o dar! 
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Ma: adineauri o zării, schimbată prin palat 

Si nu puteă să-şi stăpânească sufletul. 

Căci cel ce plănueşte 'n umbră fapta rea 

Curând îşi dă pe faţă-adesea gându-ascuns ; 

Şi-ales urăsc pe vinovatul care, prins, 

Ar vrea să fie socotit nevinovat. 

Antisona 

Vrei tu ceva mai mult ca moartea mea ? 

Creon 

Pe ea o vreau; de-o am, am tot ce-mi trebue. 

Antigona 

Ce-aştepţi atunci ? Să sufer vorba-ţi eu nu pot, 

Şi niciodată n'am să poi s'o suier eu, 

Nici ţie nu îţi e plăcută vorba mea. 

Cum totuşi eu aş îi putut să dobândesc 

O slavă-aşă de strălucită pe pământ, 

Decât îmmormântând pe îrateani iubit ? 

Şi tuturor de aci plăcut-a fapta mea 

Şi-ar spune-o ei, dar teama leagă limba lor ! 

Dar regii sunt mai fericiţi ca ceilalţi, 

Căci pot să facă şi să spună tot ce vor. 

Creon 

“Tu, numai tu, din toţi Tebanii crezi aşă. 

Antigona 

Ba toţi o cred, dar frica 'nchide gura lor. 

Creon 

Cum nu roşeşti să cugeţi altfel decât toţi ? 
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Antigona 

Căci nu-i ruşine să cinsteşti pe îrate-tău. 

| Creon 

Dar îrate-a fost şi cel căzut ţinându-i piept ! 

Antigona . 

Acelaşi tată, — aceeaşi mamă ne-au născut. 

Creon 

Cum, dar îl înjoseşti cinstind pe celălalt ? 

| Antigona 

Nici când de-aceasta nu s*o plânge cel căzut, 

Creon 

Şi totuşi ai cinstit, ca şi pe el, pe-un ticălos. 

| Antigona 

El frate îi eră, când a murit, — nu rob. 

Creon 

Dar vrea să-şi pradă ţara; celălalt, s'o apere, 

Antigona 

Tu zici, dar legile lui Ades astea sunt. 

Creon 

Nu-i drept ca să cinsteşti la îel pe bun şi rău. 

Antigona 

Ştii tu că legea ta e bună şi la zei? 

-Creon 

Vrăimaşul chiar şi mort fiind, ni-e tot vrăimaş. 
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Antigona 

Eu m'am născut spre a iubi, nu spre-a uri. 

Creon 

Spre a iubi ? Ci mergi la morţii tăi atunci ! Dar cât trăesc, aci femei nu vor domni, 

Voința lui Creon la sfârşitul acestei scene se pare că e atot puternică. In conflictul celor două voințe, voinţa lui e trium- fătoare, şi Antigona e pierdută fără răsbunare, Acţiunea sar termină aci dacă lucrurile ar sta în realitate astfel. Dar fapta îndrăsneață a Antigonei este o faptă generoasă. Ea, cu jertfa vieții ei, a apărat pe fratele ei de suprema pedeapsă, punân- du-se sub scutul legilor divine, pe care ea le respectă. Pe de altă parte, ea este o fecioară curată, care, cu toată energia ei bărbătească, rămâne totuşi plină de farmec, Acestea toate fac ca soarta ei să înduioşeze pe toți aceia care s'ar păreă că sunt sclavii voinței lui Creon. Când deci se pare că Creon e la culmea puterii sale, tocmai atunci începe să se vadă mai clar netemeinicia ei. Arătarea pe rând a slăbiciunilor ce se cuprind în actul lui Creon, formează al doilea şir de fapte ce vor duce „la desuodămâni, rămânând ca faptele de până acum să con- stitue nodul acțiunii. Slăbiciunea faptului lui Creon se vede Bai întâi din felul cum se poartă Ismena, care, de unde la început se arătase ascultătoare poruncilor regeşti, acum când vede că sora sa e atât de măreaţă în suferință, vrea să aibă şi ea o parte de glorie şi, fără nici o frică, se declară şi ea 
părtaşă, deși la început nu îndrăsnise să ajute pe Antigona în 
fapta sa pioasă, Dar a doua împrejurare care îndârjeşie pe Creon până la nebunie, dă pe faţă și mai clar slăbiciunea fun- damentală a faptei lui. Este intervenirea lui Emon, fiul său şi logodnicul Aniigonei, care, fireşte, nu va lăsă ca ea să fie ucisă atât de uşor. In scena următoare ni se desfăşoară lupta 
dintre Emon şi 'tatăl său, la sfârşitul căreia Emon, declară 
acoperit că se va sinucide. Creon crede că Emon îl _„ame- 
minţă pe el cu moartea şi] blestemă, 

Temeiul. voinţei lui Cireom, se dărapănă din ce în ce, Mai în- 
tâiu Ismena a: încetat să i se supună, apoi Emon : acum, la 
priveliștea Antigonei, care se duce la locul supliciului, înșiși 
bătrânii cetăţii încep să-l părăsească. Jalnicul drum al eroinei 
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către moarte nu poate fi ispăşit decât prin înfrângerea voinței 
odioase a lui Creon. Şi, deşi se pare că această voință e în 
toată puterea, căci vorba lui zisă e lege, şi Antigona va trebui 

să moară, — totuşi plângesile acestei fecioare încep să-i în- 
moae şi lui inima ; deși o apostrofează cu cruzime, simţim că-i 

face lotuşi rău so audă tânguindu-se. Aceasta: prepară schim. 

barea voinţei lui, peripejia, care va aduce desuodământul. 

Cu aceasta se iermină un al doilea moment: nodul, rămâ- 

nând ca mai pe urmă să se vadă urmările osândii Antigonei:— 

desnodământul. O ultimă sguduire aduce fărâmarea voinţei 
lui Creom. Tiresias profetul, abătut că C'eon îl acuză că sa 
vândut pe bani, îi prevestește peirca fiului şi a soţiei. Crcon 

vrea să desfacă ce-a făcui și aleargă să scape pe Antigona. 
Acolo însă găseşte o privelişte grozavă : Antigona se spânzu- 
rase şi Emon îşi înfipsese un pumnal în inimă, 

Fuzidice, soția lui Creon, nu poate suportă și sc sinucide şi 

ca. Creon rămâne singur pe lume, să-i plângă. 
Cu durerea lui Creon, care ispăşeşte nenorocirea Antigonei, 

intevesul nostru sa sfârşii şi drama se sfârşeşte. lar corul 

refleciează o ultimă dată, dând să înţeleagă că toate nemoroci- 

vile lui Creon din nesocetinţa legilor dumnezcești au purces. 

EXPLICĂRI. — Această operă duamatică pune în relief, prin 
ajutorul unui conflict, sentimentul” fragic, care e um amestec de 

milă şi de groază ce inspiră soaria eroului (în cazul de faţă Au- 
tigona). Acţiunea dramatică și conflictul tragic au tocmai de 

scop provocarea acestui sentiment, care nu 1rebue confundat nici 

cu sentimentul compătimirii care ne mişcă fără să înfricoşeze, 

nici cu sentimentul fricii care ne înfricoșează fără să ne mişce. 

Este o lrasedie şi anume o tragedie clasică. 

2. Tm tragedia clasică nu găsim decât o singură acțiune. 

Această acțiune lrebue să se pelreacă în răstimp de 24 ore, şi 

„în același Joc. Caracterul tragediei clasice e să aibă în genere 

cele trei unităţi : uniiafea de acțiune, de fimp şi de loc, 

TEORIE. — Se numeşte /ragedie înfăţişarea printr'o operă lite- 
vară înaintea noastră sau înainteu minţii ncastre a unei acţiuni 

la care inu pete mai multe personagii nobile, acțiune care, re- 

zaltând diutrum conflict de voinfe, se termină cu moartea pei: : 

sonagiului principal. 
. Tmagediile în care personagiul principal rămâne în viaţă 

sunt iragi-comedii.   110



5. Tragedia clasică se deosibeşte de celelalte tragedii pair 
faptul că conţin un personagiu colectiv şi neutru, numit cor, ale cărui reflexiuni ajută desfăşurarea acţiunii. 

APLICAȚIUNE. — Să se înveţe pe dinafară prima strof ă, an- 
tistrofă și epoda a corului [



2. TRAGEDIA CLASICA FRANCEZA 

Andromaca 

de J. Racine?). Trad. de D. Nanu 4 

PIRUS, regele Epirului, 
ORESTE, trimisul FElenilor, i 

ANDROMACA, văduva lui Ector, captiva lui Pirus. i 

ERMIONA, logodnica lui Pirus, fiica lui Menelau şi a Elenei. 

PILADE, amicul lui Oreste, 

FENIX, confidentul lui Pirus, 

CLEONA, confidenta Ermionai, 

CEFIZA, confidenta Andromacăi. 

Pirus, fiul lui Ahile şi regele Epirului, e în ajunul de a s* 

  
e
r
a
 

pe 
e 

a
a
a
 

cea
i 

căsători cu Ermiona, fiica lui Menelau şi a Elenei ; dar, îna- 

morându-se de captiva sa, Andromaca, văduva lui Ector, amână ; 

ziua numții. In aceste împrejurări i 

  

soseşte la curtea sa, Oreste, fiul lui 

Agamemnon să ceară din par: 

tea Elenilor pe Atianax, fiul lui | 

Ector şi al Andromacăi, spre al: 

ucide şi a nimici astfel cu desăvâr. 

şire rassa regilor troeni. Oreste însă | 

vine mai mult cu gândul de a răpi! 

pe Ermiona, pe care o ştie despre 

țuită de Pirus şi pe care el o iubeşte : 

cu patimă. Confliciul tragic este. 

între Ermiona, care iubeşte pe: 

Pirus, şi care, văzându-se despre: 

puită, se slujeşte de dragostea lui 

Oreste, ca să se răsbune, şi între Pirus, care, deşi iubit de - 

112



Ermiona, adoră pe nefericita văduvă alui Ector. Im acest con- 
flict, Oreste ucide pe Pirus, iar Ermiona, desnădăjduită de 
moartea lui, isgomeşte pe Oreste (care înnebunește de durere), 
şi se sinucide pe corpul iubitului ce o despreţuise şi a cărui 
moarte ea singură o provocase, , 

Actul Î începe primntr'o scenă între Pilade şi Oreste, în care 
acesta spune prietenului său scopul venirii, cum şi patima sa 
pentru Ermiona. Îndată apoi Oreste se înfăţişează regelui 
Pirus şi-i cere pe Astianax din partea Elenilor. Pirus îi re- 

fuză cererea şi-l trimite să vază pe Ermiona, cu care Oreste 

se înmudeşte. Acest lucru isbește pe confidentul său, Fenix ; 

dar scena ce se urmează între Pirus şi Andromaca, ne arată 

adevărata situaţie : Pirus iubeşte pe Andromaca şi-ar vrea să 

scape de Ermiona. 

Pirus (curtenitor, duios) 

Regină 'ndurerată, 

Să îiu eu fericitul ce-i cauţi, — sau e vis? 

Andromaca 

Treceam spre locul unde ţii fiul meu închis. 

Odată "n zi, tu singur îngăduişi, stăpâne, 

Să-mi văd unicul bine ce azi îmi mai rămâne 

Din ţara mea pierdută... Cu el malin din plâns ! 

Şi astăzi, toată ziua, la pieptu-mi nu l-am strâns ! 

Pirus-Acompătimitor) 

Tot nu-s sătui Elenii, cât te-au sdrobit sub trudă; 

Vor inima-ţi străpunsă de-o veste şi mai crudă. 

Andromaca . (nelinăştită) 

Dar care este îrica de care sunt cuprinşi ? 
Scăpatu-ţi-a din fiare cumva Troenii prinși ? 

Pirus 

Mânia lor pe Ector tot nu-i secată încă... 
„Se tem de fini. 
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Andromaăâca (cu jalnică ironie) 

| Demn e de ura lor adâncă ! 

Un biet copil ce încă e tot neştiutor 

Că Pirus e stăpânul, dar că-i moştenitor 

Lui Ector ! 

Pirus 

Grecii însă cer toţi a lui pieire ! 

Chiar fiul lu” Agamemnon veni să-mi dea de ştire. 

Andromaca (cu spaimă) 

Şi vei rosti sentinţa ce morţii mi l-a dat? 

Din pricina mea oare e, bietul, vinovat ? 

Răsbunător ? Sărmanul ! Nu, nus Vouă vi-e teamă 

Că va.rămâne cine s'aline-o biată mamă ! | 
Şi el mi-ar fi un sprijin de tată ori de soţ..3% 

Dar simţ, simţ că-l voiu pierde : voi mă urâţi cu toţi. 

Pirus (cu hotărirej 

Nu ! ura lor pe tine, de pieptu-mi o să-şi siarme ! 

Sunt învoiţi : Elenii m'ameninţă cu arme. 

Dar chiar de-ar îi să-şi lege corăbiile punți, 

-Trimită-şi toţi vitejii, şi tineri şi cărunţi, 

In valuri curgă sânge clocotitor de ură, . 

In zece ani prefacă-mi palatele în sgură, — 

Din pieptul meu voiu îace un scut ; nu mor clinti. 

Decât să-ţi dau copilul — mai bine aş muri! 

Dar, înfruntând din cale-ți voios or'ce primejde 

Nu pot din ochi a-ţi smulge o rază de nădeide ? 

Urît de toți Elenii, şi-atât de urgisit, 

Mi-e scris să'ndur eu încă disprețul tău cumplit ? 

a-mi braţul ! EI ţi-e scutul! Dar oare niciodată 

Nu vei primi cu dânsul şi inima-mi curată ? 

Luptând doar pentru tine, pot eu să fac — o zei! — 

Să nu te mai prenumăr printre duşmanii mei ? 
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Andromaca 

Ce îaci, ce îaci, stăpâne ? Elada ce va spune: 

In inima ta mare, atâta slăbiciune” ? 

Vrei darnica ta pază, ce-atât m'a ocrotit, 

S'o crează lumea faptă de om îndrăgostit ? 

Eu nu pot să mă sufăr... petrec în tânguire, 

Şi vrei în iadul ăsta să mai găsesc iubire ? 

Ce farmec pentru tine mai poartă ochii mei 

Când i-ai ursit în lacrimi să-şi stingă-a lor scântei ? 

Pirus 

Ah! ma secat mânia de loc din pieptul tău! 

Se poate uri veşnic şi pedepsi mereu 7 

E drept, pe mulţi îăcut-am nenorociţi : Frigia 

Văzu cum semănat-am în casa ta urgia ; 

Dar cât de bine ochii-ţi din cale m'au întors, 

Ce scump plătit-am plânsul ce'm vremuri ţi l-am stors! 

Ce remuşcări amare luai cu dulcea pradă ! 
Vezi tu ? Toată ruina cem jalnica Troadă 
Am semănat-o singur, — în chin o ispăşesc ; 
Incătuşat ca ?n fiare sunt azi, căci te iubesc! 

N'au ars atâtea îlăcări de ziduri şi de torte, 
N'a mistuit răsboiul în el atâtea îorţe 

Cât mi-a aprins în suflet adânci păreri de rău ! 

Vai ! fost-am eu cu tine până 'ntr'atât calău ? 

Dar, însfârşit, ajunge, ne-am pedepsit dearândul. 

Dă-mi raza de nădeide de care să m'anin; 

Aş vrea să fiu părinte copilului tău — vin! 

„ Insuilețit de tine, mă'nalţ, urzesc o ţară : 
„Din pulbere, cenușă, îac Troia. să răsară ; 

Pe scuturile frânte regină-aş vrea să treci, 

De chinurile tale voiu pedepsi pe Greci. — 

Când zidurile Troii Elada o să 'nfrunte, 

Eu singur pun coroana pe-a fiului tău frunte. 
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Andromaca 

Copilului, stăpâne, nu-i trebue măriri, 
Nu-i leagăn eu pruncia cu-asemeni năluciri ! 
Nu, nu.. O ziduri scumpe, ce n'aţi păstrat pe Ector, 
Aiurea căuta-vom, de trebui, un protector... 
Nu glorie, ci milă aşteapt'un urgisit. 
O rugăminte numai, stăpâne — şi-am sfârşit. 
Un adăpost îţi cerem să pot printre ruine, 
Uitată, şi de oameni, uitată chiar de tine, 
Să-mi plâng acolo soţul şi fiu-mi să-l ascund. 
Iubirea ta stârneşte mânia fără fund 
A Grecilor asupră-mi... De-ai şti cât mi-e de frică ! 
Intoarce-te, stăpâne, spre a Elenei fiică, 

Pirus 
Dar nw'nţelegi că braţu-mi în van i l-am întins ! 
Cum vrei să-i dau un suflet pe care l-ai învins ? 
O !- ştiu, făgăduinţa, ce-i dasem în pripire, 
Că va primi Epirul şi 'ntreaga mea iubire ; 
Pe semne că destinul nu asttel a voit 
Şi te aduse-aice, să suieri îndoit. 
Tu ai venit în lanţuri, iar ea în toată Slava : 
Dar cine mi-e stăpâna, şi cine mi-este sclava ? 
Întreabă ; ţi-ar răspunde întâiul ce 'ntâlneşti : 
Aci regina-i roabă, iar tu, din lanţ, domneşti ! 
Sărmană Ermionă ! Ce drag i-ar îi să poată 
Din inima pe care o stăpâneşti tu toată 
Să smulgă doar o vorbă mai caldă, un suspin. 
Andromaca, care sfințește memoria gloriosului ei soţ şi care poartă în sufletul ei dolirull întregului său popor, nu poate să primească dragostea hui Pirus, 

Pirus (sever) 

Ajunge : mă supun 
Te voiu uită, sau, ştiu eu? te voiu uri nebun ! 
Căci patima mea astăzi a mers aşă departe, 
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Că poate de iubire cumvă să m'aibă parte.. 
Gândeşte-te mai bine : pe-amorul „meu înfrânt 
S'o ridica o ură de care mă'nspăimânr |! 
In dreapta mea mânie, nu cruţ nici chiar umilul, 
lar, de disprețul mumei, chezaş va îi copilul ! 
Şi-apoi... Elada-l cere, şi... gloria-mi, n'am zor 
Nerecunoscătorii s'o calce sub picior ! 

Andromaca (sfârşită) 

I] pierd dar ! Toată paza lui pentru vremuri grele 
Sunt nevinovăţia-i şi lacrimile mele. _ 
La urma urmei, poate în starea *n care sunt, 
Cu moartea lui deodată, intra-voiu în pământ. 
Căci numai pentru dânsul mai prelungiam eu chinul 
M'oiu duce după Ector, cum va voi destinul ! 
Toţi trei vom fi deapururi prin grija lor uniţi... 

Pirus 

Mai bine vezi-ţi fiul şi matur chibzuiţi... 
Mă'ntorc ; — iar tu sărută-] cu drag, şi nu uită 
Că moartea sau scăparea stă "n hotărîrea fa. 

In actul II Cleona sfătueşte pe Ermiona, jignită adânc de Pirus, să primească pe Oreste. Ermiona se învoeşte, şi Cleona par'că-şi vede pe stăpâna sa luând drumul Eladei, însoţită de Oreste. Dar cu toate că, după vorbă, Emmiona urăşte de moarte pe Pirus, mu are totuşi decât dragoste pentru el şi or'ce prilej îi e bine venit ca să-şi întoarcă sufletul spre dânsul. 

„Deşi mare nici o promisiune pozitivă dim partea Ermionei, Oreste totuşi e plin de bucurie. El ştie că Pirus, care i-a refuzat pe Astianax, îl va mai refuză şi a doua oară, de dragul Andro- macăi, şi, în acest caz, Ermiona nu va mai aveă ce să facă: va trebui să se întoarcă cu dânsul în Elada. In acest timp însă, Pirus fusese din nou şi par'că pentru totdeauna respins de A..- dromaca. În această stare sufletească, el pare un moment că-şi dă seama că e rege, vede că va ridică în contra sa şi a țării saie. întreaga Eladă. E], prin urmare, va lăsă în prada doliului ei 
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pe Andromaca, ba ii va mări şi, mai mult luându-i copilul, și 
va luă de soţie pe Ermiona, care-l aşteaptă. Aceste veşti i le dă 
el însuşi lui Oreste, care rămâne trăsnit de desnădejde. Dar toa- 
te aceste manifestări sunt numai superficiale. Sufletul Regelui 
este frământat adânc de pasiune; gândul Andromacăi îl preocu- 
pă necontenit şi numai un prilej aşteaptă ca pasiunea să izbuc- 

nească din noi cu și mai multă putere. 

In actul III, poetul ne arată desnădejydea lui Oreste, care, 
după ce-și crezuse ajunsă ţinta, se vede «deodată mai departe 
de ca ca niciodată. EL nu vede altă scăpare decât să răpească 
pe Ermiona. Pilade însă caută să-l potolească, arătându-i cât 
de ridicol ar fi îndeplinindu-şi în acest scop solia cu care venise. 
O întâlnire întâmplătoare cu Ermiona îi arată cât de greu ar fi 
să-şi execute planul. Ea e în culmea fericirii, căci a aflat că 

Pirus s'a hotărît în sfârşit s'o ia de soţie, şi crede că sa întors 
către dânsa numai din dragoste. Bucuria ei e însă egoistă, ca 
ovice dragoste ; deaceea — veche rivală — își face o plăcere 
barbară să disprețuiască şi să rănească cu vorbele ei pe Andro- 
maca, care vine s'o roage să-i scape fiul de furia Elenilor. 

Dar cât de fragilă este această bucurie crudă a Ermionei! 
Pirus aşteaptă numai un prilej cât de mic, pentru ca să se în- 

toarcă cu şi mai mare ardoare către Andromaca. Și prileşul e 
fivesc. Acum, când Pirus sa hotărît să ia pe Ermiona, Andro- 
maca găsește din nou putere să se roage de el, să-i scape copil. 

(Cu toată făgăduinţa dată de a îi cu adevărat rege, Pirus se 
supune din nou şi cu desăvârşire pasiunii. ÎL nu uama: nu va 

da pe Astianax și nu va luă pe Ermiona de soţie dar va dis- 
prețui întreaga Grecie și va pune coroana regală pe fruntea Au- 
dromarcăi, pe care o va luă de soție. 

Andromaca nu mai are decât o cale pentru a rămâne credin- 
cioasă lui Ector şi a-şi salva copilul: să consimtă la propunerea 
regelui, dar, mergând la altar, să se sinucidă. 

Actul IV.— Dar oricât de mefericită în gândul ei suprem e 
Andromaca, şi mai nefenicâtă e Ermiona, care, împietrită de 
durere, nu mai poate aveă decât un gând în contra lui Pirus : 

văsbunarea. Ca să se răsbune pe Pirus, îl va ucide, cu mâna 

lui Oreste. ! 

Dar aceasta ar fi să-i ceară lui Oreste am asasinat. Un mo- 

ment gândul ]ui Oreste şovăe; dar dragostea trebue să birue. 
El nu poate fi decât sclavul Ermionei, 

Turbărea Ermionei în contra lui Pirus e la culme; totuşi nu-i 
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destul moartea lui. mai irebue să ştie, înainte de a muri, dela cine i-a venit moartea, și-i porunceşte Cleonei să alerge la O- rece: 
i: 

Mergi, caută-!, lui Pirus în faţă drept să-i spue : 
„Nu tara, Ermiona a vrut să te răpue“, 
Dar du-te, răsbunarea mi-ar îi deşartă, vis, 
De moare — şi nu află că eu, eu l-am ucis! 

Dar Pirus tocmai atunai vine să-i dea inapoi cuvântul dat. Ea nu știe pentru ce vine, dar c destul să ştie că vine s'o vază, și speranța i se înfiripează ax în suflet. 
Dar toate sunt în zadar, Pirus îi anunţă rece şi liniştit ruptu- ra. Ermiona nu găsește alt mijloc de alinare decât să-l roage să mai amâne măcar cu o zi cununia lui cu Andromaca. Când vede însă că vorbele-i n'au nici un răsunet, nu-i mai, xămâne decât 

ameninţarea, 
Momentele dela începuiul actului V ne înfăţișcuză admirabil starea de turburare a Ermionei care nu știe, dacă urăște sau iu- beșt: pe fostu-i logodnic. 

Ermiona (singură) 
Ce s'a 'ntâmplat cu mine ? Unde mă duc? Ce fac? 
Un chin ascuns mă arde şi nu Ştiu să-l împac. 
Colind ca o nebună palatul în neştire. 
Ce clocoteşte 'n mine ? E ură ? E iubire ? 
Cu ce ochi crudul Firus, plecând, m'a măsurat ! 
Nici milă nici durere... un suilet îngheţat.... 
O umbră de 'ntristare ve chipu-i'? O căinţă ? 
Nici un suspin ! Nimica... să fie cu putinţă ? 
Un mort, mai surd nu este de-l chemi eşit din minţi, 
Nici lespedea mai rece sub lacrime fierbinţi ?,,, 
Şi tot îl plânge. In noaptea ce sufletu-mi înneacă 
Simt inima mea slabă că lot spre el se pleacă,., 
Mă turbură pedeapsa cu care voiu să-l cert... ! 
Șin pragul răsbunării, Sunt gata vai! să-l iert... 
Dar s'a sfârşit, nu trebui să-i cruţ duşmani iară. 
Tot mort e pentru mine. — Dar pentru ea ?... Să 

piară * 
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Ura şi-a ajuns culmea: când însă vine Oreste şi-i anunţă 
moartea lui Pirus, amorul pentru cel mort îi înnăbuşă sufletul 
şi o face să vadă în Oreste un criminal şi nimic altceva. 

In loc de dragoste, Oreste e deci întâmpinat cu cea mai în- 

verşunată ură, şi pe când el îşi va pierde minţile în faţa unei 
asemenea purtări, Ermiona se va jertfi ucizându-se pe cadavrul 

aefericiiului Pirus. . 

N 
EXLPICĂRI. — Acestă lucrare poetică mit provoacă, cu deose- 

'bire la reprezentaţie, sentimentul tragic, punând în relief, printr'o 

acţiune strânsă şi printrun puternic conflict, pasiunea amoru- 

lui. Frumuseţea. ei constă în arta cu care, prin aceste mijloace, 

mi se înfăţişează sufletele oamenilor bântuite de această pa- 

timă care ni se analizează şi ai se arată din toate punctele de 

vedere, Tocmai în profunzimea acestei analize sufleteşti stă şi 

progresul. pe care tragedia franceză, îl face faţă de tragedia 

greacă. Derivată din tragedia greacă, tragedia franceză, infe- 

rioară ca originalitate, îi este superioară ca adâncime şi fineță 

«e analiză. 

 



  

” 3. TRAGEDIA SHAKESPERIANA 

Machbeth 
de Shakespeare :), irad. de P. P. Carp, refăcută în metrul 

original de Mihail Dragomirescu 

PERSOANELE 

Duncan, (citeşte : Denk&n) regele Scoției, 
Donalbain (citeşte: Donalbein) NR 
Malcolm (citeşte : Malk&m) | fii lui, 
Macbeth (citeşte : Macbeth); a „ Banquo (citeşte: Banco) | generali ai oștirii regești. 

Macdujf (citeşte: Macdetf) 

Lenox , 

3 iteşie: R ” fose pu eşte: Ross) nobili Scoţieni, 

Cathness (citeşte : Kethness) ” 
Angus (citeşte : Emgăs) 

Seyton, (citeşte: Sitn) un ofițer din armata lui Macbeth, 

1 Shakespeare (1555—1616) este cel mai mare dramaturg at 
omenirii, cel care a creat caracterele cele mai putemice şi mak 
adânci, cu ajutorul : unei imaginăâţiuni care 

scânteiază la fiece pas în dialogurile per- 

sonagiilor sale, fără ca totuși aceste perso- 

nagii să-şi piardă caracterul lor propriu. 

Dramele sale cele mai însemnate sunt: „O- 

fhelo”, în care întrupează tragicul geloziei; 

„Regele Lear” îmtrupează tragicul merecu- 
noşiinţei fireşti: în „Hamlet“ revolta morală 

întrun suflet nehotărit; în „Macbeth” mus- 
trarea de cuget; în „Romeo şi Julia”, iubi- 
rea, Din comediile sale cea mai însemnată e 

„Un dis dintr'o noapte de vară“.  



  

Un doclor englez şi un doctor scoțian, ' 

Un ofițer, un portar, un moșneag, 
Lady (câteşte: Ledi) Macbelh, 

Cameriera Ladyi Macbeth, 
Hecate şi trei vrăjitoare, 

Lorzi, mobili, ofiţeri, ucigași, curieri, 
Umbra lui Bangquo și alte aparițiuni. 
Scena: Scoţia: la sfârşitul actului al patrulea: Anglia. 

In această tragedie Shakespeare ne înfăţişează sourta lui Mac. 
beth, om viteaz dar slab, care ca să ajungă rege, se lasă îm- 

pins pe calea crimei, mai întâiu de-o prevestire şi-apoi, mai cu 
seamă, de către soţia sa Lady Macbeth. Dar primul como 
care-l face rege, îi aduce altele. Spre a se puteă menținea și 
fi sigur de tron, €l e nevoit să meargă din crimă în crimă. 
chinuit de frică şi remușcare, până ce țana întreagă se răscoală 

în contra lui. Astfel ajunge să cadă acest erou desgustat 
până la moarte de ambiția deşantă şi sângeroasă ce-l însufleţise. 
Cadrul acesiei drame este în parte supranatural. Prima su- 

gestic pe drumul crimei îi-vine lui Macbeth dela niște vrăji: 

toare. 

ACTUL ! 

Macbeih, generalul regelui scoţian Duncan. înfrânge pe re- 

gele Norvegiei. Pe când se întoarce de pe câmpul de luptă, în- 
tovărăşit de prietenul său Banguo, vedem cum în scena Î, este 

întâmpinat într'o luncă, printre tunete și fulgere, de niște vră- 

jitoare. 
In cuvintele mistice de vrajă, ele salută pe Macbeth cu titlu 

de than (citeşte: den): de Glamis, (citeşte Glemis); apoi cu ccl 

than de Cawdor, (citeşte: Caudor); şi-apoi cu cel de rege, iar 
pe Banquo cu prevestirea că va fi părinte de regi. Dar vră- 

jitoaele dispar — și, pe când ei stau uimiți și nedumeriţi, 

iată că doi mesageri ai lui Duncan vin să-i anunţe lui Mac- 
beth care ave titlul de than de Glamis, că regele i-a conferit 

şi titlul de than de Cawdox, întocmai după cum îi prezise vră- 

jitoarele. 
Implinirca unei părți dim profeția vrăjitoreasră turbură a- 

dâne sutletul lui: Macbeth şi-l face să viseze la regalitate. In 

caleulul posibilităţilor el vede că aceasta nu se poate decât cu 
înlăturarea lui Duncan. pe care totuşi îl recunoaşte ca un rege 

bun, drept şi vrednic de tronul lui. Cu sufletul lui curat şi 
lipsit de îndrăzneala crimei. Macbeth n'ar puteă niciodată să 

ridice mâna asupra lui Duncan. 
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EI vrea să aştepte în linişte implinirea provrocirii — e şiu- 
gura hotărîre ce se potriveşte cu sufletul lui. 

În scena următoare, vedem cât de bine primeşte regele Dun- 
cun pe Macbeth şi cum, ca să-și arate satisfacțiunca, pe deo- 
parte il vesteşte că vrea să petreacă câtva timp la castelul lui 
di:y Inverness, iar pe de alta, proclamă ea prinţ moştenitor pe 
fiul său cel mai mare, Malcolm. Macbeth, care își pusese în 
gând să aștepte în linişte împlinirea preorocirilor, — când aude 
că Duncan face pe Malcolm prinţ moştenitor, vede o nouă şi 
grea piedică peniru împlinirea proorocirii că va fi rege. Gân- 

„ diri criminale încep să-i bântuiască mai vin mintea, şi scrie 
„ soției sale tot ce i sa întâmplat până acum. In scenele ce vin 

„ poetul ne arată efectul ce face această scrisoare asupra sufle- 
tului ambițios, pervers şi criminal al Ladyi Macbeth și cum 
"ambii soţi, cari primesc cu fățarnică umilință pe regele Dun- 
+ can în castelul le, îi hotărăse moartea. | 

> 

În scenele ce urmează ni se arată chinul sufletesc al lui Mac- 
beth şovăelile lui, îndemnul sălbatice al Ladyi Macbeil, cum 
şi groaznica hotărire a săvârșirii omorului, 

SCENA 7-a 

Ograda castelului. Oboiuri şi făclii. Mai mulţi servitori trece 
cu blide pe scenă; pe urmă Macbeth). 

Macbeth 

De ne-am puteă desface de ce iacem, 
Am îi la fapte repezi. Dac” 'omorul 
Ar prinde *n mreajă şi urmarea, 
Şi, săvârşit odată am izbuti 
S'avem izbânda "treagă pe pământ, = 
Atunci aş îi în stare-a pune 'n joc 
Pentru prezent — cerescul viitor. 
Dar fapta-aduce-aci răsplata, 
Şi lecţia de sânge, nici n'o înveți 
Şi te şi pedepseşte; veşnica 
Dreptate cu puternica sa mână . 
Nestrămutată ne sileşte-a bea 
Otrava pregătită pentru alţii. 
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EI se găseşte-aici sub îndoită pază: 

Ca văr şi ca supus, mă văd oprit | 

De două ori în planul meu. Aceasta îmi impune 

Să "nchid eu singur poarta ucigaşilor, 
lar nu să iau cuțitul. — Dar apoi, 

El a purtat coroana cu blândeţe 

Şi-atât de pur a îost în stăpânirea-i, , 

Că faptele-i virtuoase vor puteă, 

Ca îngerii din cer, să trâmbiţeze 

Pedeapsa-acelor care l-ar ucide. 

'Compătimirea, atunci duioasă, 

Prunc gol, ce-abia născut ne'ntinde braţe, -— 

Călare pe un viior, ca cereştii 

Şi nevăzuţii heruvimi pe cai de vânt, 

Suilâ-va groaza faptei n orice ochiu, 

Pân' ce-un potop de lacrămi va 'nnecă 

Furtuna ce stârnise. — Nu găsesc 
Alt pinten ce mi-ar îmboldi voinţa 

Decât ambiţia-mi ce'm saltul ei 

Nu sare 'n şea, ci cade dincolo. 

Ce-i? Ce mai nou? 

Lady Macbeth 

E pe siârşite prânzul. 

De ce plecaşi de lângă el din sală? 

Machbeth 

Oare-a 'mtrebat de mine? 

Lady Machbeth - 

Ce, nu ştii? 

| | Machbeth 

Ascultă! Nu mai vreau să săvârşim | 
Ce-am hotărit. Imi dete-acuma chiar 
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Aşă de mari îavoruri! Numele 
De aur, cumpărat în fața lumii, 
Va ca să-l port în noua-i strălucire, 
Iar nu svârlit îndată în noroiu. 

Lady Macbeth 

Nădejdea care te hrăni fu beată ? 
A adormit şi-acum trezitu-s'a, 
'Ca să se uite, palidă şi verde, 
La cele ce urzit-ai bucuros? | 
Aceasta-ţi fu iubirea pentru mine? 
Eşti prea fricos de-a îi acelaşi om 
In fapt şi 'n vitejie, cum ai fost 
In râvna ta de-atunci? Ai vrea să ai 
'Ce însu-ţi vezi că ţi-e podoaba vieţii, 
Şi vrei să fii mişel în ochii proprii? 
Şi poţi să spui „mă tem“ după „aş vrea“, 
In tocmai ca motanul din poveste? 

Macbeth - 

Te Tog să taci. 
Tot ce 'ndrăzneşte-un om, eu îndrăznesc. 

Lady Macbeth 

Acel ce nu'ndrăsneşte şi mai mult, 
Nu-i om. Ce îliară * mpinsu-te-a spre mine 
Ca să-ţi destăinui planul? Tu atunci 
Când cutezai s'o faci erai bărbat, 
Şi-a îi mai mult decât erai, e-a fi 
Şi mai bărbat. Nici vreme, nici prilej 
N'aveai atunci, şi totuşi cugetai 
Cum să le aci. — Acum te- ajută toata 
Şi totuşi vrei ca tot ce te ajută 
“Să-ţi schimbe hotărîrea? Fu: hrănit- -am 
“Copii şi ştiu ce dulce le. eră



Iubita lor zâmbire, când sugcâu 

Ei bine, dela pieptu-mi i-aş fi smuls 

l-aş fi sdrobit lovindu-i de pereţi, 

De-aş fi iurat cum ai jurat-o tu. 

Lady Macbeth 
Nu izbutim! 

Inşurupează bărbăţia ta 

Aşă cum trebue — şi izbutim. 

Când Duncan va dormi, — şi-i de crezut - 

Că, ostenit cum este de pe drum, 

EI va dormi adânc, — voiu ameţi 

Pe pajii lui cu vin şi mirodenii, 

Ca paza minţii lor, memoria, 

Le va rămâne doar ca îum uşor, 

lar judecata lor — o oală de-abur. 

Şi când, cuprinşi în somnul animalic, 

Vor zace morţi, ce oare m'am puteă 

Să facem noi cu nepăzitul Duncan? 

Şi ce n'am pune "n seama pajilor 

Pe care va cădeă răspunderea 

Şi vina că-au făcut acest omo?? 

Macbeth 

Să naşti numai băeţi! Din stoia-ţi tare 

Nu vor eşi decât bărbaţi voinici. 

De vom mânji cu sânge pe-adormiţii paii 

Şi dacă ne servim de-a lor pumnale, 

Au n'o s'arunce toţi pe dânşii vina? 

Lady Macbeth 

Şi cine-ar cuteză să creadă altfel, 

Când a durerii noastre lacrime 

Vor plânge sgomotoase moartea lui? 

| Macbeth ra 

Sunt hotărît! Intins e orce nerv 

Spre fapta 'nfricoşată. Aidem acum; 

126 

 



  

Cu veselia noastră s'amăgim 
Pe toată lumea. Faţa falsă-ascunde _ 

“Tot ce o falsă inimă cuprinde 

ACTUL II 
În actul JI, după o scenă între Banquo şi Macbeth, ce se pe- 

trece după ospăț şi după ce regele s'a culcat, vedem pe Mac- 
beth, halucinat, meditând încă odată erima şi apoi săvârşind:o, 
susținut în groaznica faptă de către Lady Macbeth. 

SCENA t-a 

Macbeth 
(către servitor) 

Când Lady pregăti-va băutura 
De noapte — zi-i să tragă clopotelul 
Şi dute de-te culcă. 

: (Servitorul ese) 

Cu-adevărat un junghiu plutind spre mine 
Şi cu mâneru mcoace? Să te-apuc! 
Mereu te văd şi cat zadarnic să te prind 
Făptură diavolească de ce oare 
Nu poate mâna să te simtă ca şi ochiul? 
Ori nu-i decât netrebnica nalucă 
A creerilor obosiţi? Şi totuşi eu 
Te văd aşa de lămurit, ca şi pe-acesta 
Pe care-l scot acum din astă teacă. 
Mi-araţi acum calea faptei mele, 
Căci arma mea s'aseamă cu tine. 
Şi oare ochiul meu a 'nebunit 
Ori e mai înţelept ca orice simț? 
Te văd mereu, şi picături de sânge, 
Ce nu erau, s'arată pe mânuchiu-ţi. 
Nu, tot e doar nălucă. Este fapta - 
De sânge care dă de veste ochiului. 
E moartă firea 'n emisfera noastră, 
Şi-atâtea visuri grele stricăcioase. 
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Ne ispitesc în somn. Drăceştile 

Puteri au şi 'nceput să facă sluiba 

Intunecatei Hecate; şi-omorul o. 

Ingrozitor, pe care paznica“i, 

Lupoaica, l-a trezit, urlându-i ora, 

Se mişcă stafios cu paşii lui Tarquin, 

“ Când urmăriă cumplita crimă. 

Nestrămutat pământ, să m'auzi pasu-mi 

Pe-oriunde m'ar purtă, ca nu cumvă 

Să-mi aile pietrele din tine țelul 

Şi pacea groaznică ce-mi trebue , 

Să-mi turbure. Dar, cât vorbesc aici, ” 

EL vieţueşte-acolo. Pentru-o faptă 

Aşa de 'nvăpăiată, vorba e prea rece. 

Mă duc — şi s'a făcut. 
(Se aude un clopoțel) 

  
Mă 'ndeamnă clopoţelul... 

O, Duncane, să nu-l auzi, că este 

- Al morţii clopot care'n noaptea-aceasta 

Te cheamă ?n ceruri sus sau jos în iad. 
(Se sue sus) 

Lady Macbeth 

Pe ei ce-i îace veseli, — mă 'nvioară 

Şi ce pe ei îi stinge, — mă aprinde... 

“Ascultă ! Țipă buhna, sentinela 

Cea mohorită, — a cărei rugăciune 

Ne umple de fiori.'El e la treabă... 

Macbeth 

S'a săvârşit! Tu mauzi nimic ? 

Lady Macbeth 

O cucuvea, un tirît de greeri. 

Ce-ai întrebat? 

Ă Macbeth 

Eu când? 
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Lady Macbeth 

Acuma, da. 

Macbeth | 
Oar' cine 

Doarme ?n camera a doua ? 

Lady Macbeth 
Acolo-i Donalbain. 

Macbeth 
Acolo-i groaza! 

Lady Macbeth 
E-o glumă proastă vorba „groază“. 
Prin somnu-i unu-a râs, altu-a strigat: 
„Omor“, şi se trezi. Stătui atunci 
Şi ascultai. Ei însă, şopotind 
O rugăciune, adormiră iarăşi. 

Lady Macbeth 
Ci doarmă cât or vrea. 

Macbeth 

Unul spuneă: 
„Să ne păzească Domnul!“ Celălalt 
Răspunse „Amin!“, întocmai ca şi cum 
Mi-ar îi văzut omoritoarea mână. 
lar eu, pândind a lor grozavă spaimă, 
N'am îost în stare să rostesc „Amin“, 
Când ei au zis: „Să ne păzească Domnul!“ 

Lady Macbeth 
Nu te mai frământă! 

Macbeth | 
| Şi totuşi oare 

De ce n'am fost în stare-a zice, Amin a 
Eu doar aveam atunci o grea nevoe — 
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Şi tocmai mi s'a fost oprit 

Aminul în gâtlei. - 

Lady Macbeth 

-De ne-om gândi 

Mereu la fapta-aceasta, 'nnebunim. 

Macbeth 

Mi sa părut că a strigat un glas 

„Nu mai dormiţi! Macbeth ucide somnul ! 

Nevinovatul somn care descurcă 

A griji ghemuri încâlcite; moartea 

In viaţa orişicărei zile; baia 

Răcoritoare-a trudei zilnice; 

Mântuitor balsam al inimei 

Rănite; al doilea îel la ospăţul 

Naturii; blidul cel mai bun ce-avem 

La masa vieţei. 

Lady Macbeth 
Nu *nţeleg ce spui. 

Macbeth 

Necontenit strigă: „Nu mai dormiţii! 

Ucide Glamis somnul, şi deaceea 

N'o să mai doarmă Cawdor niciodată, 

Şi niciodată: Macbeth n'o să doarmă î* 

- Lady Macbeth 

Şi cin” strigă aşa ? O să te pierzi, 

lubite Than, cu toată-a ta putere, 

De-ai despre-aceasta gânduri aşă negre. 

la apă, du-te, spală-ţi de pe mână 

Spurcata mărturie. — Ce, pumnalele 

La tine? Acolo, acolo le e locul; 

-Hai, du-te dar, şi murue cu sânge 

Pe paiii adormiţi. 
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Macbeth 

O! unu mai pot. 
Mi-e îrică-a mă gândi la fapta mea; 
Dar încă s'o mai văd! 

Lady Machety 

Veisţă slaja! 
Le-eia duce eu. Cei morţi şi cei ce dorm 
Sunt doar tablouri; diavoli zugrăviți 

Pot îngrozi doar ochiul de copil. 
De-o sângeră, am să mâniesc cu roş 
Pe paii, şşam să le 'mbrac livreaua crimei. 

(Ese; cineva bate) 

Macbeth 
Ha, cine-o fi? In ce stare ajuns-am 
De mă "'nspăimânt la orişicare sgomot? 
Ce mâni sunt astea? Imi scot ochii? Oare 
Oceanul marelui Neptun puteă-va 
Să-mi spele-odată mâna-mi d'acest sânge? 
O nu; mult mai uşor puteâ-va ea 
Să 'mpurpure cu roşu-i verdea mare 
Nemărginită. 

Lady Macbeth 

Acum și mâna mea 
E roşă ca a ta; mi-ar fi , - 
Ruşine totuşi de-aş aveă şi eu 
O inimă 'nălbită cum ai tu. (lar bate) 
Să mergem în iatac; puţină apă 
Va curăţi de tot a noastră faptă, 

Şi ţi va părea şi ţie o nimică — 
Căci te-a lăsat de tot tăria ta. (Bate iar) 
Ascultă, bat din nou! Desbracă-te, 

Ca nu cumva, silit să te-arăţi, 
Să vadă că n'ai îost culcat la ora-aceasta ! 
Şi nu te pierde ca nerodu "n negre gânduri. 
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Macbeth 

“ Să-mi ştiu eu fapta! Mult mai bine-ar fi 

Să nu. mai ştiu c'am îost vreodată. 
Ci, bate şi trezește-acum pe Duncan: 

Să îie cu putinţă, ah! aş vrea. 

În uwmnătoarea scenă, Shakespeare, ca şi în alte scene ne face 
să simțim cât mai puternic impresia realităţii, înfăţişându-ne 
întâmplări fără însemnătate, fără directă legătură cu acţiunea, 
dar foarte sugestive. Despe ziuă, vin Macduff şi Lenox să deş- 
tepte pe rege, după cum îi promisese; dar portarul nu le des- 

chise aşă de uşor. Insfârşit pot să inire în castel şi sunt întâm- 

pinaţi de Macbeth. In curând, descoperirea groaznicului omor 
se va face, dar omoritorul nu va fi descoperit. 

În scenele ce urmează şi care sfârşesc actul IL, vedem că Mal- 

colm. şi Donalbain, cari bănuesc că tatăl lor a fost ucis de Mac- 
beth, iau hotărîrea să fugă. Această împrejurare dă prilej a- 
cestuia să arunce vina omorului asupra lor. Astfel, ţara rămâne 
fără stăpân şi lorzii aleg rege pe Macbeth. x 

ACTUL HI 

In actul INI, vedem pe Macbeth rege. Dar sufletul lui e neli- 
niştit. Dacă ceeace vrăjitoarele l-au proorocit sa împlinit, tre- 
bue să se împlinească şi ce i-au proorocit lui Bangquo. Acest 
sând îl roade. El trebue neapărat acum să se împotrivească 
soartei şi să caute a ucide pe Banquo şi pe fiul său, Fleance. 
Pentru acâasta va întrebuința ucigași, pe cari, spre a-i determi- 

nă la faptă, îi va face să crează căau fost victimele lui Banquo. 

Ucigaşii sunt însfârșit convinşi. Ei vor ucide pe Banquo şi pe 
fiul său. În vremea aceasta Lady Macbeth e frământată de ace- 
leaşi gânduri, dar ar vrea totuşi să vadă pe soţul său mai ve- 

sel, mai puţin turburat, mai stăpân pe sine însuși. Fa ar vrea 
aceasta mai cu seamă la ospățul ce-l dau în seara aceea și la 
care e poftii şi Bangquo. Lady Macbeth şi Macbeih, chinuiţi de a- 
ceste preocupări, par'că şi-așteaptă mântuirea dela moartea lui 

Banquo, pe cae Macbeth a pus-o la cale şi despre care încuno- 

ştiinţează, cu vorbe învăluie și pline de fior, pe soţia sa. 
In cele ce urmează ce înfăţişează scena uciderii lui Banquo la 

marginea orașului; apoi vine grozava scenă a ospăţului, în care 
Masbeth, cu sufleiul chinuit, după. ce află că Banquo a fost 
ucis, îi vede umbra şi se înspăimântă în faţa tuturor. 
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SCENA 4-a 

Sala tronului. Masă. Macbeth. Lady Macbeth. Lenox, Lorzi 
cu suita lor 

Macbeth 

Ştiţi rangul ce aveţi; luaţi dar loc! 

Şi-odată pentru toţi: „bine-aţi venit!“ 

Lorzii 

lţi mulţumim, Măria ta. 

Macbeth 

Voind 
Să fiu plecată gazdă a tuturor, 
M'aşez şi eu în rândul dumneavoastră. 

Deşi te-ai aşezat, Regină, noi, umili, 
Rugămu-ne să ne dai „bun sosit“. 

Lady Macbeth 

Urează-l pentru mine tuturor 
Prietenilor; inima mi-o spun: 
Ei sunt bine-veniţi. 

(Întâiul ucigaș intră pe uşa dalături) 

Macbeth | 
Şi iată-ţi dau, 

Din inima lor, mulţumirea mea. | 
V'aţi aşezat de amândouă părțile, — 
Deci am să stau la miljoc. Să petrecem! | 
Acum să deşertăm paharul plin . (Ucigaşului) . .. 
Pe fruntea ta e sânge. 

Ucigaşul 

E-al lui Banquo... 
Macbeth se arată mulţumit peste măsură de moartea: lui Bân- 

quo, dar sufletul lui e bântuit de :grele gânduri, când Ucigaşul 
îi spune că fiul lui Banquo, Fleance, a scăpat țeafăr. Lady Mac- 
heth ar vrea să-l vadă vesel, 
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Lady Macbeth 

Dă pilda veseliei, Lordul meu! 

Serbarea mare preţ de nu i-l dăm, 

Incredinţând mereu pe oaspeţi că ni-s dragi! 

Oricine-acas” mănâncă foarte bine 

Dar când mâncăm cu alţii, noi mai cerem 

Ca politeţa să adauge 

Bucatelor un gust mai delicat. 

Petrecerea altiel nu are farmec. 

Macbeth 

Tu, sfetnic scump, să fie cu noroc 

Şi poftă bună, bună mistuire 

Şi bună sănătate. 
| Lenox | 

'Nalte Doamne, 

De ce nu vreţi să v'aşezaţi pe scaun? 

(Umbra lui Banguo vine şi se pune pe locul lui Macbeth) 

Macbeth 

A ţării întreagă nobilime astăzi 

Ar îi în jurul meu, de n'ar lipsi 

Amicul Banqguo. Totuşi aș voi 

Mai bine s'am prilej să-l bănuesc 

Că nu ne prea iubeşte, decât că 
I Sa 'ntâmplat vre: o nenorocire. 

| Lenox 
Absenţa-i ne dă dreptu-a-i impută 

Că nu-şi ţine cuvântul. Prea 'Nălţate, 

Ne faceţi cinstea să mâncaţi cu noi? 

Macbeth 

Nu-i loc. | 

a Lenox 
E loc aicea. 
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Macbeth 

Unde? 
Lenox | | 

Aici, Inalte Doamne! Dar de ce 
Se zugrăvește spaima 'm faţa voastră? 

Macbeth 
Dar ce 'mdrăsneală! 

Lenox | 

Care, 'Nalte Doamne? 

Macbeth 

* Poţi zice tu c'am săvârşit-o eu? 
De ce îţi clatini în spre mine astfel 
A tale albe plete 'nsângerate? 

Rosse 
Să ne sculăm, căci Regelui i-e rău. 

Lady Macbeth 

Din contră, staţi pe loc. Măria Sa, 
De când era copil, e-aşă bolnav. 
Mă rog nu vă sculaţi, accesul trece; 
Pe dată'şi vine ?n fire. De cătaţi: 
La el, îi aţâţaţi mai mult meteahna. 

Mâncaţi şi nu băgaţi în seamă vorba-i! 

(Către Macbeth) 

Tu nu eşti bărbat? 

| Macbeth 

Şi ce bărbat! | 
Nu pot privi cu ochii, ce nici dracul, 
Fără să facă fețe, mar puteâ!.. 

Te rog! priveşte! uită-te şi tu! 

_FEi, vezi acum? (Umbrei) De poţi să dai din cap, 

Tu poţi să ai şi graiu.: Dacă pământul 
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Trimite înapoi pe cei pe: care 

li îngropăm, atuncea nu putem 

Să mai avem mormânt 

Decât o guşă-a unui corb... 

Macbeth 

lertaţi-mă, uitasem. Scumpi amici, 

Nu vă miraţi de mine: sunt bolnav 

De o ciudată boală, — de nimic 

Pentru acei care-o cunosc. Voiu bea 

In sănătatea şi iubirea voastră, 

Apoi am să m'aşez. 
(Umbra apare) . 

Hei adu vin. 

Şi umple plin!! Cu toţii să trăiţi 

Toţi cei ce sânteţi adunaţi aci 

Şi să trăiască şi amicul Banquo 

Cel ce lipseşte, şi-l dorim cu noi. 

Urând la toţi, eu beau şi pentru voi 

Şi pentru el. 
Lorzii 

Supuşi, vă mulţumim. 

Macbeth (Umbrei) 

Să nu te văd! Ci îugi din ochii mei! 

Inghite-te-ar pământul pentru veci. 

Ți-e rece sângele, seci oasele 

Şi ochii ce mă 'mpung nu au vedere. 

Lady Macbeth 

Acestea-s licru prea obişnuite; 

Priviţi-le doar âstiel; alta nu e. 

Imi pare numai rău că ne-a stricat 

Serbarea. 
Macbeth 

Ce 'ndrăsheşte oniul, pot şi eu 
Urs alb să vii în contră-mi, rinocer, 

136 

 



  

Uri tigru de Hircania; îmbracă 

Ori şi ce formă vrei, dar nu de-aceasta, 
Şi nervii mei puternici n'au să tremure. 

Ori înviază iar: provoacă-mă 

La luptă dreaptă 'm săbii, în pustiu; 

Şi, de mvascund să-mi zici că sânt păpuşă! 
Piei hâdă umbră! şubredă nălucă 

Lipseştet... Ha! s'a dus. 
(Umbra se face nevăzută) 

Sunt iarăşi om, 
Mă rog, şedeţi. 

Lady Macbeth - 

Prin stranii aiurări 

Gonit-ai veselia, — ai întrerupt 

Serbarea. 

"Macbeth 

Oare-ar puteă să treacă 

Pe dinainte-ne, ca nori de vară, 

Asemenea ființe făr' să ne uimim? 

Mă simt străin de tot de firea mea, 

Gândind că aţi privit aşă stafii, 

Şi totuşi îața voastră a păstrat 

Roşala ei firească, 'n vreme ce 

A mea e albă de ieroare. 

Ler:ox 
Stafii? 

Lady Macbeth - 

Mă rog, să nu-l mai întrebaţi! 

li e mai rău şi vorba-l turbură... 

Zic: seara bună! Nu cătaţi la rang, 

Ci mergeţi toţi odată. 

Lenox 

Seara bună. 

Dorim o cât mai repede 'ndreptare 

Slăvitului stăpân. 
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Lady Macbeth i 
Zic bună seară tuturor. 

(Lorzii es cu suita lor) 

"Macbeth, chinuit de arătarea lui Banquo şi-a trădat mai tu- 
turor secretele sale sângeroase. Macduff, care-l hbănue mai 

de mult, nici mia venit la ospăț. Fleance a scăpat. Viitorul îl 

nelinişteşte şi pe el. Macbeth vrea să-l ştie încă odată lim- 

pede dela vrăjitoarele infernale ce l-au întâmpinat” cu vorbele 

de fericire de altădată. 

- La sfârşitul actului III vedem cum vrăjitoarele se ocupă de 

-soarta lui Macbeth şi cum Lenox şi alţi lorzi îşi fac gânduri de 

fugă în Englitera, unde sunt fiii regelui ucis, Malcolm şi Donal- 

bain, şi unde însuşi Maedufi a fugit. 

ACTUL 1V 

La începutul actului IV întâlnim pe Macbeth la vrăjitoare, 

unde vrea să afle adevărul asupra sortei lui. Deși i se dă răs- 

punsul că tot urmşii lui Banquo vor domni, totuşi i se insuftă 

încredere, spunându-i-se că trebue să se ferească de Macdufi şi 

că nu va muri decât de mâna unuia ce nu sa născut din fe- 

mec, şi numai atunci când pădurea dela Birnan va veni să-i 

atace în castelul părintesc dela Dusinan. 

Poetul ne îransportă după aceasta ; în castelul lui Macduff, 

asistăm la o scenă între duioasa Lady Maeduff şi Lordul Rosse, 

care-i aduse vestea fugii soțului ei. La această scenă ia parte şi 

copilul lui Macduff, de-o inteligență extraondinară şi totuşi co- 

pilărească, Această scenă idilică ne mișcă cu atât mai mult, cu 

cât, după plecarea lui Rosse, ucigașii trimişi de Macbeth se a- 

„rată şi ucid fără milă aceste fiinţe nevinovate. 

In urma acestui ticălos omor, trebue să vimă răsbunarea. Ea 

se încuibează cu toată tăria în sufletul lui Macdutf, care află 
grozava veste a morţii soţiei şi fiul său, în Englitera, unde se 
refugiase. Nimic nu-l va opri acum să cureje Scoţia de un ase- 
menea ucigaş fără nune. Englitera, lorzii i fusiii, fii regelui Dun- 

can, toţi îi sunt într'ajutor. 

"ACTUL V 
La începutul actului V, poetul ne înfățișează chinurile sufle- 

teşti ale lui Lady Macbeth, care în somnambulismul în care a 
căzut, face mărturisirea crimei la care luase parte. 
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SCENA I-a 

(O odae în castelul Dusinan. Un doctor şi o camerieră) 

. . |. . . po. . . e : 1. . . . . . 1. . 1. |. e. . . . 

Doctorul 
Dar ce face acum? Uitte cum îşi freacă mânile. 

Cameriera 

Este mişcarea sa obişnuită: îşi freacă mâinile ca 

cum le-ar spălă: am văzut-o făcând aceasta un sfert 
de ceas într'una. 

Doctorul 
Ce oftări! Apasă gteu ceva pe inima ei. 

Cameriera 

Nu aș vroi să port inima ei în pieptul meu pentru 

tot regescul rang al trupului ei. 

Doctorul 
Bine! Bine! 

Cameriera 
Dea domnul să fie bine! 

Doctorul 

Boala aceasta întrece arta mea; am cunoscut însă 

oameni cari umblau prin “somn şi care tot au murit 

creştineşte în patul lor, 

Lady Macbeth 

Spală-ţi mâinile şi ia-ţi halatul. Ce te-ai îngălbenit? 
— Phi! ţi-am mai spus odată: Banquo e îngropat nu 

poate să iasă din mormântul lui. 

Doctorul 
Aşă să fie? 

Lady Macbeth 
La culcare, la culcare! Bate la poartă. — Vine, vine, 

vine, dă-mi mâna! — Ceeace s'a făcut nu mai poate 
îi desfăcut. — La culcare! (ese). 

139



Doctorul 

Se duce acum să se culce? 

Cameriera 
De sigur. 

Doctorul 

S'aud grozave şoapte prin popor; 

O nefirească faptă e urmată | 
De turburări ce n'au nimic firesc, 

Şi mintea sdruncinată îşi descarcă 

Secretul său grozav pe surda-i pernă. 

Nu-i trebue alt doctor, cât un preot. — 

O Doamne sfinte, 'ndură-te de noi! 
la-i seama bine, ia-i or'ce miiloc 

Prin care ar puteă să-şi vatăme. — 

Vederea, mintea-s turburate, 

Doar gându-i viu, dar trebui tăinuit. — 

Oastea dusmană, îmtracestea, s'a apropiat. Macbeth, deşi se 
îmbărbătează cu noile proorociri ale vrăjitoarelor, este sdrobit 
sufletește. Nu mai ştie de dânsul. Boala și-apoi moartea soţiei 

sale îl lasă nepăsător, se simte singur pe lume, mai nenorocit 
decât toţi nenorociţii, dar totuşi cătând să-şi facă inimă în luptă 
cu soarta care-l copileşeşte. 

EL e silit să se închidă în castelul său şi să reziste, Bărbăţia lut 

se pare că nu are margini. 

Dar această bămbăţie este artificială şi trebue să părăsească 
pe acest suflet muncit de gândurile nelămurite, dar nemiloase 
ale mustrării de conştiinţă. Vrăgşmaşii, ca să-şi ascundă numă- 
rul, au rupt crăci verzi din pădurea dela Birnan şi astfel acope- 

riţi, se apropie de Dusinan. De departe se vede caşi când pădu- 
vea ar fi pornit spre castel: 

(Un curier întră) 

Macbeth 

Tu ai ceva pe limbă. 

-Vorbeşte, nu 'ncurcă! 
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Curierul 

Prea 'Nalte Doamne, 
Ar trebui să spun ce am văzut, 
Dar nu ştiu cum. 

Macbeth 

Ei bine, spune-odată! 

Curierul 
Fram de sentinelă, când deodată, 
Uitându-mă spre Birnan, de pe deal 
Mi se păru că văd mişcând pădurea. 

Macbeth 
Rob mincinos! 

Curierul 

Mânia voastră toată 
Să cad'asupra-mi, dacă nu-i aşă, 
De la trei mile veţi puteă vedeă 
Voi înşi-vă cum vine-asupra noastră, 
Spun adevăr: e codrul în mişcare. 

Macbeth 
De spui minciuni, am să te leg de viu 
De ce] dintâi copac, să mori de foame; 
De spui adevărat, mă voiu Supune 
Eu la pedeapsa-aceasta. Vai, încep 
Să pierd încrederea ce-aveam; încep 
Să mă mdoiesc de echivocul duşman, 
Ce spune totodată, şi minciună 
Şi adevăr. „N'ai grijă de nimic, 
Până ce pădurea Birnan n'o veni 
Pe deal la Dusinan“ ş'acuma iată, 
Pădurea vine 'n deal la Dusinan!... 

= 

Dar tot i-a mai rămas o speranţă : el] ştie că nu va fi ucis de on 
născut din femeie; și plin de vechia vitejie, roază în temelie de 
atâtea crime, se repede în luptă. “ 
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In sfârșit, sdrobit şi părăsit de ai săi, Macbeth trebue să-şi 

găsească moartea din mâna lui Macduif, care fusese smuls din 
sânul mamei sale cu fiarele înainte de termen. 

Macbeth 

Ce-aş folosi, de-aş iace ca Romanul 

Nebun, şi singur să mă'mniunghiu? 

De vreme ce mai sunt destui în viaţă, 
Mai bine e să-i văd cu răni pe dânşii! 

(Macdutt vine) 

Macdutt 

Stăi, blestemate câine ! 

Macbeth 
M'am îerit 

Mai mult decât de toţi de tine, Macduit. 
Fă-ţi calea'ntoarsă!. Amăritu-mi suflet 

E prea 'mcărcat de sângele-alor tăi, 

- Macduii 
Eu n'am cuvinte. Toată vorba mea 

E m vârtul spadei. Ah, tâlharule ! 

Mai încruntat în sânge mult mai mult 

Decât o limbă poate spune vreodată! 
(Luptă). 

Macbeth 

De geaba te munceşti! Mai lesne poţi 

Să tai în două-acest văzduh ce-i unul, 

De cât să mă atingi. Ridică-ţi spada 

Pe capete ce pot a îi rănite: 

Al meu e fermecat. Nu-l poate atinge 

Decât un om ce n'are naştere 

Dintr'o îemee. 

Macduif 

Atunci de geaba speri 

In vraja ta, şi spună-ţi îngerul 
La care mi te'nchini, că Macduit fost-a, 

Din mama smuls, "nainte de-a se naşte. 
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Macbeth 

Afurisită limbă ce-mi vesteşte aceasta, 
Căci ea îmi ia mai toate forţele! 

Şi nimeni nu mai creadă de îolos 

Nălucitorul joc al iadului, 

Ce 'nşală doar prin vorbe echivoce, 
Şi mângâe urechea cu speranţa 

Nu şi cu viitorul — Eu nu lupt cu tine. 
Macdutt 

Atunci dar, dă-te prins, mişelule! 

Să fii, trăind, un uimitor spectacol! 

Al lumii "ntregi! Te-om zugrăvi pe steaguri 

Ca monştrii dela bâlciu, şi-om scrie jos: 

„Aşă se "nfățişează un tiran“. 

Macbeth | 

Nu voiu; să mă dau prins, nu voiu s'ajung 

Ca să sărut pământul de sub talpa 

Nevârstnicului' Malcolm şi să sufer 

A plebei huiduire şi blestem! 

Deşi văzui pădurea dela Birnan 

Pe deal la Dusinan; deşi mă lupt 

Cu-acest potrivnic care nu-i născut 

Dintr'o femee, totuş eu voiu face 

O ultimă cercare: cu-al meu scut 
'Mi-acoper pieptul. Hai, păzeşte, Macduii, 

Şi blestemat cel ce-o strigă: opreşte! 
(Es luptând) 

După câteva: momente Macdufi, se 'ntoarce cu capul lui 

Macbeth într'o prăjină pe care o împlântă în pământ, înaintea 
lui Malcolm care-l căută. 

Macduti 

Mărire ţie, rege, căci eşti rege-acum! 

Priveşte-aci: e blestematul cap 

Al ticălosului. Acuma lumea 

E slobodă "n sfârşii!.., 
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EXPLICĂRI. — În această tragedie ceeace ne izbeşte, în deose- 
bire de cele de până acum, este mai întâi faptul că acţiunea se 
puirece în mai multe locuri (mare unitate de loc) şi întrun timp 

îndelungat (n'are unitate de.timp). In al doilea rând, ne izbeşte 
faptul că poetul ne înfăţişează cu multă vioiciune şi fapte secun- 
dare care ar fi putut lipsi dar care ne măresc impresia de reali- 
tate : par că împreună cu personagiile ne dăm seama de locurile, 
de timpul, de atmosfera în care sa întâraplat acţiunea. In al trei- 
lea râ:d, poetul nu se sfieşte să introducă şi scene comice şi chiar 
vulgare, din care cele mai multe au fost suprimate. Aşă fiind, în 

acest fel de tragedie, imaginaţia poate să facă combimaţiuni mai 

mari, mai colorate şi mai puternice. Este o dramă romantică şi 

anume o tragedie shakesperiană. 

Marele interes al acestei tragedii romantice este în analiza su- 
fletească a personagiiloa principale. E o fragedie shakesperiană 

psihologică. - (IE . 

TEORIE. — Se numește ta gedie shakesperiană sau dramă 
romantică o operă dramatică, în care tragicul se amestecă cu 
comicul, nu respectă unitalea de loc şi de timp, şi urmăreşte ac- 
țiunea până şi în fapte foarte puțin importante şi chiar vulgare. 

APLICATIUNE. — Să se înveţe pe din afară pasagii din ro- 

lul lui: Macbeth.



  

4. COMEDIA. 

CONUL LEONIDA FAŢĂ CU REACȚIUNEA 

de 1. L. Caragiale 

Conul Leonida, pensionar, — 60 ani 
Coana Eţimiţa, consoarta lui — 56 ani 
Safta slujnica lor. 

Ă In Bucureşti, la Leonida 

O odae modestă de mahală. In fund la dreapta, o uşă; la stânga 
o fereastră. Deoparte şi de alta a scenei câte un pat de culcare. In mij- 
locul odăii, o masă împrejurul căreia sunt aşezate scaune de pae. Pe 
masă o lampă cu gaz, pe globul lămpii un abajur cusut pe canavă. In 
planul întâiu la stânga, o sobă cu uşa deschisă şi cu câţiva tăciuni pâl- 
pâind. Leonida în halat, în papuci şi cu scufia de noapte în cap. Efimiţa | 
în camisol, fustă de flanelă roşie şi legată la cap cu un tulpan alb. Amân- 
doi şed de vorbă la masă), 

Leonida. Aşă, cum îţi spusei mă scol într'o dimineață 
şi, ştii obiceiul meu, pui mâna 'ntâiu pe „Aurora democratică“ 
să văz cum mai merge ara. O deschiz... și citesc? Uite'te, 
țin minte ca acum: „11/28 Făurar... A căzut tirania! Vivat 
republica!“ 

Efimiţa. Auzi colo! 
Leonida. Răposata dumneaei, nevastă-mea a d întâiu, 

nu se sculase încă. Sar jos din pat şi-i strig: „Scoală, cu- 
coană, şi te bucură, că eşti şi d-ta mamă din popor; scoală 
ca venit libertatea la putere“. - 

Efimița. (afirmativ). Eii | 

Leonida. Când aude de libertate, sare şi dumneaei răpo- 
sata, din pat... că eră republicană! Zic: găteşte-te de grab. Mi- 
țule, şi... hai și noi pe la revoluţie. Ne îmbrăcăm frumos, 
şi o luăm repede pe jos pân'la teatru. (Cu gravitate) Fi, când 
am văzut... ştii că eu nu intru la idei cu una cu două... 
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Efimiţa. Ţi-ai găsit... dumneata nu eşti dăia. Ehei! ca 

dumneata, bobocule, mai rar cinevă. 

Leonida. Or să zici, nu ştiu cum, că adicătelea aci unde 

eşti tu republican, ii parte naţiunii... 
Efimiţa. Aş! 

Leonida. Dar, când am văzut, am zis şi eu: să te ferească 
Dumnezeu de furia poporului!... Ce să vezi, domnule? steaguri, 
muzici, chiote, tămbălău lucru mare şi lume, lume... de-ţi 
veniă ameţeală nu altcevă. 

Efimiţa. Bine că n'am fost în Bucureşti pe vremea aia! 
cum sunt eu nevricoasă, Doamne ferește! pățiam alte alea... 

Leonida. Ba nu zi asta; puteai trage un ce profit. 
(Schimbând tonul). Ei, cât gândeşti c'a ţinut toiul revoluţiei? 

Efimiţa. Până seară. 
Leonida. (zâmbind de aşa naivitate, apoi cu seriozitate). “Trei 

săptămâni de zile, domnule. | 
Efimiţa.  (minunându-se). Nu mă înnebuni soro! 
Leonida. Ce te gândeşti, dumneata, că a fost așă un 

bagadel lucru, dacă şi Galibardi de acolo de unde este el, a 
scris atunci o scrisoare către națiunea română. 

Efimița (cu interes). Zău? 
Leonida. Mai e vorbă! 
Efimiţa. Adică cum! 
Leonida. Vezi dumneata, i-a plăcut şi lui cum am adus 

noi lucrul ca un sul subţire, ca să dăm exemplu Europei şi 
sa crezut omul dator, ca un ce de politică, pentru ca să ne 
firitisească. . i 

Efimiţa. (curioasă). Da... ce spuneă în scrisoare? 
_. Leonida (cu importanţă). Patru vorbe, numai patru, da'- 

vorbe, ce-i drept! Ulit'te, ţiu minte ca acuma: „Bravos naţiunei 
Halal să-ţi fie! să trăiască Republica! Vivat Principatele 
Unite]... şi jos iscălit în original ,Galibardi“. 

Efimiţa (satisfăcută). Apoi, atunci dacă-i așă, a vorbit 
destul de frumos omul! 

Leonida. Hehei! unul e Galibardi, om odată şi jumătatei 
((Cu mândrie şi siguranţă). Ei! giantă latină, domnule, n'ai ce mai 

zice. De ce a băgat el în răcori gândeşti pe toți împărații, şi 
pe Papa dela Roma? 

Efimiţa  (umirată). Şi pe Papa dela Roma? Auzi soro! 
Leonida. Ba încă ce! i-a tras un tighel, de i-a plăcut şi 

lui. Ce-a zis Papa—iezuit, aminteri nu-i prost!— când a văzut 
că n'o scoate la căpătâiu cu el? „Mă, nene, asta nu-i glumă: 
cu ăsta cum văz eu,-nu merge ca de cu fitecine! ia mai bine 
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să mă iau eu cu politică pe lângă el, să mi-l fac cumătru“, Şi de colea până colea, :ura vura, c'o fi tunsă, c'o fi rasă, l-a pus pe Galibardi de i-a botezat un copil. 
Efimiţa (cu ironie). Şi-a cunoscut omul naşul. 
Leonida. Vezi bine!... Acu, ia spune, cam câţi oameni te bate gândul ca să aibă Galibardi! 
Eftimiţa. Sumedenie! 
Leonida. O mie domnule, numai o mie. | 
Efimiţa. Ei! fugi că mor! şi adică numa cu o mie... 
Leonida (întrerupând-o). Da, da'ntreabă-mă, să-ţi spun ce 

fei de oameni sunt! 
Efimita. Cevă tot unul şi unul. | 
Leonida. Ai mai prima, domnule, aleşi pe sprânceană, care mai de care, dă cu pușca în Dumnezeu; volintiri, mă 

rog: azi aci mâine în Focşani; ce-am avut și ce-am pierdut! 
Efimiţa. Ei! aşă da. 
Leonida. Şi toţi se închină la el ca la Hristos! De ha- 

târul lui sunt în stare, trei zile dearândul, să nu mănânce, să 
au bea dacă n'or aveă ce. 

Efimiţa. Ce spui soro? 

Leonida. Ce-i spui eu, şi câte şi mai câte altele şi 
mă! și. 

Efimiţa. Bravos! (o mică pauză şi căscături de amândouă părţile). 
Leonida. Trebue să fie târziu. Miţule, ne culcăm? 
Efimiţa, (se scoală şi se uită la ceas). Douăsprezece trecute, 

bobocule. 
Leonida (sculându-se şi el şi mergând spre patul din stânga). Vezi 

dumneata cum trece vremea cu vorba. 
Efimița. (dregându-şi patul). Ei! cum le spui dumneata, să 

tot stai s'asculți; ca dumneata, bobocule, mai rar cineva. 
Leonida (la pat şi intrând sub plapumă). Miţo, ai zis matale 

fetii să vie mâine mai de dimineaţă ca să facă focul? 
Efimiţa. (stingând lampa).Da (se închină şi saşează în pat la 

dreapta. Odaia rămâne luminată numai de flacăra tăciunilor din sobă). 
Leonida (dupăce s'a învârtit în pat până să-şi facă culcuşul, cu 

satisfacţie). A... aşă! (Un moment pauză, în timp ce fiecare se aşează 
bine în aşternutul său). i 

Efimiţa (din aşternut). Şi zi aşă cu Galibardi, ai? 
Leonida (asemenea). Aşă zăul... Ei, măi dă-mi încă unul 

ca el, şi până mâine seara, — nu-mi trebue mai mult — să-ți 
fac republică... :(cu regret). 

Da' nu e! Da' o să-mi zici că cu încetul se face oţetul, 
ori că mai rabdă, că n'a intrat zilele în sac (cu tărie). D'apoi 
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bine, frate, până când tot rabdă azi rabdă mâine? că nu 
mai merge, domnule; sa săturat poporul de tiranie, trebue 
republică? 

Efimiţa. Adică, zău bobocule, de! eu cu mintea ca de 
femee, pardon să te întreb şi eu un lucru: ce procopseală ar fi 
şi cu republica? 

Leonida (minunat de aşa întrebare). Ei bravos! şasta-i bun! 
Cum ce procopseală? Vezi asta-i vorba: cap ai, minte ce-ţi 
mai trebue? Apoi închipueşte-ţi dumneata numai un condeiu, 
stâi să-ţi spuiu! mai întâiu şi 'ntâiu că dacă e republică, nu 
mai plăteşte nimenea bir... 

Efimița. Zău? 
Leonida. Zău... Al doilea, că fiteşcare cetăţean ia câte 

o leafă bună pe lună, toţi într'o egalitate. 
Efimiţa. Parol? 
Leonida. Parol... Par egzamplu, eu... 
Efimiţa. Pe lângă pensie? 
Leonida. Vezi bine; pensia, e başca, o am după legea 

veche, e dreptul meu: mai ales, când e republică, dreptul e 
sfânt: republica e garanţiunea tuturor drepturilor. 

Efimita. (cu: toată aprobarea), Aşă da. 

Leonida. Şi al treilea, că se face lege de murături. 
Efimiţa. Cum lege de murături? 
Leonida. Adicătelea ca nimeni să nu mai aibă drept să-și 

plătească datoriile. 
Efimița (crucindu-se de mirare). Maică Precistă, Doamne? 

apoi dacă-i așă de ce nu se face mai curând republică, soro? 
Leonida. Hei! te lasă reacţionarii, domnule? Fireşte, nu 

le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimenea bir! E 
aproape de mintea omului: de unde ar mai mâncă ei lefurile 
cu lingura? 

Efimiţa. Aşă e... da'... (reflectând mai adânc) un lucru nu 
înțeleg eu. 

Leonida. Ce lucru? 

Efimița. Dacă n'o mai plăti nimenea bir, soro, de unde 
or să mai aibă cetăţenii leafă? 

Leonida (în luptă cu somnul). Treaba Statului, domnule; el 
ce grije are? pentru ce l-avem pe el? e datoria lui să îngri- 
jască să aibă oamenii lefurile la vreme. 

Efimiţa  (lămurită). Aşă da... vezi mie nu-mi dădeă în gând, 
(Leonida începe să sforăe). Ce bine ar fi! Unde dă Dumnezeu 

odată să o mai vedem ş asta, republica! (Leonida sforăe 'nainte). 
Dormi soro?... (După o pauză de reflecţie). A adormit, 
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Coana Efimiţa se aşează pe o ureche şi adoarme şi ea. — Unu 
după miezul nopţii sună rar în vecinătate: patru bătăi pentru sferturi, 
apoi o bătae mai gravă pentru ceas. In orchestră, melodramă mistarioso“.. 
Câteva momente pauză; după care s'aud în depărtare două-trei detună- 
turi de puşcă şi chiote surde; apoi, altele multe şi strigăte mai distincte, 
şi încăodată). . 

Efimita „(se deşeaptă şi se ridică 'n pat, privind cu nedume- 
rire către uşă întrebând cu  neastâmpăr. — Cine e? (Pauză). 
Cine e? (Pauză. sare din pat, aleargă repede la uşă şi o încearcă 

dacă e bine încuiată, asemenea la fereastră, şi se'ntoarce mai puţin în- 
grijată să se aşeze iar la loc, făcându-şi iar o cruce). 

Cine ştie ce-oiu fi visat!... (Se culcă şi aţipeşte iar; în or. 
hestră, melodramă; pauză; o salvă de detunături şi strigăte înmulţite; 
cucoana sare din pat cât colo). Cine e? (O pauză, merge _tre- 
murând la masă, caută pe 'ntunerec chibriturile şi aprinde lampa; foarte emoţionată încearcă încăodată uşa, merge în vârful degetelor la dulapul de haine, îl încue repede ca şi cum ar fi prins pe cineva în el, şi as- 
cultă cu palpitaţie ce se petrece înăuntru; se uită apoi pe sub paturi şi: 
prin toate colțurile, stinge lampa, se închină şi se urcă iar în pat). 
Ce-o fi ș'asta? (Deodată saude o nouă salvă şi chiote prelungite; coana: 
Efimiţa sare jos şi rămâne înmărmurită în picioare ascultând; o altă 
salvă şi strigăte). 

Leonido! (Sgomotul se repetă)  Leonido! (Pauză; sgomotul 
se repetă cu putere; cucoana se repede peste un scaun cu exaspe- 
rare se împiedică şi cade peste patul lui Leonida).: Leonido! ! | . 

SCENA III 

Leonida  (sculându-se din somn spăimântat). Ai ce e? 
Efimiţa. Leonido! scoal' că-i foc, Leonido! 
Leonida (speriat). Unde-i foc? - 
Ețimiţa. Scoală, că-i revuluţie, bătălie mare afară! 
Leonida. Aş! vorbă să fie! Ce te pomeneșşti vorbind, dom- 

nule? 

Efimiţa. Bătălie la toartă, soro; pistoale, puști, tunuri, 
Leonido! ţipete, chiote, lucru mare, de am sărit din somn! 

Leonida (luând-o cu binişorul) Miţule, nu-i nimica; ştii cum 
eşti dumneata, nevricoasă, unde am vorbit toată seara de po- 
litică, te'i fi culcat cu faţa 'n sus şi ai visat cine ştie ce. 

Efimiţa (impacientă). Leonido, deşteaptă sunt eu acum? 
Leonida — Apoi de! Miţule, asta dumneata ştii. 
Efimiţa (atinsă). Bravos, bobocule! nu m'aşteptam ca toc- 

mai dumneata să te pronunţi cu așă iluzii în contra mea; te 
credeam mai altfel... îmi pare răul... Cucoane Leonido, sunt 
deşteaptă; am auzit cum te-auz şi m'auzi... revuluție, bătălie 
mare! 
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Leonida. Bine, Miţule, stăi, nu te importă degeaba. De 
când m'ai deşteptat pe mine ai mai auzit ceva? 

Efimița. Nu. Ii 
Leonida. Apoi de! cum vine treaba asta? spune matale... 
Efimiţa (cam în nedumerire). De, soro, ştiu și eu? 
Leonida. Apoi vezi? Dar s'o mai luăm şi pe partea ai- 

lantă, să vedem ce-ai să mai zici. Bine chiar revuluţie să fi 

fost, să zicem... nu ştii dumneata că nare nimeni voie să 
descarce focuri în oraş? E ordin dela poliţie... 

Efimiţa (aproape răsconvinsă). De! bobocule, să zic şi eu cum 

zici, că după cum le spui dumneata, una şi cu una fac două, 
n'are de unde să te mai apuce omul... (stând la gânduri şi iar 
îndoindu-se). Da, bine, soro, am auzit, am a-u-zit: cum s'auz ce 
nu eră? ce am auzit, dacă nu eră nimica? 

Leonida. Ei, domnule, câte d'astea nam citit eu, nam 
păr în cap! Glumeşti cu omul? Se întâmplă... (cu tonul unei teorii 
sigure) că fiindcă de ce? o să mă întrebi... Omul bunioară, de: 
par egzamplu, dintr'un nu ştiu ce, ori cevă, cum e nevricos, 
de curiozitate, intră la o idee; a intrat la idee, fandacsia e 
gata; ei! şi după aia, din fandacsie, cade în ipohondrie. Pe 
urmă, fireşte, şi nimica mişcă. 

Efimiţa. Comedie, soro! (Minunându-se). Aşă o fi! 
Leonida. Bunioară şi la dumneata acuma, o ipohondrie 

trecătoare; nu-i nimica... Hai să ne culcăm... Noapte bună, 
Miţule. 

Efimița, Noapte bună (încă nedumerită oarecum, stinge lampa 
şi se vâră în pat). | , 

Leonida (după o pauză). Nu te mai culcă cu fața în sus Mi- 
ţule, că iar visezi.  (Cucoana s'aşează p'o ureche; în odae întuneric; 

în orchestră melodramă; o pauză după care d'odată se aud în depărtare 

„chiote, strigăte şi detunături). 

SCENA IV 

Efimiţa. Ai auzit? 
Leonida. Ai auzit?(Amândoi d'odată, se ridică înfioraţi. Sgomotul 

“se apropie). 
Efimiţa (sărind din pat).E idee, Leonido? 

Leonida (cu spaimă). Aprinde lampa... (sare și el din pat. 
“Sgomotul mai aproape). - 

Efimiţi (aprinzând lampa). E fandacsie, bobocule? 

Leonida (tremurând). Nu-i lucru curat, Miţule! 
(Sgomot tot mai tare). . 

Efimiţa. E ipohondrie. soro?  (Sgomotul creşte mereu). 
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Leonida. E primejdie inare, domnule! Ce să fie? Efimiţa. Ce să fie? Dumneata nu vezi ce să fie? Revu- luţie, bătălie mare, Leonido! 
Leonida (ciulindu-se). Bine, frate, revuluţie, ca revuluţie, da' nu-ţi spusei că nu e voe dela poliţie să dai focuri în oraş? (Sgomotul creşte înainte). 
Efimiţa (tremurând). Voz ne-voe, auzi? Leonida (asemenea). Auz; da nu e, nu se poate să fie revu- luţie... Câtă vreme sunt ai noştri la putere, cine să stea să facă revuluţie? 
Efimiţa. De! întreabă-mă să te întreb..(Sgomot mare). Auzi? Leonida. Unde-mi este gazeta? (nervos) că dacă o fi să fie revuluţie, trebue să spue la „Ultime ştiri“. Unde mi-e gazeta? . (Merge la masă ia gazeta, își aruncă ochii pe pagina a treia. şi dă un țipăt). A! 

Efimita. Ei! 
Leonida (pierdut). Nu e revuluţie, domnule, e reacțiune; ascultă: (citeşte tremurând). „Reacţiunea a prins iar la limbă. Ca un. strigoiu în întuneric, ea stă la pândă ascuțindu-şi ghiarele: şi aşteptând momentul oportun pentru poftele ei: antinaţio- nale... Națiune, fii deşteaptă“! (dezolat)și noi dormim, domnule! Efimifa (asemenea). Cine strică, soro, dacă nu mi-ai citit ga- zeta de cu seară! (Sgomot tare). 
Leonida (prăpadit). Şi pe mine mă ştiu toți reacţionarii că sunt republican, că sunt cu națiunea. 
Efimiţa (tremurând şi începând să plângă) Ce-i de făcut soro? Leonida (stăpânindu-se ca să-i facă curaj). Nu te speriă,-Miţule,. nu te speriă... 

(Salve şi chiote apropiate). 

Efimiţa. lute, soro, pune mâna! (Amândoi trag cearcea- furile din paturi în mijlocul casei, golesc dulapul, scrinul şi fac două: legături mari;. apoi baricadează uşa cu paturile şi cu mobilele). Leonida (lucrând) Mergem la gară p'în dosul Cişmegiului,. şt plecăm până 'n ziuă cu trenul la Ploești... Acolo nu mai mi-e frică; sunt între ai mei! republicani toţi sireacii! (Sgomot şi mai aproape). 
Efimița (îngrozită, oprindu-se din lucru şi ascultând). 

Soro! Soro auzi dumneata? Zavragiii vin încoace! 
Leonida (asemenea). Auz.., (tremură) Şi, cum sunt eu deo- chiat, drept acilea vin, să ne dărâme casa, | 
Efimiţa (îndoindu-se de genunchi şi înnecându-se) Nu mai spune: 

soro, că mor. 
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Leonida. Fă iute, iute! (Sgomotul şi mai aproape; Leonida 
sade în genunchi). 

Leonida. Stinge lampa! (Cucoana suflă iute în tampă). 

Efimița. Soro, mor! a intrat în uliţa noastră... 
“(sgomotul este sub ferestre. Amândoi sunt trăsniţi; o pauză, sgomot 

şi apoi câteva bătăi în uşa d'alară). 

Efimita (şoptind). Sunt la ușă. 
Leonida (asemenea). Atât mi-a fost!... Nu te mişcă! 

Bătăile se repetă mai tare; sgomotul s'a cam depărtat). Să ne ascundem 

în dulap. 

Efimiţa. Să lăsăm calabalâcul şi să sărim pe ferastră... 

Leonida. Dar dacă or fi intrat în curte? (Bătăile dela 

:uşă se îndesesc cu nerăbdare; sgomotul se depărtează mereu). 

Un glas de femee (d'afară). Dar asta? comădie! 

Efimiţa (cu uimire, plecându-se spre uşă s'asculte). Ai? 

Leonida (oprind-o). St! nu te mişca! (pumni tari în uşă; 

:sgomotul şi mai departe). 

Glasul td'atară). Ei! Doamne (strigând).  Coniţă! 

Efimiţa (uimită). E slujnica, Leonido: Safta (chiotele şi im- 
“puşcăturile d'abiă se mai aud foarte departe). 

Leonida. St! par'că s'a mai depărtat zavera! (Bătăi disperate 

în uşă). 
Glasul (d'afară). Deschide, cucoană, să fac focul. (0 pauză. 

“Leonida şi Efimiţa uimiţi, neştiind ce să crează). Vai de mine! nu-i 

da bună asta! a păţit boerii ceva! 
Efimiţa. E Safta... (Vrea să meargă la uşă). 

Leonida  (oprind-o). St! nu deschide odată cu capul! 
Efimiţa (ne mai putând răbdă şi smucindu-se). Trebuie să 

deschid, soro, că 'ncepe dobitoaca să ţipe şi-i mai rău: ne 
dă de gol la zavragii. (Bătăi din toate puterile). 

Leonida  (oprindu-şi inima, cu un ton de supremă resignare). 

Deschide! 

Efimița (mergând în vârful degetelor la uşă, întreabă cu gura 

jumătate). Cine e? 

Glasul (datară). Eu. cucoană, am venit să fac focul. 

Efimita [stă un minut la îndoială, apoi se hotărăşte şi, dând în 

lături baricada, deschide şi cu glasul alteraty. Haide, intră (în odaie 
e întuneric. Coana Efimiţa ţine piept Saftei la ușă). 

SCENA V. 

Efimiţa (imişcată, cu tonul misterios). Ce-i afară, Safto? 
Safta (care a intrat cu un braţ de lemne). Bine, cocoană, ce 

să fie? Da' până acuma n'am putut închide ochii; toată noaptea 
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a fost masă mare la băcanu' din colț: acu d'abiă s'a spart che- 
lui. Adineaori a trecut p'aci vreo câţiva, se duceă acasă pe 
două cărări; eră şi Nae Ipingescu, ipistatul, beat frânt; chiuiă 
şi trăgeă la pistoale... obiceiu mitocănesc. 

Leonida (nedumerit). Ce obiceiu? 
Safta. Ştii, a făcut oamenii chef, c'aseară a fost lăsata 

secului. 
Efimiţa (însenindu-se şi prinzând limbă, către Leonida cu umor). 

A fost lăsata, secule!: 
Leonida (imbărbătat). Ei vezi? (plin de triumful teoriei): Ta: 

vorba mea, domnule! Omul bunioară, de paregzamplu, din. 
te'un nu știu ce ori ceva, cum e nevricos, de curiozitate, inteă 
la o idee; a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei! şi după 
aia, din fandacsie cade în ipohondrie. (Către cucoană). Văzușşi? 

Efimița (cu chef), Ei! soro, par'că ziceai că nu e vo= 
dela Poliţie să se dea cu pistoalele în oraş. 

Leonida (sigur). Apoi bine, nu vezi dumneata că aici î. 
fost chiar poliţia în persoană... 

Efiiniţa. Ei, bobocule, apoi cum le ştii dumneata toate, 
mai rar Cineva (Apriride lampă. Amândoi sunt foarte veseli. Salta 
rămâne încremenită;, văzând răsturnarea odăii. (Cortina). 

Caracterizare. — |. In această mică comedie, se întrupează ridiculul 
superficialităţii, făcând personagiile să-şi făurească propria lor frică. 
Cum acest ridicol se pune în relief cu seritimentul fricei fără temeiu da care 
sunt cuprinși, coimedia este socială şi psihologică în acelaşi timp. 

| 2. După fornia şi neînsemnătatea conţinutului, această comedie sea- 
mănă tu ceeace se numeşte o farsă. In farsă însă râsul e provocat mai, 
mult de complicațiile neaşteptate ale intrigei, care se desfăşoară fără să 
mai ţină socoteală de adevărul căracterelor. Pe de altă parte, în „Conut 
Leonida”, autorul realizează, ca îjiitr'o adevărată comedie, individuăli- 
zareă căratterelor: peisonagiile unt xreafiuni poetice, lucru pe care 
farsa nu-l realizează niciodată,



5. DRAMA MODERNA. 

DEZERTORUL 
de Mihail Sorbul 

Silvestru Trandafir, zis şi Piele Groasă e un fel de Titrcă 
Animă Rea, dar brutal şi tragic. 

El e un gelos fără păreche, şi, în retragerea oștilor române, 
wrea să treacă prin Bucureşti să-și ia soţia şi să plece-cu ea 

în Moldova. Dar toate împrejurările îi stau în potrivă : căru- 

aşul cu care trebuiă să plece, pleacă singur; . când să pără- 
iească oraşul, germanii intraseră în el; şi pe deasupra, în. 

propria lui casă vine să găzduiască Schwalbe, un ofițer ger- 

man, care andidase împreună cu el la mâna Aretiei, soția lui, 

şi care acum veniă în adins să-şi satisfacă o veche ambiţie. 

Silvestru, ascuns, rabdă ce rabdă propunerile necinstite pe care 

Schwalbe le face Aretiei, apoi se hotărăşte. să scape de vechiul 

rival chiar printro faptă sângeroasă. — Aici avem mai întâi 

scena; întoarcerii lui Silvestru în care vedem gelozia lui chiar 

pe schilodul de Lică, ce venise întâmplător să vadă pe Aretia 

şi pe mamă-sa, în chestia plecării în Moldova. 

SCENA IV. 

Aceiaşi, Silvestru Trandafir. 

SILVESTRU (zărind pe Lică, apucă pe Aretia de braț, crunt 

şi bănuitor) 

Unde-i mă-ta ?... 

î ARETIA 

Nu-i acasă. 
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| SILVESTRU (svârlindu-i mâna) 

Bine. madam, am înţeles! Lică! Lică! 

LICĂ 
(intimidat de bănuiala lui Silvestru, cu jumătate de gură) 
Bine ai sosit, nene Silivestru... 

SILVESTRU 

Bine am sosit, dar prost am picat! Lică! 

| LICĂ, 
Ce-i nene? 

SILVESTRU 

Cată-ţi un loc pe unde să speli putina, că pe la uşă se 
face moarte de om. 

LICĂ 

Dar de ce, nene, ce ai cu mine? 

SILVESTRU , 

Eu cu tine n'am nimic, dar tu nu ştiu ce ai cu nevastă- 
mea ? 

ARETIA (indignare timidă) 

La ce te gândeşti, Silvestre ?... 

| SILVESTRU 
La ce nu te-ai gândit, d-ta... Dar pentru asta ne-om 

căfui mai pe urmă... Tot p'aici eşti, Lică? 

LICĂ 

Dă-te de la uşe, nene, să es. 

| SILVESTRU 

Pe uşă es oamenii cum se cade, şi nu boriaşii. 

| LICĂ 
Atunci pe unde să es? 

SILVESTRU 

- Pe fereastră; 
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, LICĂ - | 

Nu-i frumos, nene Silivestru, pentru bună sosire să- 

ami faci una ca asta. 

SILVESTRU 

Nu te tocmi cu mine, că scuip sânge... 

ARETIA 

Fă-i pe plac. 
LICĂ (Aretiei) 

Dacă zici, d-ta... (deschide fereastra). 

SILVESTRU 

Dacă zic eu şi nu altcineva. 

LICĂ 

Dacă zici d-ta, asta am vrut și eu să spun... 
«încalecă fereastra şi apoi dispare). 

SILVESTRU (Aretiei) 

Inchide fereastra. 

  

„SCENA V. 

Aretia, Silvestru Trandafir. 

ARETIA (cu amărăciume) 

Nu-i întâia oară, când îmi îace una ca asta, dar astăzi. 

-când te aşteptam ca pe o minune... 

SILVESTRU 

Nu ţi-am dat voie să vorbeşti. 

ARETIA . i 

(se așează pe un scaun și stă cu ochii în pământ) 

SILVESTRU (îşi scoate ammna, ranița, sacul de meiţinde, şi 

cemtironul cu eartușierele, şi le trânteşte rând pe rând 
lângă ușă ; sfârşind această openaţiune îşi scoate mantaua 
pe care o pune pe un scaun, apoi vine lângă Aretia şi o 

- măsoară cu privirea o vreme, crunt), 

Uită-te la mine, Aretio : de ce ai rămas în Bucureşti. 
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ARETIA 
(plânge) Ă 

SILVESTRU 

Nu te boci, că nu-i vreme de aşa cevaşilea. Răspun- 
de-mi scurt și fără a te smârcâi... 

ARETIA 

N'a vrut nimeni să mă iee.. Toţi ne-au părăsit. Sil- 
vestre. 

SILVESTRU 
Pe vremurile astea fiecare se gândeşte numai pen- 

tru sine. Dacă te gândeai şi tu, luai pe mă-ta şi vă că- 
răbăniați. 

ARETIE 

Mama n'a vrut să plece. 

SILVESTRU 

Uitasem că mă-tii îs dragi nemţii. Dar trebuia sto 
laşi, şi ca o femee cinstită ce te pretandai, plecai cum 
puteai şi tu, chit că mureai de îoame sau îngheţai de 
îrig în cine ştie ce râpă... Şi atunci când eu soseam 
aici, D-zeu ştie cum, şi te găseam plecată îmi ziceam Şi 
eu : „Brava ţie, Tandafire, om ai fost cai ştiut să-ţi 
alegi femee, nu-ţi mai rămâne decât să mori şi tu!“ Fă- 
cut-ai așa, cucoană? De ce ai rămas în Bucureşti, 
Aretio ?,.. 

ARETIA 
(fa ce) 

SILVESTRU | 
Se "'ncrâncenă bărbaţii în lupte aprige, se încruci- 

şează urgia cerului cu făr' de legile pământului şi fe- 
meile cugetă la diavol. Ie ce ai rămas în Bucureşti, 
Aretio ?... 

ARETIA , 
Te aşteptam... Te ştiam că lupţi prin apropierea Bu- 

-cureştilor... Nădăiduiam că într'o zi vei veni, precum 
ai şi venit, Silvestre ! 
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SILYESTRU 

Dar dacă muriam, dar dacă nu puteam veni ?... Eu 
sunt ostaş, şi ca să viu aici, spre a-mi lua de pe inimă 
oîul că n'ai rămas în Bucureşti, am dezertat... M'auzi? 

Dar se putea să nu viu! Ce nădejde îţi mai rămânea?... 

Nu cumva ţi-ai adus aminte că pe vremuri erai să-ţi dai 

coatele cu spionul ăla ?... 

ARETIA 

Dacă nu-l goneai pe Lică, cum l-ai gonit, i-ar îi 

spus cum nam rugat de toţi vecinii să mă ia şi pe 

mine şi cum toţi, până şi ai lui, au fugit hoţeşte fără să 

mă vestească. 

SILVESTRU 

Vom vedea. Deocamdată dă-mi să mănânc. 

ARETIA 

Să-ţi îac nişte jumări. 

SILVESTRU 

Mâncare rece: o bucată de brânză, o murătură şi o 
oală cu vin, 

ARETIA 

De ce să nu-ţi încălzesc niţică mâncare ? 

SILVESTRU  (răstit) 

Fă ce-ţi spun.(Aretia ese repede. Silvestm se uită la ceas). 
Repede mai trece vremea. 

(Aretia intră şi aşterne un şemvejel pe masă, Trandafir în 
svârle de pe masă). 

Lasă-te cucoană de lux că boeria ne-a mâncat capul. 
(imbucă lacom din pâinea şi brânză pusă dinaţinte ; obser- 

vând că Aretia se uită la dânsul, se zăsteşte). 

Ei! şi acum ce te uiţi la mine ? 

ARETIA 

__ Ce vrei să fac altceva ?... Nu te-am văzut de atâta 

vreme |... 
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SILVESTRU 

Păi de asta crezi c'am venit ? Fă-ţi bocceaua, ma- 
dam, că ne prind nemţii. 

ARETIA 

Plecăm ? (veselă). 

SILVESTRU (turnându-şi vin) 

Poţi să-ţi iei şi aşternutul. Ne ia Ciupitu cu căruţa. 
Eşti gata ? 

ARETIA (bătând veselă din palme) 
Ştiam că n'ai să mă laşi în mâinile duşmanului. 

(face repede din aşternutul patului o boccea, apoi se re- 
pede la garderob şi-şi scoate de acolo rufele şi rochiile). 

SILVESTRU . 

Mai lasă şi mă-tii niţică zestre, că poate s'o mărita 
după vre-un chior de neamţ. 

| ARETIA (înjumătăţind), 

Atât ajunge ? 

SILVESTRU 
Bagă-le în cufăr!... Şi acum vezi de mâncare... Asta 

ne trebue pe drum... 
(Aretia iese repede şi apoi se întoarce cu un coş încărcat 

şi cu o damigeană de vțin). 

ARETIA 
Coşul ăsta, stă pregătit de o săptămână, Silvestre... 

Nici mama nu ştia de dânsul. Te aşteptam doar să vii. 

SILVESTRU 

la-ți haina. 

ARETIA (îmbrăcânda-şi paltoneul). 

Ciupitu când vine ? | 

SILVESTRU 

A cam întârziat! (se scoală). Trebue să dau o fugă pe 
la dânsul... Ba mi se pare c'a şi venit.



ARETIA 

E mama. 

SILVESTRU 

" (aşezându-se la trei paşi în fața uşei cu mâinile în şolduri) 

Apoi m'a găsit în toane bune. 

(Casiope intră). 

SCENA VI. 

Urmează peripeţiile nenorocite, care-l fac pe Silvestru, dezer- 

tor fără voe şi să stea ascuns în propria lui casă, ascultând cum 

rivalul său Schwalbe ameţit de băutură se încearcă să-i. co- 

rupă soția, ” 

ACT II, SCENA XI. 

Schwalbe, Aretia, Silvestru Trandafir. 

SILVESTRU (Aretiei) 

Treci dincolo, cucoană... Ţi-ai făcut datoria, rămâne 

acum să mi-o fac eu... 

ARETIA 

Bagă de seamă, Silvestr=, nu fii necugetat... 

SILVESTRU 

Uşa! (Aretia ese cu capul în pământ). 

SCENA XII. 

Silvestru Trandătir, Gottiried Schwalbe. 

SILVESTRU 

Şi acum să ne înconversăm şi noi puţinel. 

SCHWALBE 

Cu dezertorii nu discut, îi arestez. 

SILVESTRU 

- Ta ascultă, mă Schwalbe, cu mine ţi-ai săsit tu să te 

fandoseşti ?... 
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SCHW ALBE 
Eşi. afară .! | 

” , SILVESTRU , : Din casa mea? (Schwalhe dă să ia revolverul de pe masă, dar Silvestrui-o ia înainte). Fără scule, neamţule ! Ce naiba ? 

SCHWALBL _ 
(se repede la geam şi bate în fereastră) 

Herman ! 

SILVESTRU 
(închide repede ușa pu cheia şi scoate dela brâu un cuţit foarte lung). 

Te tai !... Până o sparge Herman uşa, mor cu tine de gât (se aude o bătae în ușă). 

SCENA XIII. 
Aceiaşi, Vocea lui Herman. 

„ VOCEA LUI HERMAN 
Tum befehl, her Oberleutenant ! 

SILVESTRU. (fioros şi încet lui Schwalbe). 
Spune-i să plece, Schwalbe, dar pe româneşte ca să pricep şi eu, altfel... mi se face a sânge de neamţ!... 

SCHWALBE (după o oarecare ezitare) 
Ascultă, Hermane, nu uită ce ţi-am ordonat. Păzeşte 

bine poarta, până la noui' ordine. 

_ SILVESTRU (după ce l-a privit o vreme). 
Aşă mai înţeleg şi eu... Prea o luaseşi razna. 

SCENA XIV. 

Silvestru Trandafir, Gottiried Schwalbe. 
SCHWALBE 

(foarte enervat se reașează la masă şi turnându-şi un 
pabar de lichior îl bea încet, simulând nepăsare). 

1 GH. Adamescu şi M. Dragomirescu.— Manual de Limba Română el. V, 161



SILVESTRU (după ce l-a privit o vreme). 

Şi aşă 2... E bun, hai? Am auzitără că ați băutără 

şi şampanie !... Trebue să te îi costat mulţi bani!... 

România, săraca... Bucureşti... vai dă ei! Mare petre- 

canie trebue să mai fie prin oraş!... lar aţi dat de bine! 

Acum aţi sărit pe noi după ce o viaţă întreagă vam 

mănit! Nu va ajuns că v'am dat... Nu-i nimic! Slavă 

Domnului, avem de unde... Dar voi mai vreţi şi mue- 

rile noastre! Muerea mea, hai ?... Mă Schwalbe, mă! 

Eu te-am avut în mână... Uite aşă... Cu orden de sus... 

Se aflase c'ai să pleci din ţară şi careva dintre ăi mari 

mi-a spus: „Cată-i nod în papură, Silvestre, şi nu-l 

lăsă că-i spion”! Trei zile mi-am cercetat sufletul şi 

sufletul nu na lăsat să fac moarte de om!... Şi te-am 

cruțat... Păi acum mi-o îeştelişi... Aici nu mai eşti spion, 

aici eşti un măscărici, o batiocură... Apoi, tocmai pe 

mine mai ales 2... Sau ai crezut că ai să găseşti satul 

fără câini şi ai dat de coșcogeamitea dulăul !... Sunt 

negru în ceru gurii, mă Sehwalbe, mă, şi.am nişte colți... 

(îi avată cuțitul)... uite unul dă prubă!... Tot la beregăţi 

se dă!... Schwalbe, Schwalbe, de ce ai făcut una ca 

asta ?... Hai 2... Nu vrei să răspunzi ? Te ţii mândru, 

ori tremură piftia în tine ? 

: SCHW ALBE 

Silvestre Trandafir, mâine dimineaţă te voiu fotogra- 

îia atârnat de un felinar. | 

SILVESTRU 

Gottiried Schwalbe, mâine dimineaţă Herman va 

îace şniţei natur din hoitul tău... 

SCHWALBE (ironic). 

Vrei să mă omori ? 

SILVESTRU 
Depandă. 

SCIIW ALBE 

"Si de cine depandă! 
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SILVESTRU 

Intâi de mine şi apoi de tine. 

SCHWALBE 

In ce fel? 

SILVESTRU 

De îelul cum _ne-om împăcă. 

SCHWALBE 

Pui condiţii ? 
SILVESTRU 

Dacă-mi dă mâna. 

SCHWALBE 

Eşti un prost obraznic. 
_ 

SILVESTRU 

Vorbește, neamţule, mai cu politică, c'altiel îţi plâng 
de milă. - 

SCHW ALBE 

Nu uită, Silvestre Trandafir, că vorbeşti cu un ofiţer 
din armata imperială germană. 

__ SILVESTRU 
Asta să i-o spui lui mutu. 

SCHWALBE 
(îşi mai toarnă un, pahar pe care-l bea dintr'o dată, 

apof; aprinzându-şi o ţigare de foi, măsoară din cap 
până în picioare pe Silvestru. Cu a linişte calculaţă 
şi dispreţuitoare). 

Cât timp ai de gând să mă plictiseşti cu prezenţa ta ? 

SILVESTRU 

De mă, Schwalbe, asta depandă de tine... Şi eu aş 
dori s'o scurtăm cât mai repede... Nu de altceva, dar 
mi se întoarce inima pe dos când te văd... 

SCHW ALBE 

Sfârşeşte şi spune ce vrei dela mine ? 
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SILVESTRU 

Viaţa ta e a doua oară în mâinile mele... Ți-o cruţ şi 

de rândul acesta... In schimb ne vei lăsă să ne ducem 

unde vom crede noi de cuviinţă. 

SCUWALBE (râzând). 

Pofiim ! 

SILVESTRU 

Aşă dar, nu vrei ? 

SCHW ALBE 

Credeam, că vrei să te rogi, ca un soldat ce te res- 

pecii să capeţi graţia de a fi împuşcat şi nu spânzu- 

. Dar uitasem că eşti un dezertor. 

SILVESTRU 
(apropiindu-se până sub nasul lui Schwalbe). 

Dar dacă nvaş da ţie ca prizonier, lăsându-mi soţia 

şi soacra să plece în voia lor ? 

SCHWALBE. 

Soacra poate să plece chiar de acum... Aretia însă 

e prada mea de răsboiu... E satisfacția şi răzbunarea 

mea!... O voiu săruta-o în faţa ochilor tăi... (horcăe, 
capul îi cade pe masă). | 

SILVESTRU 
(apucându-l de păr şi cu o furie crescândă, îl loveşte 

cu nasul de masă). 

Sărut-o! Sărut-o! Sărut-o! _ 

(loveşte cadavrul lui Schwalbe cu piciorul, acesta se 

rostogoleşte cu scaun cu tot; se vede o tăetură 

groasnică la gât. Silvestru se duce până la uşă și 

vorbeşte încet). . 

- Mamă Casiope, mamă Casiope, vino c'un hârdău de: 

apă fiartă să opărim porcul... Avem de făcut caltaboşi 

pentru Crăciun... 
(râde încet, în fimp ce pe nesimţite cortina; cade). 
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Urmează actul II ân care Silvestru Trandafir, ca să-și scape 
familia de pedeapea germană, se hotărăşte / se predea, să 
meargă la judecată și la moarte, fără ca iu) lui soție să știe 
ceva din gravele lui hotărîri. Bl face întreaga faanilie să plece 
in Dealul Spirii la o rubedenie, iar el, cearcă să fugă. Dar. 
familia scapă, pe când el este unmărir de aceeaşi fatalitate ; 
o patrulă germană auzind ce-a făptuit îl împușcă fără judecată. 

| - 1. EXPLICARI 

1. Deşi această dramă pare că este îndreptată în contra 
naţiunii germane, ea e departe de a aveă acest caracter, Drama 
nu e între două neamuri, ci între doi rivali, dintre care unul 
e vanitos şi ameţit de băutură, şi celălalt e brutal şi sânge- 
ros. Amândoi iubesc aceeaşi femee şi de aci drama. Elementele 
politice sunt lăturalnice şi subordonate acestei pasiuni univer- 
sale. 

2. În această operă dramatică, poetul întrebuinţează toate 
elementele din viaţa de toate zilele ale unei familii. de mahala. 
O tragedie întrun mediu meschin. Nu e dar o tragedie, ci o: 
dramă modernă. 

2. TEORIE 
î. Se numeşte dramă modernă înfățișarea printr'o operă 'dra- 

matică a unei acțiuni tragice ce: se petrece în împrejurări de. 
viaţă și între personagii obișnuite, 

3. APLICAŢIUNE 
Să se citească în întregime '„Dezertorul”, 

ISTORICUL POEZIEI DRAMATICE .. 

Cei mai mari dramaturgi ai antichităţii sunt. mai întâi: dra: 
maturgii eleni : Eshile, cu avânturile lui lirice şi cu profun- 
zimile lui mistice ; Sofocle, cu desvoltarea miă'jestoasă și echi.. 
librul simţirii sale, şi Euripide cu analizele lui psihologice, 
Aceştia trei sunt poeți tragici. Cel mai mare: dramaturg comic 
la Eleni este Aristofan ru comediile lui tendențioase şi cu 
admirabilele lui coruri lirice. Cele mai însemnate tragedii ale 
antichității sunt : Orestia lui Bshile, „Edip. rege”, „Edip la 
Colona“ şi „Antigona'“ de Sofocle ; '.„Medea“ şi ;„Alecesta“ de 
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Euripide. Cea m=i însemnată comedie este comedia „Broaştele” 

de Aristofan. a 

La Romani, avem doi dramaturgi, comici de mare valoare : 

Plaut, cu glumele lluji cam groase, şi Terenfiu, cu delicateţea lui. 

Cele mai înseannate connedii latine sunt : „Aulularia“ de Plaut 

şi „Adelfi“ de Terențiu. 

Drama şi comedia, după căderea Atenei şi a Romei, timp de 

mai bine de 1000 'de ani, decad cu desăvârşire. Poezia drama- 

tică renaşte în sec. XVI şi începutul sec. XVII cu Shakespeare, 

cel mai mare dramaturg al lumii. El înfăţişează toate marile 

sentimente omeneşti întrupate în personagii cu. voinţă puternică 

şi plină de-o fantazie uluitoare. Dela, el avem „Hamlet“ revolta 

morală ; „Macbeth”, mustrarea conştiinţei ; „Othello”, gelozia ; 

„Romeo şi Julieta“, severitatea iubirii ; „Visul unei nopţi de 

vară”, ridiculul iubirii; „Richard III”, ambiția criminală ; 

„Shylock“ sau „Negustorul din Veneţia”, ura de rassă. 

După Shakespeare, teatrul renaşte şi se perfecţionează în 

Franţa cu tragicii Corneille şi Racine şi cu marele comice Mo- 

licre. Dela cei dintâi avem: Polyeucte“, dulceața martiriului 

religios; „Le Cid“, cu iubirea alături de înverşunarea răsbunării 

cerulă de onoare, Aceste două tragedii sunt de Corneille. De 

Racine aveam cea mai adâncă analiză a iubirii biciuită de gelozia 

pasivă în „Andromaca şi fanatismul religios în: „Athalie“. Moliere 

ne-a lăsat multe admirabile comedii cu varii sentimente: ura. 

societăţii in „Misanthrope“, ipocrizia în ;,Tartuife“ ; pedan- 

teria în „es femmes savantes“; parvenitismul în „Le bourgeois 

gentilhomme”, sgârcenia în „Avarul”, 

Teatru este finviorat peste un secol cu dramele lui Schiller 

in Germania, dintre care cea mai însemnată este „Moartea lui 

Walenstein”, dar în Franţa, după două secole, cu Edmond 

Rostand cu „Cyrano de Bergerac“, 
Românii se pot mândri cu desvoltarea operelor lor drama- 

tice, deşi au o desvoltare culturală foarte târzie. In mai puțin 

de un secol, noi am dat literaturii universale: „O scrisoare 

pierdută” de Caragiale, întruparea comicului pur în legă- 

tură cu ambiția politică ; „Patima roșie”, drama fatalității de- 

terminate, şi dramele naţionale: ,;Vlaicu Vodă”, ;,„Apus de 

soare” şi „Letopiseţi“. 
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NU 

GENUL ORATORIC 

   



!. Discursul deliberaliv, 
După alegerea lui Cuza“ de Mihail Kogălniceanu. 

Netifă introductiva. — După hotărîrea puterilor europene 
pria tratatul din 1856, Românii sunt consultaţi în privinţa 
Coastiiuțiunii, ce doresc să aibă. Fi aleg, un Divan ad hoc şi - 
el votează dorinţele ţărilor. 

  

  Lie votează princapiul Unirii, Domn străin, Regim constitu- 
țioral şi reprezentaţiv, Neutralitate. Diplomaţia europeană în- 
cheie Convenţiunea, care acordă toate punctele afară de Unire, 
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lăsân/l tot două principate cu doi Domni, cu două adunări. In 
urma proclamării Convenţiunii, se întrunesc Adunările elective 
in ambele principate ca să aleagă Domn. In Moldova se alege 
colonelul Cuza. După proclamarea rezultatului, Kogălniceanu 
rosteşte discursul ce urmează : 

Măria Ta! 

După o sută cincizeci de ani de umilire şi degradare 

naţională, Moldova a intrat în vechiul său drept, con- 

sfinţit prin capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege pe 

capul său, pe Domnul. 

Prin înălţarea Ta pe tronul lui Ştefan cel Mare sa 

reînălțat însăşi naționalitatea română. Alegându-Te de 

capul său, neamul nostru a voit să împlinească o veche 

datorie, către familia Ta, a voit să răsplătească sân- 

gele strămoşilor Tăi, vărsat pentru libertăţile publi- 

ce *). ” 

Alegându-te pe Tine Domn în ţara noastră, noi am 

voit să arătăm lumii aceea ce toată ţara doreşte: Ia 

legi nouă, om nou. 
O Doamne! mare şi frumoasă-Ți este misiunea; Con- 

stituţia din 7 (18) August, ne însemnează o epocă nouă 

şi Măria Ta eşti chemat să o deschizi 7). Fii dar omul 

epocei; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca 

legea să îie tare; iar Tu, Măria ta, ca Domn, fii bun şi 

blând: fii bun, mai ales pentru aceia pentru cari mai 

toți Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi. Nu uită 

că, dacă 50 de deputaţi Te-au ales Domn, însă ai să 

domneşti peste două milioane de oameni. 

Fă dar ca domnia Ta să fie cu totul de pace şi de 

dreptate, împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodi 

în mijlocul nostru strămoşeasca frăţie. 

1) Aluzie la un Cuza care fusese ucis de Dounnitorul Const. 
Moruzi (1778). 

2) E vorba de Convenţiunea între cele șapte puteri mari eu- 
10pe €, prin care sa stabilit organizarea principatelor. 
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Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn-cetăţean: ure- 
chea Ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciună şi linguşire. 

Porţi un frumos şi Scump nume, numele lui Alexan- 
dru cel Bun. Să trăeşti dar mulţi ani! 

Ca şi dânsul, fă, o Doamne, ca, dreptatea Europei, prin desvoltarea instituțiunilor noastre, prin simțţi- mintele Tale patriotice, să mai putem ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexandru cel Bun ziceă ambasadorilor împăratului din Bizanţiu 
că România nu are alț ocrotitor decât pe Dumnezeu şi 
sabia sa ? 

Să trăeşti, Măria Ta! 

I. EXPLICĂRI ŞI TEORIE 
1. În bucata literară de mai sus avem o vorbire, pe care Mihail Kogălniceanu o adresează noului domn ales, Alexandru Cuza. Este un discurs, iar autorul lui se numeşte oraftor. 2. Mai nainte de a face acest discurs, oratorul a trebuit să se gânilească la ideile pe care aveă să le spună în discursul său. Aceste idei pot fi multe când discursul e mare. Aci sunt puține, pentru că discursul e scurt, Adunarea aceasta de idei în vede- - rea facerii unui discurs se numeşte invenfiune. 

5. După ce şi-a adunat ideile, oratorul caută să le dea o ordine sau dispozițiune. Ordinea trebue să fie astfel alcătuită, ca diferitele idei să izbească cât mai- plăcut şi mai convingător sufletul ascultătorilor. Aşezarea ideilor în ordine se numeşte dispozițiune sau plan, 
Ideile întrate în dispoziţiunea unui discurs se numesc ar- 

gumente. 
4. Argumentele dintr'un discuns se aşează în modul următor : 
I Exordiul sau introducerea, în care căutăm să ne insinuăm în sufletul ascultătorilor, 
II Tractarea, în care expunem convingerile noastre, şi 
III Peroraţia sau concluziuinea, în care ne rezumăm şi căutăm 

să mişcăm cât mai mult sufletul ascultătorilor, 
5. După ce am dispus într'o ordine argumentele, căutăm să 

le dăm haina vorbirii. Această lucrare se numeşte elocuțiune. Când scriem discursul, noi îi dăm forma detinițivă. Mulţi însă 
lasă dicțiunen pe seama improbizănii, IN 

-? 2 
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6. În fine, a patra lucrare, pe care o cere discursul este 
acțiunea, adică cum îl spui în faţa auditorilor. In acţiune în- 
tră : ţinuta, gestul, pronunțarea cuvintelor. Ţinuta trebue să 
fie distinsă, gestul expresiv şi pronunţarea distinctă şi armo- 
nioasă. 

| I. EXERCIŢIU 
Să se înveţe pe dinafară discursul lui Kogălniceanu. 

DISCURSUL REGELUI FERDINAND 

După ce s'a făcut unirea tuturor provinciilor. 
(18 Noemvrie 1318). 

  

  

„Per aspera ad astra”, alăsueşte 0 veche deviză, ce 
cu drept cuvânt se potriveşte cu vremurile din “urmă. 
Au trecut doi ani de Când, copleşit de torţe mult su- 

 Perioare, am fost siliţi.să părăsim Capitala Ţării şi o | 
mare şi bogată. patrie a teritoriului nostru în mâinile 
unui vrăiriăş, care a vrut să ne pedepsească pentru 
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că am tras sabia împotriva lui, împinși de un idea] ce 
nu puteă îi înfăptuit decât prin luptă şi prin sânge. 
Am trăit în acest răstimp clipe de mare mulţumire 

sufletească, când vitejii noştri au ţinut piept unui vrăj- 
maş puternic şi trufaş, când pe munţii Moldovei şi pe 
malurile Siretului au învăţat pe oştirile teutone că pe 
aici nu se trece. Rămași singuri, în urma evenimente- 
lor dela vecinul nostru, am fost siliţi şi noi să ne su- 
punem pentru un timp unei forțe mai tari, şi a urmat 
o epocă de durere, de suterinţă 'şi de chinuri sufleteşti 
pentru Mine şi poporul Meu. 

In aceste timpuri însă am avut o mângâiere din cele. 
„mai duioase, care M'a susţinut şi care a oţelit şi inima 
şi mintea Mea, spre a îi credincios hotăririi ce luasem 
în August 1916, că nu voiu încetă de a mă împotrivi 
unei situaţii impuse până ce nu vom căpătă ce eră drep- 
tul nostru sfânt, ce eră înscris în cartea neamului a- 
cestuia iubit de Dumnezeu. Mângâierea aceasta şi tot- 
odată un îndemn tare, eră iubirea poporului Meu şi 
credinţa ce împreună cu Mine însuileţiă marea massă 
a supuşilor Mei iubiţi în dreptatea cauzei noastre, cre- 
dință mai tare ca orice vrăimaş şi care birueşte toate 
obstacolele şi deschide ușa unui viitor mai bun. 

Prin luptele crâncene, prin vitejia ostaşului român, 
armata a binemeritat dela patrie, prin demnitatea lui 
în zilele de grea încercare, prin încrederea în viito- 
rul ţării, poporul Meu a câştigat stima lumii întregi, iar 
pentru Mine şi Casa Mea a izvorit, din bucuria şi din 
suferinţele împărtăşite în comiin,-o legătură care ne-a 
unit sufletul cu sufletul supuşilor Mai: cum mai tare nu 
se poate înckipui. i 

Iu aceste momente am înţeles inim-_ poporului r6- 
mân, am cunoscut piterea lui de rezisterii « : sate în- 

suşirile lui, cari i-au permis să-şi păstreze naționâma- 
tea în cursul veacurilor, cu toate vremurile grele ce 

soalta îi rezervase. În aceste momente am câștigat 
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convingerea că talpa ţării, Țăranul român, şi toţi acei 

cari muncesc şi cari cu braţul şi sângele lor apărau 

pământul strămoşesc cu 'viteiie strămoşească merită 

o solicitudine deosebită şi că împroprietărirea ţăranu- 

lor este răsplată bine meritată pentru jertiele ce au 

depus pe altarul ţării. 

Când am luat moştenirea întemeetorului României 
moderne, am făgăduit înaintea reprezentanţilor Na- 

ţiunii că voiu îi bun Român. Cred că m'am tinut de cu- 

vânt. Grele au îost timpurile, mari au fost jertiele, dar 

strălucită este răsplata şi astăzi pot spune cu îruntea 

senină : faţă de Dumnezeu şi faţă de poporul Meu 

am conştiinţa curată. 
„Per aspera ad astra”. După zile grele de restriște, 

după luni de grele încercări, a răsărit soarele asupra 

zilei de bucurie când putem culege roadele încrederii 

noastre în noi înşine şi în trăinicia Neamului românesc. 

Ceeace moşii au visat, ideea pentru care generaţiile 

teecute au suferit şi au lucrat, idealul pentru care toată 

suflarea românească a nădăiduit, iar ostaşii noştri 

şi-au vărsat sângele, azi a devenit un fapt împlinit. 
Azi, mama România poate strânge pe toţi copiii iarăşi 

la sânul ei. Basarabia şi Bucovina, cele două fiice ră- 

pite, s'au întors una după alta în casa părintească, iar 

Ardealul, îrumosul leagăn al poporului Român, de unde 

au descălecat întâii Voevozi ai Ţărilor Româneşti, a 

votat azi, la Alba-lulia, unirea cu regatul Român. 
Salutând printre noi pe solii din Ţările Româneşti, 

cari ni-au adus din p-:ea îraţilor lor aceste bune ves- 

tiri, să-mi fie îngăriwit să aduc prinosul meu de adâncă 

şi neperitoare reCUNoştința sanorului Men şi tuturor 
bărbaţilor cu jbire de neam, cari cu patriotismul lor 
cald, cu c-afi “tul lor chibzuit, cu voinţa lor nestrămu- 

cară, uvau ajutat pe mine, Tara, să putem înfăptui visul 
nostru secular. 

Să unim deci suiletele noastre, să unim toate puterile 
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noastre, închinând toate energiile binelui obştesc, ci 

să putem face faţă unui viitor strălucit, care se des- 
chide înaintea privirilor noastre, întemeiat pe baze să- 

nătoase şi democratice. Binecuvântarea generaţiuni- 

lor viitoare va fi răsplata noastră neperitoare. 

Si acum, în această zi măreaţă, să unim glasurile 

noastre şi să strigăm din adâncul sufletului : 

„Trăiască scumpa noastră Românie, întregită şi 
de-apururea nedespărțită !“ 

EXPLICĂRI. — In acest discurs Regele Ferdinand vorbeşte 
despre însemnătatea unirii tuturor provinciilor româneşti, Este 
un discurs politic, ca şi al lui Kogălniceanu, şi fiindcă e rostit 

într” > ocaziune solemnă, este un discurs politic solemn. 

TEORIE. — Discursurile politice fie zostite în ocaziuni solemne 
fie în desbaterile parlamentare sau în adunări populare, for- 

mează grupa diseursurilor deliberafive,



2. Discursul demonstrativ. 

DESPRE LIMBA ROMANA 

. de Regina Elisabeta 

  

  

Notiţă introductivă. — in ziua de 21 Octombrie 1897 sa 

inaugurat noul local al Universităţii din lași. La serbarea 
aceasta au fost de faţă şi Suverânii ţării. Regele Carol a rostit 
un discurs în aceă zi. Tot atunci — căci serbările au ţinut 
mai multe zile — profesorii universitari sau prezentat Reginei 
Elisabeta şi, prin graiul lui Al. Xenopol, i-au spus ce cugetă 

şi ce simte poporul român pentru Regina sa, pentru scriitoarea 
care poartă numele de Carmen Sylva. 

Regima a răspuns prin cuvântarea ce urmează: 

Mişcată am îost până în adâncul sufletului Meu, vă- 

zând că Mi-aţi săpat numele pe tabla de marmoră din 

locaşul de unde izvorăşte pentru noi învăţătura. 

Cum am putut merită o asemenea onoare, căci sunt 

numai un şcolar plin de râvna de a munci şi de do- 

rinţa de a vedeă tinerimea urmărind în acelaşi spirit şi 
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cu aceeaşi tragere de inimă şi jertie, calea trasă de cei 

mai bătrâni? 

Adevărat e că învățătorii Mei sunt cei mai minunaţi 

ce-i poate arătă scumpa noastră ţară: — Miron Costin, 

istoricul plin de patriotismul cel mai curat şi mai ne- 

meşteşugit, — Dosoteiu, care cu inimă smerită a pus 

în versuri Psalmii lui David, — Vasile Alecsandri, care 

cu gură de aur a cântat rostul melodiilor ce urechea 

lui cea fină auziă. Aceştia nau condus drept la izvor, 
la însăşi inima poporului, la acest rubin nepreţuit. | 
“Gura poporului e cântecul răpitor al privighetorii, 

care aduce la auzul nostru sunetele limpezi ale na- 

turii ce es din îreamătul vorbitor al codrilor României 

şi plutesc peste poeni strălucitoare şi peste valurile au- 

rite ale câmpiilor şi lanurilor noastre. Din gura popo- 

rului tragi învăţătură mare şi trainică ca din sânurile 

nesecate ale tainicului sfinx. Gura poporului e izvorul 

cel limpede, care ese din stânca sănătoasă, spre a ră- 
cori necurmat sufletele setoase. Gura poporului e înţe- 

lepciunea nesfârşită. lar cântecul popular este cea mai 

înaltă poezie, căci el dă viaţă şi viaţa-i suferinţă. Cân- 
tecul popular este poezia cea mai sublimă, căci nimeni 

nu ştie cine l-a făcut. Fiecare l-a cântat pentru.întâiaşi 

dată şi pentru întâiaşi dată sute de ani în şir. Cântecul 

popular este cea mai profundă poezie; căci fiecare l-a 

simţit pentru întâiaşi dată. EI curge din veselie şi din 
strigătul de durere, din nădejde şi suferinţă: şi numai 

acela se poate numi poet, care a dat de acest sunet. 

Am avut în partea Mea rara fericire de a auzi cân- 

tecul României, când eră încă ascuns şi necunoscut. 

EI M'a îăcut de am pătruns inima poporului Meu, par'că 
aş fi din ea născută. 

Da! dintr'însa din nou nam născut! Căci ce sunt; 
la aceă şcoală am învăţat. Lumea basmelor româneşti 

ma înconjurat cu tot farmecul lor şi viersul românesc 

a cântat în inima Mea. Ferice sunt că Mi s'a dat să în- 

12 Gh. Adamescu şi M. Dragomirescu. — Manual de Limba Rom, cl, V, 177



'ăţ aci şi că tot aci mai pot învăţă, până când suilet 
în mine va îi. 

Se zice că maeştrii cei mari ai întâiei arte creştine 

au zugrăvit în genunchi şi în rugă fierbinte. Şi eu în 
genunchi sunt dinaintea cântecului, ca dinaintea a ceca 
ce Dumnezeu a dat mai curat copiilor săi, ca dinaintea 
acelui cuvânt din Evanghelie care luminează întune- 
ricul şi care îl duce spre acele înălțimi strălucitoare, 
pe care duhul simplu al omului nu şi-l poate altiel în- 
chipui decât într'o psalmodie eternă dinaintea feţei lui 
Dumnezeu. 

Tabla de marmoră ce aţi aşezat în sala cea mare a 
Universităţii din laşi, este destinată să aducă aminte: 
toate acestea. 

Ca şcolar, şi pentru toţi şcolarii, mulţumesc din toată 
inima şi din inimă plină de bucurie, pentru acest semn 
de iubire. 

Să trăiască toate inimile cele tinere, care vor cântă 
acest cântec de mii şi de mii de ori, jos peste ţărâna 
noastră, sus spre sufletele noastre! 
„Să trăiască toţi şcolarii şi toţi învățătorii ! 

1. EXPLICĂRI.— În aceșt discurs, Regina Elisabeta caută să ne 
convingă de frumuseţea limbii române. Este un discurs demon- 
strativ 

2. TEORIE. — Se numeşte discurs demonstrativ, discursul care 
are de scop să înfăţișeze cu claritate şi conv ingere o idee. 

5. EXERCIŢII. — Să se rezume.



  

LUPTA DELA NICOPOLE 

de Regele Carol ! 
  

Notiţă introductivă. — În ziua: de 21 Martie 1904 în şedinţa 

Academiei Române, Regele Carol a sitit o cuvântare, 

După o scurtă introducere, în care mulţumeşte preziden- 

tului acestei înalte institu- 
țiuni culturale pentru cu- 

vintele călduroase cu care 
l-a salutat, urmează cele 
trei părți ale discursului : 

prima, despre lupta din 

anul 1396 de lângă Nico- 

pole, când trupele Sulta- 
nului Baiazid sdrobiră ar: 

mata de 70.000 de luptă- 
tori adunată din toate ţă- 
rile creştine ale Europei, 
între cari şi soldaţii lui 
Mircea cel Bătrân. La a- 
ceastă expediţie a luat 
parte şi comitele Zollern, 

întemeetorul Casei .de Ho: 
henzollern.—A doua: parte 

vorbeşte despre luptele din jurul Nicopolei în văsboiul 

din 1977, —A treia şi ultima parte aminteşte călătoria în- 

treprinsă de Regele Carol în Bulgaria în anul 1902. 

In paginile ce urmează, se reproduc : introducerea. şi câteva 

pasagii din partea a doua. 

  

  

  

Cuvântarea caldă, cu care sunt întâmpinat din par- 

tea Academiei găseşte un viu răsunet-în inima mea şi 

mulțumesc pentru sentimentele de dragoste şi de cre- 

dință ce mi se aduc astăzi, ca întotdeauna. 

Nu pot arătă mai vădit necurmatul meu interes pen- 

tru activitatea Academiei decât aducându-i lucrări şi 

documente de un interes istoric pentru ţară, şi luând 

astiel o parte oarecare la munca ei îolositoare. 

“-- Măgulitoarea primire ce Academia a făcut comuni- 

cărilor inele anterioare mă îndeamnă a nădăidui că, şi 
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de astădată, va ascultă cu interes ochirea ce doresc a 
aruncă asupra două epoce — una foarte depărtată, în 
care un strămoş al meu se află în luptă sub stindar- 

dele creştinătăţii alăturea cu un mare Domn român, — 

alta recentă, care poate fi privită cu o încoronare a 
celei dintâiu. 

Aceste evenimetne s'au desfăşurat în jurul vechii ce- 
tăţi Nicopole, care prezintă astiel pentru mine un în- 
doit interes, căci sub zidurile sale s'au strâns acele le- 
gături de prietenie între regele Sigismund al Ungariei 
şi comitele Frederic VI de Zollern, care a întemeiat 
mărirea Casei mele, şi tot acolo, după cinci secole a- 
proape, urmaşii lui Mircea, răsbunând pe strămoşii lor 
au început lupta de desrobire care a întemeiat regatul 
român. | | 
Mircea cel Bătrân — cu drept cuvânt numit şi cel 

Mare — este, în acest trecut depărtat, figura cea mai 
impunătoare a neamului românesc : faima faptelor sale 
glorioase, străbătând peste hotare, deşteaptă pentru în- 
tâia oară interesul lumii apusene asupra țării. Atăturea 
cu cele mai falnice armate străine şi ca vrednic aliat, 
el face să strălucească vitejia ostaşului român pe câm- 
piile dela Rovine şi Nicopole ; iar, lucru neuitat, el 
stabileşte de atunci dreptul nostru asupra Dobrogei, re- 
alipită prin răsboiul pentru neatârnare şi acum deapu- 
rurea nedespărţită de trupul României. 

In răsboiul dela 1877 pentru neatârnare, vechea ce- 
tate Nicopole a devenit o poziţie strategică de mare 
însemnătate în tot timpul luptelor dimprejurul Plevnei, 
căci ea a îost baza de operaţiune a oştirilor aliate ş: 
punctul lor de legătură cu România. 

Hotărirea luată de armata rusească de a trece Du= 
nărea între Şiştov şi Nicopole, impuneă supravegherea 
de aproape a acestei din urmă cetăţi. Pentru acest 
sfârşit S'au concentrat o brigadă şi trei baterii din 
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corpul al nouălea rusesc la T urnu-Măgurele, unde se 

aflau deja stabilite şase baterii de asediu. 

La 14/26 lunie, în prezenţa împăratului Alexandru MU, 

îocul se începi asupra cetăţii Nicopole, care nu întâr- 

ziă a răspunde. In acelaş timp toate bateriile de pe 

linia Dunării, dela Calafat până la Olteniţa, deschid un 

foc viu ca prevestire a unei acţiuni serioase. 

La 15/27 Iunie trupele ruseşti trec Dunărea la Şiştov 

şi aşează apoi un pod pe vase. Flancul lor stâng din- 

colo de Dunăre, ameninţat prin vecinătatea cetăţii Ni- 

cepole, impuneă stăpânirea ei cât mai grabnică. 

La 18/30 lunie, Marele Duce Nicolae îmi scrie la Zim- 

nicea că corpul al nouălea rusesc este gata de a trece 

Dunărea şi roagă ca divizia a patra română să ocupe 

Flămânda şi Turnu-Măgurele, unde va rămâneă arti- 

leria rusească. La 19/1 răspund că al șaptelea regiment 

de linie şi o baterie, care se aflau la Islaz, vor trece 

Oltul şi se vor duce la Turnu; fac totuşi oarecari re- 

zerve în privinţa întinderii prea mari a liniei române 

şi asupra necesităţii de a aveă aceste trupe în mână 

pentru o eventuală operaţie între Calafat şi Corabia. 

Totodată înştiințez pe Marele Duce despre ieşirea lui 

Osman Paşa din Vidin şi înaintarea lui spre răsărit 

cu cincisprezece batalioane şi două baterii. 

La 8/20 Iulie ni se cere ca trupele române dela Tur- 

nu-Măgureie să ocupe Nicopole; ni se arată dorinţa ca 

prizonierii turci să fie escortaţi de călăraşi până la 

cea mai apropiată etapă rusească. Aceste propuneri nu 

sunt primite. Tot la 8/28 Iulie o divizie a corpului al 

nouălea are o luptă crâncenă la Plevna şi e silită a se 

retrage spre Nicopole cu o pierdere de şaptezeci și 

cinci ofiţeri şi peste două mii oameni. Plevna era ocu- 

pată de trupele lui Osman Paşa, despre a cărui plecare 

din Vidin anunţasem pe Marele Duce Nicolae. 

La 11/23 Iulie .primesc o nouă cerere din partea Im- 

păratului Alexandru pentru ocuparea cetăţii Nicopole, . 
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spre a face disponibile trupele ruseşti de acolo. La 13-25 
lulie această cerere este reînnoită şi primită, 

La 17/29 Iulie, cei dintâi ostaşi români pun piciorul 
pe acest pământ unde luptase Mircea cu aproape patru 
„veacuri înainte. Regimentele al cincilea de linie şi al 
patrusprezecelea de dorobanţi, cu al treilea şi al optu- 
lea de călăraşi, trec Dunărea la Turnu-Măgurele pe 
vase mari şi sunt primite cu toate onorurile de gene- 
ralul Stolipin, comandantul cetăţii Nicopole. Regimen- 
tele al patrusprezecelea de dorobanţi şi al optulea de 
călăraşi ocupă oraşul, un batalion din al cincilea de li- 
nie păzeşte podul de peste Osma spre Rahova, iar celă- 
lalt batalion, drumul spre Plevna. Regimentul al treilea - 
de călăraşi este trimis înainte, însărcinat cu serviciul 
de recunoaşteri. Trecerea acestor trupe din divizia a 
patra pe teritoriul Bulgariei s'a admis, cu condiţia ca 
ele să rămână sub a mea comandă şi cu dreptul de a 
dispune de ele oriunde vom aveă trebuinţă. 

La 15/2 August, părăsesc Corabia şi pornesc spre 
Turnu-Măgurele; la 16/28 August seara sosesc la Gor- 
ni-Studen, în marele cuartier imperial, unde sunt căl- 
duros primit de Impăratul Alexandru, care îmi oferă 
comandamentul superior asupra tuturor trupelor din- 
prejurul Plevnei. Divizia a patra română se afla dejă 

“acolo. Mulţumesc Impăratului de cinstea făcută Ţării, 
iar, la obiservaţiile mele despre răspunderea unei aşă 
grele însărcinări, el îmi răspunse: „Dumnezeu ne va 
ajută”. 

A doua zi s'a întrunit un mare sfat de răsboiu în 
care s'au hotărît dispoziţiunile de căpetenie pentru 
„detaşamentul dela Vest”, denumire ce s'a adoptat peu- 
tru armatele aliate dimprejurul Plevnei. Asupra cererii 
Marelui Duce, am admis ca podul de lângă Corabia 
după trecerea armatei române să fie mutat la Nicopole 
spre a puteă servi şi armatei ruseşti. Prin această Mut 
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tare ne schimbasem pentru a treia oară baza noastră 

de operaţii. 

La 20/41 Septembrie, în faţa podului dela Siliştioara, 

am trecut armata în revistă. După binecuvântarea dată. 

de Episcopul Râmnicului şi al Noului-Severin, trupele 

sau pus în mişcare cu muzicele în cap şi steagurile. 

EXERCIŢII. — Să se citească şi să se caracterizeze. 

PREDICA LA SUIREA PE SCAUNUL MITROPOLIEI 

UNGRO-VLAHIEI 

de Antim Ivireanul 

  

„Veniți după mine și voiu face 

pre voi vânători de oameni". 

Doctorii cei desăvârşiţi şi înţelepţi atunci mai mult 

măresc lauda meşteşugului lor, nu când cu hier şi cu 

îos luptă patima să o Supue, după cum este legea răs-: 
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Doiului; ci numai când aceia ce pătimesc cu apipăeri. 

mângâioase şi cu doctorii dulci vor află leacul bolna- 
vului; şi cele înfricoşate porunci ale meşteşugului doc= 
toresc să le oprească, şi în oare-cate zile cu mâncări 
doctoreşti şi hrănitoare potolind durerile, să arate pe 

acela ce pătimeşte mântuit de boală. 
Aşă şi prea înțeleptul doctor al sufletelor şi al tru- 

purilor noastre, împăratul împăraţilor Christos Dumne- 
zeul nostru, văzând lumea că bolnăviă cu patimile ne- 
credinţei şi se află ca o rană cu înşelăciunile cele lu- 
meşti spre închinăciunea idolilor, a socotit cu multe 
feluri de mijloace, şi a purtat de grijă pentru mântui- 
rea oamenilor şi a neamului omenesc, de vreme ce a- | 
cesta este lucrul cel dintâi al bunătăţii lui, a mântui pe 
om din mâinile vrăjmaşului și. a- -l aduce la frumuseţea 
cea dintâi şi la vrednicia dela câre âu căzut pentru 
păcatul neascultării al “strămoşulăi Adam; şi nu trimite 
ploae de foc spre îngrozirea lunii; nici “porneşte marea 
ca o oaste împotriva pământului; nici înarmează pu- 
terile stihiilor împotriva necredinţei, ci numai o supune 
cu blândeţe, cu minuni, şi o trage spre : dânsul cu faceri 
de bine şi cu cuvinte cereşti o preface să se mute de 
pe lânsa patiriile cele sufleteşti ce (se umtlau ca o rană 
otrăvită. Şi vrând Dumnezeu cuvântul ca să se arate 
în lume, mai înainte până a nu se întrupă şi a se face 
om, a trimis în lume prooroci să propovăduiască la oa- 

„_meni venirea lui cea înfăţişată şi pentru aceasta n'a 
ales împărați şi crai să facă prooroci, nau luat îilozofi 
şi ritori să trimiţă propoveduitori venirii lui, m'a pogo- 
rit din cer întunerece şi mulţime de îngeri, ce are pe 
lângă dânsul mii de mii nesocotiţi şi nenumărați, ci a 
trimis oameni proşti şi mai vârtos păstori de Oi, ca pe 
Moise, ca pe David, ca pe Samuel, şi toată mulţimea 
proorocilor, prin miilocul a cărora au semănat buna cre- 
dinţă nu în toată lumea, ci numai la jidovi, cari locuiau 
într'o parte a pământului, în ludeia. 
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Dar de vreme ce Dumnezeu, va pre toţi oamenii să-i 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie, căci a- 
ceasta este mare sete la Dumnezeu a poiti şi a iubi 
să mântuiască oamenii ; pentru aceasta nu se odihniă. 
Dumnezeu să fie numai la Jidovi buna credinţă şi cele- 
lalte limbi să fie lipsite de darul lui. Pentru aceasta au 
vrut să răsară lumina Dumnezeirii lui în toată lumea. 
şi viind împlinirea vremii, după cum zice fericitul Pa- 

"vel, vrut-a Dumnezeu să vie fiul lui, şi vrând să tragă 
limbile la cunoştinţa Dumnezeirii lui şi să-i înveţe lu- 
cruri prea slăvite şi poruncă nouă şi viaţă cerească, 
cercă să “afle slugi acestor porunci şi nau căutat cetăţi, 
nu S'au uitat la mulțime de oameni, mau socotit slujba 
împăraţilor, S'au scârbit de puterea avuţiei, au urit bi- 
ruința ritorilor, nu i-au trebuit limbile filozofilor, nu 
s'au Slujit Cu arme, după cum e obiceiul ostașilor, nici 
cu alte meşteşuguri asemenea acestora; pentru ca să 
nu aibă putere nimeni din cei necredincioşi să zică că 
au tras la sine Christos mulţimea cu unele ca acestea, | 
ci numai s'a slujit iar cu mijlocul, cu care au ales pe 
prooroci. Şi ce face? au luat iar -propovăduitori evan- 
gheliei, nu păstori ca pe prooroci, ci pescari şi vânători 
de peşte şi i-au trimis să propovăduiască lumii buna ves- 
tire şi le încredinţează în mânele lor şi în limbile lor 
doctoria lumii zicându-le: „Veniţi după mine şi voi face 
pre voi pescari. de oameni“, 

lar ei, lăsând mrejele, merseră după: dânsul: într'un 
gând eră ceata. ucenicilor cu pofta stăpânului. Şi ca 
nişte oameni drepţi şi proşti *) de răutate, nau viclenit 
în mintea lor, nici ş'au prepus în inima lor de âcea che- 
mare, ci ca nişte oameni blânzi şi fără de răutate au 
mers după dânsul, ca fierul după piatra magnetului şi 
ca părul după chihlibarul cel curat, şi cu puterea Mân- 
tuitorului Christos, au ruşinat pre cei ce i-au văzut, si 

1) Proști — lipsiți de (sens. arhaic). 
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ca pre nişte peşti cu mreja blogoslovirii au prins mul- 

țimea şi au vânat auzurile noroadelor şi au înduplecat 

inimile tiranilor şi sufletele împăraţilor le-au supus ; 

şi au făcut o isbândă şi o biruință atât de îrumoasă, 

cât mau putut-o face toate împărăţiile lumii. 

- . . . . . . . . . . . . 

Pentru aceea dar nu este minune, iubiții mei ascul- 

tători şi cinstiţi şi de bun neam boeri, de mau rânduit 

şi pe mine Dumnezeu şi m'au pus, om mic fiind şi sine- 

rit, păstor mic la mică turmă, la d-voastră, pre care 

eu nu vă am, nici vă ţiu turmă mică, ci mare şi înaltă. 

Dumnezeu n'a căutat la micşorarea şi netrebnicia 

mea, nu s'au uitat la sărăcia şi la străinătatea mea ; 

ci au căutat la bogăţia şi noianul bunătății sale; şi au 

acoperit de către oameni toate spurcăciunile şi făr de 

legile mele, cari sunt mai multe decât perii capului meu 

şi decât nisipul mării, şi m'a învăţat, nevrednic fiind la 

această stăpână şi mare vrednicie a archieriei, şi m'a 

trimis la dumneavoastră să vă fiu păstor, părinte su- 

îletesc, rugător către Dumnezeu pentru buna sănătate 

şi spăsenia dumneavoastră şi a cinstitelor dumneavoa- 

stră case, purtător de griie la cele ce ar fi spre folosul 

mântuinţii, şi să vă fiu de mângâere la scârbele robiei 
cei vaviloneşti a lumii aceştia. 

Observațiuni. — În acest «tiscurs Mitropolitul Antim desvoltă 
tema cuprinsă în vorbele puse în fruntea euvântării sale: 
„Veniţi după mine şi voiu face pre voi vânători de oameni“ şi 
aplică apoi ideia la situaţiunea sa personală, fiind ales mi- 
ivopolit. 

Discursul cuprinde un subiect din evanghelie; este un discurs 

religios, şi anume o predică. 

TEORIE. -— Discursurile cari an de scop să demonstreze o 

idee sau să întărească prin documente o serie de fapte alcă- 
tuesc grupa zisă gen demonsfrafiv. Ele pot fi discursuri aca- 
dem ce : ţinute în Academii sau societăți de oameni învăţaţi, 
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în Universitate, ete. sau discursuri religioase, ţinute în. bise- 
că sau la alte ocaziuni de acest fel. Discursurile religioase 
cari se ţin pentru a desvolta o maximă sau un precept religios 
se niimesc și predici, 

  

3. Discursul judiciar. 

Discursul lui Barbu Delavrancea la Curtea cu juraţi întru 
apărarea d-lui Ion Socolescu. 

  

  

  

D-l lon Socolescu fusese dat în judecată pe motivul că și-ar fi daț 
foc casei, pentru ca să poată încasa prima de asigurare dela Societatea 
Dacia“ și . 

Juraţii au pronunţat un verdict de achitare. 
Urmează aci peroraţiunea discursului, 

Vom termină, domnilor, cu mobilul crimei. Şi dela 

început vă declar că în pretinsul mobil 'ce i se impută : 

domnului Socolescu, eu văz dedesubt mobilul „Daciei”. 

Ce caută „Dacia” aici? Adevărul? Justiţia? Nimeni 

n'o crede. Voeşte să obţie despăgubirea de 5000 de lei? 
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Nimeni mo crede, că a pus patru avocaţi de îrunte, 

printre cari cel mai însemnat al baroului nostru, în 

-scop'de a câştigă o reparaţie bănească cel mult de 

5000 de lei. Cu această sumă, ea nar puteă acoperi 

nici pe jumătate onorariul celor patru ilustraţiuni ale 

baroului. Atunci a venit aci ca să piarză băneşte în 

acest proces ! Nimeni n'o crede. Sau voeşte să se a- 

pere — şi aş înţelege-o — de presupusele învinuiri ce 

i-am aduce noi. Dela început însă am declarat, în nu- 

mele colegilor mei şi al d-lui Socolescu, că nu acuzăm 

pe „Dacia” că ne-ar îi pus foc. Limpede şi categoric. 

Cred că i s'ar fi impus datoria ca să se retragă în urma 

acestei declaraţiuni, că ar îi fost spre binele şi onoarea 

ei, că ar fi apărut animată de un înalt sentiment de | 

demnitate şi delicateţă mai ales când recunoaşte ea 

însăşi prin ilustrul său reprezentant că nu e şi nu poate 

fi iubită de marea majoritate a asiguraţilor. 

„Dacia” a preierit altă conduită. 

S'a năpustit asupra d-lui Socolescu, nu s'a cutremurat 

de nici un mijloc, a pus mâna pe orice armă şi la îal- 

surile din dosar a adăugat invenţiunile sale. N'a fost 
sentiment delicat în care să nu fi izbit; n'a.îost inti- 

mitate sfântă pe care să n'o îi răscolit; n'a fost durere 

pe care să n'o fi aprins; ma fost speranţă legitimă în 

care să nu fi izbit. Trei zile, trei zile a torturat pe un 

om fără nici o dovadă, nerespectând în el nici ceeace 

justiţia, în misiunea ei, respectă până şi celor mai abo- 

minabili asasini. Dar astăzi, d-lor, astăzi când sa ri- 

sipit aceă vijelie care a durat trei ore şi jumătate, am 

avut impresia provocată de cruzimea şi plăcerea „Da- 

iei”, că suntem în timpul de decadenţă al Imperiului 

roman... lumea se adunase la circ, lacomă de specta- 

cbl... în mijlocul arenei stă despuiat martirul creştin... 

asupra lui să repede fiara îuribundă... lacă martirul... 

asupra lui s'a dat drumul fiarei cuvântului... trei ore 
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Va sfârtecai... şi el a suferit fără geamăt întărit de cre- 
dinţa în iustiţie şi de tăria unei conştiinţe curate ! 

„Dacia” n'a pus foc, v'o repetăm. Ar îi o calomnie 
dacă am bănui pe directorul ei sau pe vreunul din con- 

siliul de administraţie. Dar pe cine vrea să apere "Da- 

cia” cerând. osândirea d-lui Socolescu? Ar îi o impru- 

denţă ca societatea „Dacia“ să se confunde ea pe ea cu 

acel furnicar de agenţi exteriori, fără neam, fără ţară, 

goniţi de pretutindeni şi scuturaţi în naiva noastră Pa- 
„_trie. „Dacia” e datoare să se lepede de păcatele de cari 

unii din aceştia ar fi capabili. Vi s'a amintit de procesul 
unor agenţi de asigurare cari în 1883 au dat foc oraşului 

Câmpulung. Aceşti criminali au îost osândiţi. Vi sa 

citit verdictul juraţilor. 
„Dacia” nu trebue să se coniunde cu asemenea a- 

genţi. Şi în procesul nostru, sub raportul agenţilor, „Da- 

cia“ stă rău şi comite o mare greşeală acuzând cu atâta 

înverşunare. Ce eră Hoti până la acest proces? In- 

spector la „Dacia”. Care a îost conduita lui. faţă de d. 
Socolescu, adversarul neînduplecat. al „Daciei“? V'au 

mărturisit aci, doi martori, că acest inspector al socie- 

tăței a venit la ei acasă, i-a chemat la. e] acasă, le-a 

dat de băut două ocale de vin, le-a dat doi napoleoni, 

le-a făgăduit şi altă răsplată, şi le-a cerut în schimb să 

' declare că d. Socolescu şi-a dat foc la depozitul din 

şoseaua Basarab. Chiar Hoti — depoziţia vi s'a citit de 

d. preşedinte — recunoaşte că martorilor le-a dat vin, 

că i-a chemat la el acasă, că le-a dat un napoleon... pen- 

tru osteneală... (Râsete) şi ca să depue că cheresteaua 

arsă ar îi prețuit mai puţin decât fusese asigurată! Ce-a 

devenit Hoti în urma acestei conduite? A fost dat afară 
dela „Dacia”, dar... imediat i s'a găsit un loc mai bine 

plătit la Buştenari, o exploatare de petrol în strânse 
legături cu „Dacia”. Nu, d-lor, ar fi fost cuminte să nu 

figureze în proces şi e regretabil, pentru ea, că figurează 

şi acuză. In deosebi mobilul o precupă, mobilul o re- 
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voltă, banul o scoate din înţelepciune, fără să bage de 

seamă că insistând prea mult dovedeşte că ea are un 

îndoit mobil nemărturisit acuzând pe d. Socolescu: să 

sdrobească un adversar redutabil şi să scape de obliga- 

țiunea de a-i plăti prima de asigurare. 

Ce mobil ar îi avut d. Socolescu ca să-şi dea foc ca- 

selor lui, mobilierului lui, cărţilor şi tablourilor lui? Şi-a 

asigurat imobilul, mobilele şi biblioteca pe o valoare e- 

xagerată şi prin incendiu a vroit să încaseze prima dela 

„Dacia”. lacă mobilul, după d-voastră. Şi cu ce aţi spri- 

jinit această afirmaţiune? In primul rând aţi pornit dela 

o teză generală, care este o ofensă generală adusă tu- 

tulor asiguraţilor. Aţi afirmat că mai toţi asiguraţii, pe 

acest timp de criză, ar îi fericiţi să-şi transforme în 

bani tot avutul lor asigurat. Protestez în contra acestei 

injurii adusă Românilor. Dacă ar fi aşă de tocită noţiu- 

nea de cinste în România, „Dacia” ar îi dat îaliment, şi 

desigur n'ar fi ajuns cea mai bogată societate din ţară. 

In special v'aţi oprit la arhitecţi ca să izbiți mai sigur 

în d. Socolescu. Clădiri mari nu se mai fac; arhitecţii 

stau rău; Socolescu sufereă de criză ca şi colegii săi. 

Ei şi? Atât e de aiuns ca cineva să devie criminal ? A- 

tunci toţi cei cu profesiuni liberale, toţi lucrătorii, toţi 

comercianții, ar formă o massă scârboasă de candidaţi 

la crimă, pândind ocazia d'a prădă, d'a incendiă, d'a a- 

sasină. Sau, nu cumva aţi descoperit că între arhitec- 

iură şi crimă legăturile sunt mai strânse, că bosa de ar- 

hitect se confundă cu bosa criminalului din naştere ? 
Singura argumentare serioasă, ca formă cel puţin, ar 

fi fost marea deosebire între valoarea reală a lucruri- 

lor şi valoarea pe care au fost asigurate. Şi ce s'a do- 

vedit? Parchetul a făcut o expertiză, şi ştiţi dacă a pus 

sau nu pasiune în acest proces. lacă rezultatul acestei 

expertize la care d. Socolescu n'a asistat: suma experti- 

zei judecătoreşti corespunde cu suma propusă şi admisă 

de societate. Tăcerea se impuneă şi n'aţi vroit să tăceţi. 
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De mobil maţi vorbit, forţaţi de polița d-voastră de 

asigurare, ştiind că eraţi în drept să nu plătiţi nici un 

ban proprietarului, reparând numai toate stricăciunile. 

Cât despre mobile, v'aţi oprit în deosebi asupra biblio- 

tecei. Ce nobilă analiză ! Nu-mi vine isă cred ce am 

auzit ! Mi se păreă că visez un vis urit !... Omenirea 

revenise la primele ei lupte de primitivi, trăind mize- 

rabil... în spelunci întunecoase, fără pic de idealitate. 

Aţi luat inventariul bibliotecei, aţi citit rând cu rând, 

carte cu carte. Aţi suris de un titlu; aţi râs de altul, 

v'aţi mirat de un preţ, aţi contestat altul; dar nu ne-aţi 

spus pentruce aţi suris, pentruce v'aţi mirat. Gestul, 

exclamaţia, privirea au înlocuit sănătosul raţionament. 

La Vitruvius aţi dovedit că nu ştiţi ce valoare au pentru 

aşă autori, limba, ediţia, adnotaţiunile. Nu vă fac o 

vină de neştiinţă, dar când ne-aţi afirmat, ca un adevăr 
general şi incontestabil, disprețul pentru toate volumele 

de Estetică şi Literatură citite odinioară, în tinereţea 

noastră, reducându-le la greutatea hârtiei, mi s'a părut 

că vă despărțiți de conştiinţa universală a umanităţii. 

Cum, domnilor, cartea care v'a nutrit primele aspira- 

țiuni... volumul, care v'a deşteptat primele iluzii.. pa- 

ginile care se leagă cu cele mai nobile sențimente..., 

rândurile care v'au răcorit suiletul şi v'au mângâiat 

de primele dureri ale tinereţii... — nu mai au nici o va- 

loare, când începeţi să cărunţiţi? Viaţa noastră, să fie 

clipă, după clipă, fără nici o legătură între ele? Vârsta, 

încetul cu încetul ne scoboară în rândul animalelor, cu 

o slabă conştiinţă numai de prezent? Locul unde ne-am 

născut, casa în care am trăit, obiectele pe care le-am 

cumpărat cu dragoste, tablourile, pe care ne-am des- 

Chis ochii, cărţile pe care le-am citit şi'n care au căzut 

de multe ori cele mai calde şi curate lacrămi, tot, tot, 

toate amintirile, tot ce deşteaptă în noi şirul vieţii cu 

toate evenimentele ei nu au nici un preţ pentru filozofii 

„Daciei”! Tristă concepție despre om! Concepţie me- 

191



canică, din care a dispărut sufletul, scârbit de sunetul 

banului ! Asta să fie concepţia morală a „Daciei“. Nu 

crez. Nu-i fac această ofensă. Dar pasiunea, pasiunea 

sdruncină echilibrul, amestecă noţiunile fundamentale 

şi redeşteaptă, în mijlocul civilizaţiei, rămăşiţele de fe- 

rocitate, adormite în om, dar nu complet dispărute. 

Aţi râs de un roman — nu ştiu de care — cumpărat 

acum douăzecei de ani cu doi lei şi cincizeci de bani, 

pus în inventariu cu acelaş preţ. Depinde de cine ci- 

teşte, de ce citeşte şi de când citeşte. Un volum poate 

îi o părticică din viaţa noastră şi nu găsesc parte din 

viăţa mea pe care s'o vânz pe doi lei şi cincizeci nici 

s'o dau în licitaţiune publică. Şi cu ce nepăsare — de 

sigur afectată — vorbeşte de tablouri!... O pânză, câ- 

teva urme de pensulă, un cadru, vechiu şi acela, și 

atât. Regret şi mi-e milă. Eu, domnilor, am un mic ta- 
blou din 1864, dela marele Grigorescu, pe care nu 
l-aşi lichidă cu „Dacia“ pe niciun preţ, chiar dacă ar 

înțelege arta prin prisma idealului etern. | 

Sunt convins că nu se află aci nici un om care să nu 
se îi revoltat de socotelile dumneavoastră ofensatoare, 

chiar pentru un financiar în care lăcomia să îi sufocat 

orice sentimentalitate. | 

In sfârşit, eraţi datori să vă supuneţi expertizei ordo- 

nate de parchet. Rezultatul este sdrobitor pentru dum- 

neavoastră. lată poliţa de asigurare a domnului So- 

colescu, iată şi expertiza parchetului. Socolescu şi-a 

asigurat biblioteca pe 40.000 de lei şi expertiza judi- 

ciară o evaluiază la 41.000 de lei. | 
Dacă aţi fi citit toate actele din dosar, ne-aţi fi cru- 

țat, d-le Take Ionescu, de o suferință morală nemeri- 

tată şi marele d-voastră talent nu şi-ar îi scoborit e 

Jocinţa prodigioasă la analize mici din toate punctele 

de privire. 

Din cifre n'a eşit mobilul. Expertiza ordonată î 

contra noastră s'a supus evidenţei. Vă mai rămâneă 
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ceva şi aţi mers până la capăt. Paharul cu otravă ni 

l-aţi întins plin-ras, cu o nepăsare supra-umană. Să ad- 

mitem că evaluarea făcută de inculpat ar fi cea ade- 

vărată şi mobilul crimei tot există. Aţi afirmat şi v'aţi 

încercat să dovediţi. Care ar îi mobilul? Iată-l, după 
reprezentanții „Daciei“ : Socolescu simţiă nevoia de 

bani acum, imediat, de bani mulţi, și alt mijloc nu gă- 

siă, pe acest timp de criză, decât focul. 

Aveă nevoe de bani. De unde ştiţi? Nu ne-aţi spus. 
Să admitem că ar îi avut nevoe de bani. Afară de 

crimă, nu mai există nici un mijloc ca să şi-i procure? 

Un om cate a învârtit afaceri de milioane, al cărui fond 

imobiliar trece peste un milion — chiar dacă ţinem so- 

coteală de datoriile lui, după cum vi s'a dovedit cu 

date necontestate — un om fără nici o datorie în piaţă; 

nu ar îi putut să se împrumute cu câteva mii de lei? 

Am chemat aici pe doui bancheri de frunte din piaţa 

noastră, d-nii Moroeanu şi Alexandru Ionescu. Fiecare 

din ei, v'au afirmat că i-ar fi împrumutat oricând de- 

la 10 până la 20.000 de lei. lată în ce mod ar fi avut 

banii imediat. Şi nu i-ar fi ajuns 20 până la 40.000 de 
lei? De ce? Aţi afirmat măcar, că d. Socolsecu eră în 
vreo întreprindere grea şi încurcată, ca să aibă imediat 

nevoe de o sumă mai mare? Acest curaj v'a lipsit, şi 

mă mir. Ciudat! Sunteţi de o ingeniozitate pe care 

marii ârtişti din teatrele Europei v'ar invidia-o, când 

treceţi peste creditul d-lui Socolescu şi susţineţi că nu- 

mai „Dacia” i-ar fi oferit, imediat, prima de asigurare, 

banii de care aveă nevoe, imediat. Şi i-ar îi oferit.plata 

primei, imediat, fiindcă d.. Socolescu o atacase violent 

şase luni de zile. Auziţi, d-lor iuraţi, ca să obţii bunele: 

graţii ale cuiva mai decât să-l ataci, şi să-l ataci cu 

violenţă ! 

Asemenea argumente n'ar merită nici un răspuns. 

„Dacia” 'să plătească imediat, şi mai ales unui duşman, 

aceasta -răstoarnă toată experienţa acelora cari au stu- 
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'diat poliţa de asigurare. Câte operaţiuni până să a- 

jungi la plată! Delegaţi cari să inventarieze, experţi 

cari -să evalueze pierderile 'totale şi stricăciunile par- 

iale, discuţia, dovedirea cu acte şi martori că ai avut 

“obiectele consumate 'de incendiu, ciocnirea fatală între 
cerere şi ofertă, în sfârşit judecata Care se impune 

în-toate cazurile când e vorba de o despăgubire mui 

mare. Să nu uițăm că societatea, potrivit poliţei, nu 

plăteşte interese. la suma datorită nici chiar dela in- 

tentarea acţiunii: Din această cauză procesele cu „Da- 

cia” durează ani de zile. Ea, în orice caz, profită de do- 

bânda banilor. lacă de ce este o glumă să presupuneni 
că d-lui Socolescu i-ar fi trecut prin minte că ar fi ob- 

ţinut, imediat, despăgubirea, ba încă întreaga despă- 

gutiie ce i s'ar Ccuveni. Ei, domnilor dela „Dacia“, 

unde e mobilul? Cum credeţi că Socolescu şi-ar îi cx- 
pus trecutul lui nepătai, toate aspiraiiunile lui, onoarea 

lui, a soţiei lui, speranţele. lui legitime de o vieaţă îe- 

ricită, în schimbul unui proces nesfârşit? Cântăriţi un 

mobil imposibil cu distrugerea unei 'vieţi, şi între- 

  

baţi-vă în îundul conştiinţei, dacă 0 asemenea crimă 

ar coniite-o un cm, care ar fi în minţile lui. 

Nici o dovadă că Socolescu a comis crima. Interes 
nu-aveă; mobilul nu există. Şi cum v'aţi explică un îe- 

nomen imrozibil de explicat ca un om curat, absolut 

iinstit pânăla vârsta de 45 de ani, dintr'o dată şi din se- 
nin să treacă peste cinstea lui? Credeţi că e uşor să vă 

lepădaţi de ea când va guvernat o întreagă viaţă ? 

Aşă de uşor să ajungă un om la perversitatea necesară 

întregei game de infracţiuni contra legilor scrise şi le- 

gilor morale ? Vă . înşelaţi ! Pentru crimă şi pentru 

onoare sunt căi lungi de străbătut cu momeli. tentaţiuni, 

cu fericiri nefaste şi cu stăpâniri de sine adeseaori du- 

Teroasec. 

Cine de mic minte, apoi îşi trădează colegii, apoi 
fură câte ceva, în societate speculează ipocrizia. înşeală 
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pe amici, gustă din îructul combinațiilor: necurate, după - 

temperament, încetul cu: încetul ajunge la excrocherie 

sau la crimă. De ai importanţa antecedentelor când . 

| “udecaţi pe un prevenit. Cine, din contră, s'a deprins cu 
- adevărul, cu realitatea, cu munca grea, cu respectul 

dreptului, în el se pronunță marea poruncă a onoarei, 

de sub imperiul căreia nu scapă. la început, inconştient, 

mai în urmă instinctiv, niciunul din actele - vieţei. Un 

mod de a îi se impune unuia, un'alt mod dea îi, celui- 
lait. 

La. început, voit, în cele din urmă fatal, perversitatea 

la unii şi cinstea la alţii le determină conduita. Aş buteă 

susține că legea inerţiei din lumea fizică corespunde cu 

o inerție sufletească, în virtutea căreia unul ajunge, E 

dacă nare noroc, la Văcăreşti, iar altul, chiar în cul- 

mea. nenorocirilor, nu se „abate din calea adevărului. 

Cinstea e bogăţia săracului, fi noblețea bogatului; să- 

racului îi dă credit ; bogatului, simpatie. E viteza-acu- 
mulată de toate sforțările vieţii, în care se duce ca un! 
corp rotund pe un plan înclinat. Ar trebui un obstacol 

: imposibil de însins ca să oprească un suflet curat, din- 

"colo de jumătatea. vieţii, din calea lui presărată poate 
de deziluzii, dar pururea luminată de un ideal. In lumea 
morală, ca şi îni lumea fizică, orrirea bruscă este o 
explozie de energie. În lumea morală, «xplozia e ne- 
bunia. După 45 de ani de cinste nepătată. ar îi trebuit. 
o sguduityră fundamentală în capul lui Socolescu, ca 
dintr'o dată să devină criminal; ar îi trebuit ca nebunia 

să izbucnească. singura cauză: care i-ar îi amorţit con- 

“„Ştiinta, i-ar fi distrus într'o clipă modul lui de a îi, legea 
, propriei lui existenţe. Oricât de jos s'an scoborit vre- 
- murile care ne apasă şi oricât de vast ar fi curentut de- 
" cepțiunei, acela care s'a deprins până peste declinul 
_vieței, să considere onoarea ca o poruncă a conştiinţei 

şi ca o mângâiere în cele mai mari dezastre. trece 
; senin, ca şi cum n'ar vedea şi n'ar auzi, prin mijlocul: 
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tentaţiunilor şi a păcatelor fermecătoare: Şi n'aţi des- 

coperit o singură pată în toată viaţa lui Socolescu. l-aţi 

acuzat temperamentul, ca şi cum pusilanimitatea ar fi o' 
virtute... l-aţi imputat hoțărirea, ca şi cum laşitatea 

var merită glogiile... l-aţi ponegrit lupta pentru arta 

“naţională, ca şi cum dela specula fără idealitate ar de- 

pinde gloria unui popor... Şi cu o ură, care n'a servit 

nici justiţia, nici societatea, v'aţi năpustit asupra lui cu 

desirâu îp expresiuni, cu ferocitate în accent, pe când . 

desăvârşita lipsă de probe vă impuneă rezerva, mode- 

rațiunea şi cuviința... Ca pe o pradă, nu ca pe un în- 

culpat, l-aţi maltratat înainte de a-l sfâşiă... Şi furiei 

d-voastră nta lipsit nici ridicula expertiză a unei ştiinţe 

de dibueli şi de pedantism! La tortura lui nemeritată 

s'a adăugat râsul mulţimei imposibil de stăpânit... Aţi 

provocat şi desgust şi ilaritate... Dar destul... Puterile 

mă părăsesc şi răbdarea juraţilor e pe sîârşite... Toţi 
suntem. coprinşi. de acelaşi sentiment de dreptate. In 

conştiinţa tuturor s'a coborit: aceeaşi. lumină, acelaşi 

adevăr... ca şi cum toţi am formă o singură ființă 
snormă cu aceeaşi convingere, cu aceeași dorință ca să 
se redeă amicilor şi societăţii, curat ca mai înainte, pe 
martirul unei funeste erori judecătoreşti... “Sfârşesc, 
d-lor juraţi, încredinţat că în unanimităte veţi zice : 
inocent ! 

EXPLICAĂRI. — Acest. discurs a fost ţinut în faţa Curţii cu 
juraţi, care aveă să judece faptul imputat acuzatului, de a fi 
dat foc casei. Fete discurs judecătoresc, 
TEORIE. — Se numesc discursuri. judiciare sau judecă- 

- toreşti, acele cari se rostesc în faţa. instanţelor de judecată ale 

unei ţări, . 
Ele pot fi: 
a) rechizitorii, discursuri ale procurorului care acuză pe 

prevenit ; 
b) pledoarii, discursuri ale avocatului care apără pe prevenit ; 
c) rezumate ale preşedintelui Curţii cu juraţi, prin cari re- 

„ zumă cele spuse de părţi spre a înlesni pe juraţi să-şi formeze 

convingerea, 
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GENERALITAȚI LITERARE | 

GENUL ORATORIC 

Literatura, se distinge prin trei feluri de scrieri : 1) prin opere 
ideologice sau didactice, care sunt izvorite mai cu seamă din 
voinţă ; 2) prin opere literare propriu zise, care sunt împodo- 
bite cu aureola simşirii; şi 5) prin opere de ipoezie, care 
constitue tablouri de sine stătătoare şi în care contemplăm sim- 
țirile, faptele trecute şi acţiunile prezente obiectivate sau plas- 
ticizate. | | . 

Opere ideologice sunt proverbe şi. maxime, fabule esopice şi 
ghicitori, satire şi anecdote. 

Opere literare propriu zise sunt: a) PROZA SIMPLĂ, unde 
intră proza istorică, proza descriptivă şi proza analitică ; b) 
PROZA POETICĂ de matură lirică, epică sau dramatică, și 
c) PROZA ORATORICĂ unde intră articolele de ziar; scrisorile 
şi mai cu seamă discursurile, 
Opere de poezie sunt: poezia lirică, poezia epică şi poezia 

dramatică. i 

Acesta este conspectul general al literaturii,
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