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PREFAŢĂ. - 

De-şi avem în literatura noastră didactică vre-o 
cîte-va manuale de poetică pentru şcoalele secundare, an 

încercat totuşi a face o nouă lucrare—nu ştii dată po 
zice şi: o Incrare noud—pe care o prezent onoraţilor miei 

colegi. Fără vre-o pretensiune de originalitate, am căutat 

să adun ce mi sa părut potrivit pentru elevii şi ele- 

vele noastre, dînd o redacțiune cît s'a putut mai în- 
feleasă diverselor principii pe cari le-am aflat î în auțorii 

consultaţi. 
Iată în scurt planul ce am urmat şi ustificarea lui. 

Pentru a satisface cerința programei oficiale, am în- 
ceput printr'o introducere, în care am tractat cîte-va 

chestiuni din estetică mai necesare pentru, studiul poeticei. 

“Partea II o formează versificaţiunea, în. care am. dăt - 

toată nomenciatura şi regulele obicinuite, dar struclitra 

versului romîn am explicat-o întrun mod cu totul deo- 
- sebit, mai leznicios-—cred-— pentru şcolari. 

- Partea III este sindiul propriii zis al poeiicet: 
| murile poetice. 

.
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Am căutat aci a face din manualul miei şi. tractat 

teoretie şi antologie. Nu cred că sistemul urmal 

pînă aci la noi de a avea şcolarii aceiaşi carte de 
citire pentru toale clasele este bun, căci profesorul nu 
află exemiplele necesare pentru explicările sale. Cărţile 
speciale de antologie ca auxiliar al poelicei ati numai 

poezii romiîneşti (una singură are donă-trei exemple 
streine) şi este imposibil a vorbi de toate speciile poe- 
ice mărginindu-te la literatura noastră. Apoi e cert că 

„ministerul însuşi în alcătuirea programei a avut în v- 
dere ca lecţiunile de poetică şi retorică să fie un curs 
pe scurt de literatură generală. Am început Jie- 
care gen cu exemple sai rezumate; apoi am tractat 
reguiele cari se pot explica prin exemplele ce cunoaşte 
şcolarul. După aceea -am pus cîte-va analize literare 
unele ca model ca după ele să lucreze şcolarul analizele 
ce i se vor da, altele bucaţi literare ele însele din scrii- 
tori importanţi din a căror citire se pot trage înseme- 
nate foloase, deprinzîndu-se încet, încet spiritul elevului 
cu critica literară. Lă toate exemplele am pus uole, 
explicînd termenii necunoscuţi şcolarului (pentru a unu 
pierde profesorul timp cu explicarea, întrerupînd citirea), 
lucru ce am făcut şi în partea teoretică ort de cîte ori 
se pomeneşie ui nume propriii sai um cuvînt tehnic ce 
dm socotit necunoscut pentru şcolar. 
„În fine. studiul fie-cărui gen se termină cu 0 n0- 

biţă istorică. Aci numai rar m'am mărginit la o simplă 
Înşirare de muime, de obiceiti am preferit a vorbi despre 
mai puțini poeți, dar a'vorbi mal mult despre ei.



YV , 

Lucrarea se sfirşeşte cu un apendice bibliografic ca 
sd se vază pe deoparte toate izvoarele de cari m'am 
servit; pe de alta cei cari ar. voi să urmărească mai 
departe unele cestiuni să aibă o îndrumare). Spun 
aci că principala călăuză mi-a fost Poetica lut Hegel, 
de şi n'am adoptat istoria genurilor aşa cum o face el. 

Cartea va pârea poate cam voluminoasă ; trebue însă 
să se ție seamă că avem în acelaşi volum şi poe- 
fica şi antologia. Cu chipul acesta scolarul va avea o 
singară carte în loc de doud 2). 

G. A. 
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TABLA MATEERII 
A 

PARTEA I 

_ INTRODUCERE IN STUDIUL POETICEI 

„ 1.— Noţiună generale de estetică. 

1. Estetica. Frumosul, Plăcerea estetică «5 « . . . . » 

2. Frumosul, binele, adevărul, utilul = e - o. . . . . 

3. Axta. Arta şi ştiinţa e e o... o. 

4. Frumosul şi sublimul, Notă despre câță-va termeni întrebuințaţi 

în caracterizarea. „impresiilor ce ne "proâue operele artistiee « 
5. Artele e. . î. . 1 a. . [. [ . d. . . . 3 

6, Poezia. Condiţiile poetului: -« - - + . . . . . . 

7. Poezia şi poetica. Importanţa poeticei. Principalele tractate âe 
poetică = - . o. . oc. | . |. . . . . . . 

II, — Dioţiunea poetică. 

r, Principiul general “al dicţiunii poetice îî . [. |. . . 

2..Regule generale = . . . . . . .. . . . . . . . 

3. Epitete. Figuri. Transpoziţiuni e e e o. . . . . . 
4, Dicţiunea poetică rominească «e. . . e. . . . . . . 

PARTEA II 

VERSIFICAFIUNEA . 

1. Versul şi proza 1 1 . [. [ . . |. . . . . . . 

Exemple de poezie în proză : | Ă 

Descrierea grădinii Paradou de Emile Zola e . . . . - 
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Moartea armaşului Dracea de Odobescu - + - - = 

Descrierea Bărăganului de Odobescu » «. ». «. - - 

Descrierea ernii de Odobescu - - - - - . . . 

Puintre suine de Volney = -. o. . . . . . . 

Meditaţiune de Volney» - . . -. . . . . . - 

Cîntarea Rominiel de Bălcescu + * - . . . * 

2. Versificaţiuneu greco-latină şi cea modernă ss. . 

3. Măsura e o see... 

4. Eliziunea şi hiotul «o. o... 

5. Cezura = . . . . . . . . 1. . |. . . . 

6. Incălcurea e o. s a o o. . . . . . . . . . 

7, Rima o o. . . . |. |. . 1. |. |. . |. . . 

8. Licenţe poetice - . o. o. . . . . a. 

9. Ritmul versurilor vomîneştă so... . 

10. „Ritmul în îstoria poeziei romineşti » = e sc. . 

11. Gruparea versurilor : Stofe. Versuri libere » -. -. e» 

12, Forme fize de poezie » » . . . . . . . . . 

Exemple de acest fel de poezii: 

- Triolet de 1. B. Hctrate + e. . . . . . .. . 

Sonet de Al. Sihlieanu e » e. . o. . . . . . . 

Sonet de M. Eminescu - « . . . . 1. . . 

Sonet de AL Vlahuţă : : e. o. . . . . . . . 

Les deux cortâges, sonet de Josephin Soulary e - - 

Sonetul lui Arvers « - - . . . . . . . . . 

Santa-Cetate de Eliade Rădulescu . : - . . . - 

Glosa de Eminescu » e . . . . . . . . - 

Gazel de Coşbuc. . . » a... 

Pantum de M. Dimitriadie « » s o. . . . . 

Versificaţiunea poporană românească . . . .1. . 

PARTEA III 

GENURILE POETICE 

Genurile poetice. Dezvoltarea lor » - . . . - e 
N 

. GENUL LIRIC 

A. Exemple: 

1. Psalm 103 în traducere liberă. - . . - - 
2. Psalm 103 tradus ae Dosofteiu. » . . - 
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3. Norul de Lucia Acherman = e. . . « 

4. Odă în cinstea lui Hieron de Pindar: * 
5. El de Victor Hugo ss. o. . . . 

6. Odă la Mihaiă de Alexandri « - . 

1. Odă Ostaşilor romînă de Alexandri - » 
8. Le Schiller de Heliade - » e - -. » 

9. Congtiința de V. Hugo e o. . . . » 

10. Hegie de Deparaţianu - - « - . e 

14, Vinul de Anaoreon -» - o . . . » 

12. Amor muşcat de o albină de Anacreon 
13. Bocet (din popor) . - + s. -. . . 

14. Colind de făcăă (din popor) + - - » 
15. Coliad religios (din popor): » » «. - 

16, Cintecul miresei (din popor) + -. - » 

11. Oraţie de felicitare (din popor) - - * 

18. Oraţia ertăcianii (din popor) e « -. 

19, Doină de dragoste (din popor) - * - 

20, Doină ae sărăcie (din popor) : « - « 

21. Doină de jale (din pbpox) e - e. - 
22. Doină haiducească (din popor) * * - 

23. Doină âe înstreinare (din popor) _» - 

24. Mitul Furtunei de Lenau, trad: - - - 
25. Munţii de 7. Gaithier, trad. » . . e. 

26. Impărțirea pămiîutului de Schiller, trad. 

21. Hotărirea de Uhland, trad, cc... 

28. Mingiere în lacrimi de Goethe * : - 
29. Cugetări de Vlahuţă - . - - . 

30, Din prag de Viahuţă - - - . . 

31. Mal am un singur dor de Eminescu» * 

30. Te âucă de M. Eminescu o» . . -. - 
33. Cîntec barbar de Cosbuc - » . -. - 

34. Noapte de vară de Cosbuc » - - . - 

35. Lacul de Lamartine, trad... + -.. - 

36. Rugăciunea de Gr. Alexandrescu . -  » 

31. Cea din prmă noapte în Roma de Ovidiii - 

38. Cinci Maii de Manzoni, trad,- - - * 

39. Dianei şi lui Apolon de Horaţiu, trad. - 
40. Iarna de V. Alexandri = o . . . 

41. Oaspeţii primăverei de V. Alezanări - - 

40, Liisolement de Lamartine - - . . - 

43. Isotementul, trad. . . -. . . . . 

44. Izolarea, trad. « e. - . . . . . 
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45. Carmen saeculare de Horaţă, trad, . . . . 

46. Lui Leopardi ge 4, Naum= o. -. . . . . 

"47. Dor şi jale de Nicoleanu e e o... . . - 

48, Purturica (din popor) e e e o. . . . . . . 

49. Amărită turturea de Fnăchiţă Văcărescu « - - 
50. La ţară de Huncu Văcărescu * . o. . . . e. 

B. Regule şi clasificări : 

Gen liric. Odă = o. . . . |. . cc. . . . . 

1. Poezia religioasă şi tradiţională - + s-o » 

II. Poezia descriptivă » - « . . . . . . 

1II. Poezia eroică e » . . . . . . sc.» 

IV. Poezia filozofică e + » e. . . . .. . . . 

V. Elegia e e o. 1. . . . . . . 1. . . . 

VI. Doina: e e. . . . . . |. . .. . 
“VII. Oda politică e e o. o. . . . . . . . 
VIII. Epitalamul e o. . . .  . |. . . . 

IX. Oda ugoară e e o... 

N. Cîntecul e » o. . . 1 1. . 1. . În 

o Analize literare: , 

1. Ucigaşul fără voe de Alexandrescu  - . - . 

-2. «Frei marşuri», analiză de G. Coşbue - - . : 

3. «Colindul Archanghetilor», analiză de M Strajan - 

D. Istoricul poeziei lirice: 

I. Poezia lirică orientală «  . ... . . . . . . 

II. Poezia. lirică la Greci ss o. 1. . |. . . . 
III. Poezia lirică la Romană, * o... . . n. . 
IV. Lirica medievală. e e se... 
V. Lirica popoarelor vonanice, Ă 

1. Lirica italiană e o |... . . . . . 
2. Lirica spaniulă » os se... . . 

3. Lirica franceză * e . sk. Î. s.n e... 

VI. Zirica popoarelor germanice. | 

1. Lirica germană [e . . 

2. Lirica engleză, «i o. . cc... . . . . ... 

VII. Lirica romină , =. so a. . . . . „ 

i GENUL EPIC 

„A. Rezumatul celor mai însemnate 

1. Romayana e e» . . . . . . . . . . . 

2. Mahabarata  . - e. . o. - o. . .t. . . 
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3. Iiiada e e... 

3. Dâysea e sec... 

5. Eneida, «= se . - . . . . . . . . . . 

6. Chanson de Roland + N a 
1. Divina Comedie - » . . . . |. o... . . 

8. Orlando furioso. e e. o. cc... . 

9. Os Lusiadas, » o o. . . . . . . . . 

10. Gerusalemme liberata. + -.p - . . . . . 

Mi. Niebeiungenlied. » » e s.-. e. 

12. Gorun e e e. 

13, Paradisul pierdut - Se. . 

B. Principiile genului epic: 

1. Caraeterul general al genului epic . - - - 

II, Speciile genului epic + - 

I. Narațiunea epică: 

1. Cronica Rimată, sec... . . 

2. Poema eroică + îi e sc... cc. .. 

3. Balada .-. e... e. a cr... 

4. Romanţa.. [o |. | 1. |. [cc n. . . 

5. Legenda, e o... cc... . îi 

Exemple: 

Oştireâ lui Mavrogheni de Pitaru! Hristuche . « 
Cîntecul clopotului de Schiller - . . . . . 

Blestemul cîntăreţului de Vhland + . . . » 

Mircea şi solii de D. Bolintineanu, =. . . e: 
Dan, căpitan de plaiă, de V. Alexandri e o. . 

Corbea, baladă din popor = e s . - . - 

II. Epopea : 

Definiţiune. Diviziune. Subieătul Î[. . 

Starea de civilizaţie proprie epopeii -.. + » 
Regulele şi calităţile acțiunii epice ... + . » 

Exemple de episoade 

Epişodul lui Ugolinoe: > -. . i .. 

Calul Troii din Eneida, « - - . . . 

Grădinile Armidei din Gerusalemme liberata - 

Forma şi stilul epopeii * a. . 

Exemple de începuturi şi desnodăminte «e 

Miraculosul = e .. . . cc. . . . . . . . 

265. 
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Tag. 

Exemple de diferite feluri de miraculos : 

320 
Din Diaqa e s» . . . . . 

Din Orlando furioso e » -. -. - e 

Din Paradisul pierdut - -. - - - 

Din Henriada - - o. - 

INI. Poema evoi-comică, e o... 324 

Exemple : 

Batrachomyomachia « » o. 1. |... . 327 

IV. Romanul: Definiţiune. Impărțire: - o. . . . 332 

Nuvela e o. . |. . . . . . . «838 

C. Analize literare: 

1. «Eneida», analiză de Paul Albart, - «e. e. -- 

2. <Dumbrava roşie», analiză de Ar. Densuşianu » 

3, “Țiganiada de Budai-Deleanu» e sk. o. . . . . . 1 * 849 

W. Istoricul epopeii. 

„Popoarele orientale î.C. [. . . . . 956 

Grecă şi Romani =. o. . 3517 

Evul mediu rs o. o. . . . . . cae e 958 

Epota modernă e . . . . . . . . . . . e. 360 

ao e 362 Istoricul romanului « . . | . . . . . . 

GENUL DRAMATIC , 

A, Rezumate : 

1. Eschil. Triologia Orestia (Agamemnon. Choephorele. Eumenidele) - 365 

2. Sophocle. Eăip riran = e e o... . . . |. cc. a e e 868 

3. Euripide. Hecuba : = - . . . . n si... cc . a » 369 

4, Aristophane. Acarnienil e . . . . . . . . - 

5. Avistophane. Viespile « - + o. . . . .. . |. . . . . 369 

6, Plaut. 'Prinumus = o» o. o. . 1. cc. cc... e... 869 
1. Terentiu. Heavtontimorumenos = o» o. s.. . . . . - + 869 

8. Rotrou. Saint-Genest. + e. . o. o. o. ace ao. . . * 369 

9. Corneille. Hprace » e - . . . . . . . |. . . . . - 810 

10. Corneille. Le Ciao . . . . . . . . . . . . 1. . + 3TU 

11. Zasso. Aminta = « o. . . . . . . . . . e... . . e 310 

12. Guarini, Păstorul credincios « + . zh . . . . . a e. 810 

13. Mafţei. Meropa. «: » o o. . [fc [1 . ko 8 
14. Alfieri. Saul, e o. . . . |. 1... 1... . . . | 1 . . ŞŢI 

15. Voltaive. Mahomet = e. . . . . . . . . . . . . . STI
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I. Principiile generale ale genului dramatic, 

1. Defini ţiunea, Originea - + 

2. Regulele poeziei dramatice 

3. Dezvoltarea. acțiunei dramatice - 

4. Dicţiunea dramalică,. - - 

5, Raportul opărei dramatice cu publicul * 

„ Voltaire. Zaive e o. . 

Racine. Athalie, . » . - 

Molăre. Des Precieuses ridicules - 

Molidre. LiAvare - + - - 

Molitre. Bolnavul închipuit. 

Beaumarchais, Bărbierul din Sevila * 

Victor Hugo. Je roi s'amuse + 

Victor Hugo. Brnani: - »* 

Shakspeare. Othelo, « + - 

„ Shkepeare. Regele Lear » 

26. Shakspeare. Macbeth  - - 

Shakspeure. Hamlet - + + 

Cervantes. Viaţa din Algeria - 

Cervantes. Numanţia + - - 

Lope de Vega. Roma aprinsă 

Lope de Vega. Inţeleptul ln casa sa - 

Lupe de Vega. Naşterea lui Crist » 

Calderon. Pantlica şi floarea 

Calderon. Medicul onoarei sale 

Calderon. Vrăjitorul minunat 

. 

Lessing. Minna von Barnheim - ... 

„Schiller. Hoţii » - o. - e. 

39. 

39. 

Sehiltev. Wilhelm Tel - - 
Goethe. Jphigenia în Taurida 

. 

B. Principiile genului dramatic. 

II. Speciile genului dramatic, 
1. Tragedia = o. . . . . 

2. Comedia » o. . . . 

3. Drama. Melodrama - + e» 

4. Poeziile dramatice însoţite de muzică - 

5. Specii secundare de poezie Aramatică - 

C., Analize literare: 

1. «Cinna de Corneille, analiză de G. Merte:» . 

4. <Macbeth de Shakspeare, analiză de H. Taine» 
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XIV 

1. „Antigona de Sophocle analiză de G. Merlet» * 

5. «Scrisoarea pierdută de Caragiale analiză de C. Dobrogeanu-Gherea» 415 

3; «Tartufi: de Moliere, analiză de Lintilhao» : 

D. Istoricul genului dramatic şi al teatrului 

La popoarele orientale » » „o. 

2. La Greci e a... . . . . 

3. La Romani 5 so. . . . . . . 

4. Teatrul în erul-mediă o. os. 1. . 

5. Zeatrul neo-clasic = a. . . . . 

$. Teatrul vomantic «e. . o. . . - 

1. Teatrul contemporan e. o. o. . . 

8. Teatrul vromîn = = . . . ... e. 

GENUL DIDACTIC 

1. PRINOIPIILE GENERALE ALE GENULUI 

II. POEMA DIDACTICĂ, 

A. Rezumate. 

1. Georgicele - e 

2. Axta poetică a lui Boileau e. . -: 

B. Specii. . . . . . .. 

C. Amalize literare, 

| «Arta poetică a lui Horaţiu.» . 
INI. SATIRA. 

A. Rezumate și exemple: 

1. Avaril de Horaţiu si e oa. . 
2. Nobilimea de Jucenul ah 
3. S'a supărat văcarul pe sat ae Anton Pann 
4. Alezandrescu Gr. Satira duhului mei 
3. Satira III de Eminescu - - . . . 

B. Principii gemerale . . 

C. Istoricul. 

1. Satira Ia Romani» a o. . . 
2.  Sătira la Romini: Satira poporană, Satira cultă + 

D. Analize literare. 

«Plîngerea unui binişiă de Orăşanur 
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1V. FABULA. 

A. Exemple: 

1: Esopoe e. 1... . . .. . . [. c . . 1... 
2. La Fontaine. Les animaux malades de la peste - » 
3. La Fontaine, Le hâon e e o a... . . . . 
4, Țichindeal ss e [ae e... 
5. Donici. Musca. Anteriul îni Arvinte» - . . . 
6. Alezandrescu. Pisica sălbatică şi tigrul. - . . - 

B. Principii generale . . . . . . . 

C. Analize literare. 

Le ohene et le roseau, analiză de Batteux . - . 

D. Dezvoltarea fabulei la cei văchi şi la 
V. EPIGRAMA. 

A. Exemple... , 

1. Unut autor căruia i se furase versurile de Lebrun - 
2. Martial. Către Linuse e o o. . . . . . 
3. Boileau. Lui Corneille . . e. . . . o. .:. e 
4..]. B. Rousseau. Prezidentul tribunalului către aproă 
5. 4..C. Cuza. Unui poet = o so. 1. . |. n. 
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PARTEAL 

INTRODUGERE-1N STUDIUL POETICEI



NOŢIUNI GENERALE DE ESTETICĂ 

—_ 

1. ESTETICA. FRUMOSUL. PLĂCEREA ESTETICĂ 

Estetica, de la cuvintul grec zioYăyoumu (simt, în- 
țeleg) se defineşte: ştiinţa frumosului şi a artelor. 

Frumosul a dat mult de lacru cercetătorilor, pen- 
tru-că; prin” natura ei cu totul abstractă, această 

noţiune este primitoare de multe definițiuni.. Dintre 
diferitele defiriiliuni ce i s'au dat în cursul timpului, 
aceea care a avut mai mare înriîurire în toate stu- 

diile făcute în domeniul artei, este teoria zisă pla- 
tonică. 

Teoria lui Platon !) se poate rezuma asifel: 

Afară de lumea vizibila, în care trăim, este o altă 

1) Platon, vestit filosof grec, elev al lui Socrate, a trăit intre anii 
429—347 a. O. A lăsat mai multe opere, în câri a făcut cunoscute unele 
din ideile maestrului săi, întrebuințînd şi forma dialogică, obicinuită âe 
Socrate ; asttel Criton, Apologia lui Socrat, Republica, ete,
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lume nevăzută în care se află esentele ideale ale lua 

erurilor. In locul obiectelor aşa cum le vedem, sint 

tipurile lor ideale şi perfecte astfel cum au eşit din 

gindirea divină. Fie-care din aceste tipuri a slujit 

de model mulţimii de obiecte din aceeaşi categorie. 

Există dar un fluvii în sine saii fluviii perfect, ideal; 

un arbore în sine, o casă în sine, ete. Acolo se allă 

binele, adevărul, frumosul în sine, pe cari omul le-a 

-veprodus: cum a putut în actele şi operele sale. 

Prin urmare frumosul este un atribut al perfec- 

țiuniă divine, este absolut, unu şi nu diferit; el 
rămîne totdeauna acelaşi, în toate timpurile, la toate 

vasele, în toate artele. 

„Cum cunoaşte omul lumea ideală? În afară de 

simțuri, avem o facultate specială care se numeşte 

«rațiune», care servă. ca intermediar între lumea 
sensibilă şi cealaltă lume. Tot ce face, tot ce pro- 
duce omul își are modelul în lumea ideală. Cu atit 

aii fost artiştii mai mari cu cît mai bine s'a mani- 

festat într'inşii esentele divine ale lucrurilor. 

Dar ce l-atrage pe om către lunea ideală? II a- 

trage fapiul că el a văzut-o udată şi a trăit într” îușa 
atunci cînd era numai spirit şi cînd jugul corpului 

nu-l. supusese. 

Această explicațiune nu este exaclă, pentru că, 

după dinsa, ar trebui să lăsăm afară din domeniul 

artei un mare număr de opere artistice de o netă- 

găduită valoare. Ce este admirabil în cruzimile lui 

Neron, în sălbăticia lui Ugolino ') în ţipetele şi in- 

1) Pasagiul.se află reprodus printre exemplele de episoade la capitolul 
genului epic.



sultele lui Achile şi Agamennon 1)? Totuşi Tacit, 

Dante, Omer, aă făcut —reprezentindu-le—opere ne- 

muritoare. Ce e admirabil în grupa lui Laocoon ??) 

Să fie oare adevărat că: asemenea fapte sai chi- 

pură Gin natură devin frumoase numai pentru că 

Sint îmitate în artă? De sigur că nu, fiind-că în acest 

caz ar urma ca perfecţia artei să stea în desăvirşita 

asemănare cu realitatea şi ar trebui ca noi să pu- 
tem judeca numa! despre acele opere de artă ale 
căror modele. din natură le cunoaştem, ca să facem 

comparatie. Dar atunci culmea picturii ar fi fotogra- 

fia. Atuncă cum poate să ne placă o operă în care . 

se infăţişază Achile ori Odyseu, pe cari nu i-am vă: 
zut nici odată, ba chiar persoane cari n'a existat 

vici odată ? | 

Definiţiunea modernă a frumosului este: o per: 

cepliune, care stimulează în noi viaţa sub cite-trele 

ale sale forme deodată. (sensibilitate, inteligenţă, 

voință) şi ne produce plăcere prin conştiinţa acestei 

stimulări generale. | 
Așa dar estetica, al cărei obiect este frumosul, 

trebue studiată după datele psichologiei, pe cînd, 

după_cei vechi, era în legătură directă cu metafizica. 

Plăcerea produsă de frumos se numesce «plăcere 
estetică» Să 

Plăcerea estetică este o excitaţiune a nervilor 
sensibili, o stimulare care se produce atit în orga- 
nele vieţii fizice cît şi. în ale celei intelectuale. 

1) Vezi tot acolo şi acest pasagiii din Iliada. 
2) Grupă statuară celebră păstrată Gin anticitate, reprezentind pe Lao- 

Coon, preot din Troja în cele,mai groaznice suferinţe împreună cu fiii săi, 
incolăciţi de şerpi groaznici,
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Ştiinţa nu a ajuns pînă acum să determine locul 

fie-cărui fel de sensaţiuni în creerj. Pentru cele de 

sunet e demonstrat, .iar pentru cele de lumină e 

aproape sigur, că se produe printr'o undă sonoră sai 

luminoasă care face să vibreze la unison fibrele ner- 

vului acustic saii optic. Sensatţiunile sînt simple sau 
'eomplexe, dupe cum rezultă din una sai mal multe 

vibrațiuni simultane. 

De aci urmează că cu cît va fi mal mare numărul 

fibrelor puse simultan în mişcare, cu atit sensaţiunea 
va fi mat vie. 

Ca să fie plăcută, sensaţiunea trebue să aibă, pe 
lîngă întensitate: varietate, adică vibraţiunile să nu 
fie monotone şi concordanţă, adică vibraţiile să nu 
se neutralizeze între ele. 

Plăcerea estetică depinde dar de om. e ceva cu 
totul relativ, adică variază după oameni, țări şi epoce: 
nu e ce-va absolut, cum rezultă din teoria platonică. 
„Acest lueru îl exprimă foarte plastic poetul nostru 

Vlahuţă: - . 

Şi dacai putut alege şi 'ntrupa vre o icoană 
Din deşaria, viforoasa existeuţei tale goană, 
Cum vrei tu ca în pervazul altor minţi, altă lumină 

. Imbrăcînd-o, să rămie tot icoana ta, senină ? 
Fie-care în îngusta-i minte cînd va fi s'o prindă 
Strîmbă şi mototolită, ca 'mb”un căob prost de oglindă 
Va vedea-o'n el pătată de-a lui proprie prostie. 

Plăcere estetică putem afla: 1) în caractere. şi 
“fapte omeneşti, 2) în obiecte şi fenomene din natură, 
3) în produsele artelar..



+ 2. PRUMOSUL, BINELE, ADEVĂRUL, UTILUL 

„ Raportul între aceste noţiuni nu este - stabilit în 

mod neindoelnic. - 
Platon identifica frumosul cu binele. Modernii deo- 

sebesc pe unul de celalt. Ideia binelui implică con- 

cepțiunea unui, scop, pe cînd admirind frumuseţea 

unui obiect nu mă-gîndesc la destinaţia lui nici la 

a părților cari îl compun. Kant) zice că frumosul 

ne lasă indiferenți în privința existenței reale a 

obiectului. - 

Intre frumos şi adevăr se face de ordinar această 

deosebire: Adevărul este identitatea perfectă între 

idee şi obiectul 'săii; adevărul se adresează numai la 

vaţiune, -pe cînd frumosul se simte, nu se judecă. 

De obiceiu se zice că frumosul e diferit de util; 

zicem că este frumos ceea-ce nu ne satisface nici-o 

trebuinţă, pe cînd util numim ceea-ce ne place în 

vederea unei trebuințe. Dacă prin trebuinţă înţelegem 

numal nevoile corpului nostru, nevoile materiale, 

atunci frumosul € deosebit de util. Dacă însă ţinen 

seamă şi de trebuințele intelectuale, atunci frumosul 

ne satisface aceste trebuinţe, deci merge împreună 

cu utilul. 

3) Vestit filosof german (1724-1800), ale.cărui opere principale sint : 
Critică raţiunii pure, — Uritica raţiunii practice. Important prin formu- 

larea teoriilor sale despre spaţii şi timp şi prin formularea. teoriei etice 
cunoscute sub numele de imperativul categoric al lui Kant, |



3. ARTA. ARTA ŞI ȘTIINȚA 

Arta este totaliialea produselor activităţii ome- 

neşti cari realizează frumosul. Organizmul omenesc e 

“aşa constituit că simte plăcere prin unele combiuâri 
de linii, de forme, de sunete. de colori, de mişcări... 

„Realitatea cu feluritele ei feromene este subiect 

şi al artei şi al științei; deosebirea stă numai în 
modul' de procedare. a a 

Ştiinţa constată adevărul în natură, îl descrie, îi 
clasifică întrun sistem ca să fie mal lezue de inut 
minte. Arta reproduce acelaşi adevăr, dar îl izolează, 
îl scoate din şirul de cauze şi efecte şi ni-l dă în 
mod limpede cugetări! prin ochii saii ureche.. 

Crima, de exemplu, poate fi subiect şi al unei 
opere de artă şi al unei opere de ştiinţă. Omul cri- 
miânal al lui Lombroso şi Macbeth al lui Shakspeare 
-studiază ambele crima, însă din două puncte de vedere 
cu totul diferite. —- Visele sînt studiate în may multe 
cărţi, cum este lucrarea lui Tissi€ şi tot acest subiect îl 

„aflăm în poezia Ucigaşul fără voe de Gr. Alexandrescu. 
In lucrările de artă găsim ce-va individual, izolat; 

„pe cînd în cele de ştiinţă aflăm nu un caz, ci o sumă 
de cazuri, explicâte şi comentate. 

Uneori operele artistice ai subiecte ce par cu totul 
de, domeniul fantaziei. Clar în acestea se poate însă 
găsi un fond cit.de restrîns de realitate, pe care a 
clădit apoi fantazia artistului.



  

4. PRUMOSUL ŞI SUBLIMUL : 

; 

Dăm numele de sublim (de la latineşte sublimis 22 

înalt) la: ceea-ce uimeşte prin mărimea întinderii sait 

puterii. Primul se numeşte sublim extensiv; cel d'al 

doilea sublim intensiv. Exemple: O cale lungă, un 

şes nesfirşit, o prăpastie; o furtună pe mare. 

In genere tot ce se poate închipui fără margivi 

sau extraordinar de mare ne produce, impresia subli- 

mului. “Tntuner ecul absolut e sublima. Ceea-ce e dezor- 

donat poate mai lezne să.ne producă impresia subli- 

mului de cit cea-ce e regulat. Un fluvii curgind 

liniştit va fi frumos;'un Auvii care ar rupe arbori, 

ar lua case, ar distruge tot, va fi sublim. Cerul senin 

va fi frumos ; cerul furtunos va fi sublim. 

Asemenea unele fapte, sentimente,. pasiuni ome- 

neşti ne pot produce impresia sublimului : r&vălirea 
lui Mihaiu la Călugăreni între rîndurile Turcilor; jerfa 
lui Deciu Mus; amorul Iuliei şi al lui Romeo, cu- 

noscut din piesa cu acelaşi nume de Shakspeare. 

Cînd astfel de fapte sint înfăţişate în opere de 

artă, avem aceeaşi impresie. 
In producţiunile literare deosebim sublimul de 

cugetare şi sublimul de sentiment. 

Exemplu clasic pentru sublimul de cugetare este 
fraza din Biblie.: «Zise Domnul să fie Îumină şi 

lumină fuo. E 
Tot aşa de cunoscută. este strofa dia poezia lui
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Manzoni care celebrează pe Napoleon!) şi e intitulață 
<Cinci-Maiui». 

lată-o. şi în original! şi în traducere: 

Ei si nomo: due secoli! EI! îşi spuse numele ; dot secoli 
L'un contro Valtro armatţi, Cari se luptau unul în potriva altuia 
Sommessi a lui si volsero ” Supuşi se întoaxseră către el 
Come. aspettando il fato; - Ca şi cura şi-ar îi aşteptat soarta. 
li fe silenzio, ed arbitro  * El le zise să tacă şi ca judecător, 
S'assise in mezzo a lor. Se aşeză între dinşil. 

Din Vlahuţă: 
Să nu mai revii în viaţă?-"Nicrodată? Niciodată ? 
O!-i grozavă vorba asta! Limbă ne mal desgheţată, 
Humaă ne mai încălzită de simiiri şi de idei! 
Nu de moarte ind cutremur, ci de vecinicia ei?), 

“Zicem că aflăm exemple de sublim de sentiment cînd 
sentimentele înfăţişate ni se par a fi mai presus de 
puterea omenească. 

Sublimul sentimentului iubirii de mamă îl aflăm 
aşa înfățişat la Depărăţianu?) într'o mică poezie: 

Eraii trei sărmanii, doi copii şi-o mamă, 
Şi piine... un singur codru 'ntr'o maramă 
Manma-l frinse *n două şi dete pe rind 
La fieşte care cîţe 'o părticea. 

__— Mamă, atunci copil ziseră plîngind, 
„. “Tie ce-ti remîne 2— Voi, răspunse ea. 

Sublimul sentimentului iubirii de patrie îl aflăm 
la <Muma lui Ştefan» în poezia lui Bolivlineanu, în 
care aceasta trece peste dragostea maternă Şi-i zice : 

Du-te la oştire, pentru tara mori _ Şi-t va fi mormintu *ncoronat eu floră! 

  

1) Să se vază această 
2) Viahuţă, Din prag: 
3) Deparuţianu (mort 1865) a scris an volum de ezii : amoruri» şi o idilă prin ear a 

poezie întreagă la exemplele de poezie lirică. 

) j <Doruri şi care e cu deosebire. cunoscut; <Varala ţară».
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Acelaşi lueru în vorba clasică a Dbătrînului Horatiti: 

— Qu'il mourut ! 2) 

Nota.—Definiţiamă şi deosebiri. Cînd vorbim de lucrări 
de artă sau de “obiecte ori fenomeue sai ființe din na- 
tură, voind să „arătăm impresia ce ne produc, între-. 
buințăm diferiţi termeni, al căror înţeles nu e tot deauna. 
pe deplin lamurit: 

Frumuşel zicem unui obiect, unei ființe sati unei lucrără 
de artă care numai în parte ngpr oduc impresia frumosului. 

Delicat sati gingaş se zice despre ceea-ce place prin 
micime şi prin oare-care frumuseţe. Un. on delicat, stil 
delicat: , 

Graţios se zice frumosului înfăţişat sub forme fine şi 
desvoltat în libertate, fară silinţă. Se zice: umblet gra- 
țios, dant grațios. O salcie e graţioasă. 

Mişcător se numeşte ceea-se ne cauzează un sentiment 
amestecat- de întristare şi de plăcere. Privelişte mişcă- 
toare; stil mişcător. 

Măreţ, zicem despre o faptă saii lucru care se apropie, 
prin oare-cară căractere, de sublim. Un incendii poate îi 
măret. 

Solemn se zice despre. un fapt care deşteaptă ideia - 
maiestătii şi inspira respect. eu sentimentul religios. Sti- 
lul lui Bălcesen în «Cintarea Romîniei» este solemn. 

Jrâțul e conirarul frumosului. El are valoare proprie 
numai ca al doilea termen al unui dualizm eare se întil- 
neşte pretutindeni în natură. In evul medii, ea: şi în epoca 
contemporană, s'a admis uritul în artă. EL 'serveşte ca să 
ne facă a înţelege frumosul prin contrast. 

— 5. ARTELE 

Sub numele de «artă» înţelegem de obiceiit ar- 
tele frumoase în deosebire de artele practice. 

2) kxpresie din piesa lui Corneille «Horace» cînd bătriînul află că unul 
din fiii săi care se iupta într'un duel cu fraţii Curiaţi din Alba, a fugit, 
se supără şi atunci e întrebat: Dar ce vreai să facă in conta a trei?



12 z 

Artele practice ai de scop să producă obiecte cari 

să ne satisfacă trehuințeie materiale, cari adică au 

un folos practic. - 

Artele frumoase (Bele arte) aii de scop să reali- 

zeze frumosul. . | 

Ele se împast în două grupe: 1) ale vederii: ar- 

“chitectura, sculptura, pictura, cari se mai numesc şi 
"arte plastice ; 2) ale auzului: muzica, poezia, nu- 

_mite şi arte ideale. 
Toate artele sînt înfrăţite prin aceea că toate îşi 

propun să realizeze frumosul, “însă fie-care dispune 

de mijloace spetiale. 
Dintre toate, cea mai superioară este poezia, Qiu 

pricina întinderii domeniului săi. 

Prin ritm, prin vers, prin accent ea se apropie de 
muzică ; prin descripţiuni ea se adresează ochilor si 

poate da sensaţiuni de formă şi de coloare aproape 

ca artele plastice. Ea, împreună cu muzica, poale 
exprima mai bine sentimente ; în fine numai ea din 
toate artele are putere să exprime gîndivi, să se 

adreseze de a dreptul inteligenţei. Sculptura şi pic- 

tura pot provoca şi ele gindiră, dar numai în mod 
indirect, numai printi”o legătură de idei mai mult 
sai mai puţin. depărtată, . Ă 

3 

6. POEZIA. CONDIȚIILE POETULUI 

Cuvintul «poezie» (z0f4j5 1- facere, creațiune, de la 
verbul Roisiv a crea) are mal multe accepțiuni.
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___ Poezie înseamnă creaţiune poetică, adică formarea 
unui tot închipuit din elemente existente în natură 

sai în mintea omului. In acest înțeles ea se poate 

aplica tuturor artelor. Se zice de: exemplu: poezia 

arehitecturii, a sculpturii, 

Prin extensiune se dă apoi priveliştilor sau acţiu- 

nilor din natură cati realizează frumosul şi -în acest 

caz vorba «poezie» e identică cu vorba «frumos.» 

Ex: Poezia unei călătorii pe mare; poezia unei fapte 

mari; poezia unei furtuni. 
Poezie înseamnă încă o compoziţiuine, o lucrare a 

unui poet. Ex: In acest volum, sînt zece poezii de 

Alexandri. 

In fine poezia este una din artele ideale, care a 

fost astfel definită de Schopenhauer”): arta de a pune 
fantazia în mişcare prin cuvinte. 

Ori ce om cu creerul întreg este, în unele momente, 

poet, întru-cît emoţiunea poetică este o exaltare ain- 

teligenţei şi a intregii noastre fiinţe mai presus de 

cit sfarea obicinuită. Prin urmare ori-ce' om emo- 

ționat e poet. Cit timp însă această emoţiune rămîne 
în sufletul lui, eă nu poate avea nici un efect asupra 

celorlalți oameni. Deci poetului, pe lingă facultatea 

de a simţi şi dea fi mişcat,i se cere ŞI darul de 

cumunica emoţiunea sa. ” 

Acest dar nu se întilneşte la toată lumea şi de 

aceea poeţii sînt rari. 

Darul acesta a fost numit talent, inspiraţiune şi 

criticii vechi l-ai socotit ca un ce divin. 

1) Schopenhauer, vestit filozot german ((258- 1860), care a formulat 

teoria pesimizmului. A scris: Lumea ca voinţă şi reprezentaţiune, Pune 

damentul moralei, etc, ,



Buileau”) începe a sa <Artă poetică» priu urmă- 
luurele versuri: - 

a 

C'est en vaii quw'au Parnasse un temeraire auleur 
Pense de lart des vers atteindre la hauteur: 
Sil ne sent pas du, ciel Lintluence secrete, 
Și son astre en naissant ne Pa forme puite, 
Dans son genie âtroit il est toujours captit; 
Pour lui Phâhbus 2) est sourd et Pegase ?) est rotit. 

Din credinţa - aceasta a rezultat şi vorba cunos- 
cută : poeta nascitur în opoziţiune cu orator fit (sau 
şi: fiumt oratores, nascuntur poetae). 
„Se înțelege că, fără a crede întocmai ce spune 
Boileau, e netăgăduit că poetul. are un organizm 
deosebit intru cit-va de al celorlalți oameni. Sensa- 
ţiunile lor sint mai puternice; maşina lor nervoasă e 
mult m.I sensibilă — după expresiunea lui Taine!) — 
„Şi multe obiecte cari pe noi ne lasă reci, pe ei ii 
zgudue adine, a : 

Afară de acestă sensibilitate deosebită, am văzut 
ca se cer poetului şi alte condițiuni. | - 

In primul rînd se cere ca emoţiunea din sufletul 
lui să fie destul de puternică peniuu ca el să simiă 
nevoe ao exprima şi destul de preciză pentru cu 
să poată fi reprodusă, în fine se. cere să fie sta- 
tornică, a i 

lată de ce se cere această din urmă condiţiune. 
Do NICO 

5 

1) Boileau, poet francez (636-111), 

- 4) Hippolyte Taine, istorie „şi critic de artă francez (1323—1898. A scris toarte importante opere privitoare la teoria poeziei : Philasophie de Pat. De Vintelligence, ete, apoi: Za Foutaine ci ses Fables, Histoire de la lir- terature anylaise, ete,
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Cind" avem o emoție, cu cît e mai vie cu atit nu 

simţim trebuința şi nu putem. so exprimăm în acel 

moment. Pentru a simţi aceustă trehuinţă, se cere 

să treacă un timp ; deci în ori ce moment cînd poe- 

tul scrie ce-va este o întoarcere spre trecut şi me- 

moria are rolul de căpetenie. 

In rezumat, pentru ca poetul să ne emoţioneze 

trebue să aibă un spirit înzestrat cu facultatea de a ob- 
serva, —de a conserva şi de a înviaîn el o emoţiune. 

7. POEZIA ŞI POETICA. 7 

IMPORTANŢA POETICEI. CELE MAI INSEM. , - 

NATE TRACTATE DE POETICĂ 

Critica socoteşte în genere că primele manifestări 

artistice ale oamenilor au fost poezii; de aci vorba 

că poezia s'a născut odată cu omul. Poetul laucu 

Văcărescu 1) zice, în privinţa aceasta, 

Că ori-ce neam începe. 
Intîii prin poezie 
Fiinta de-şi pricepe 

Mai tirzii, cînd aii început să se facă cercetări 

asupra opezelor produse de diverşi poeţi, s'a încer- 

cat şi formularea unor regule, unor principi, a căror 

întrunire poartă numele de poetică (zovpraf r&pvr)- 

Folosul acestul.studiu este foarte însemnat. S'a zis 

că geniul w'are nevoe de regule. E drept că cunoş- 
tiința regulelor nu face pe nimeni poet; totuşi nu 

1) Zaneu Vărărescu (1186—1863) unul dintre primii “poeţi ai “secolului 
nostru. S'a publicat o colecţiune de poezii la 1830.
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trebue să se uite că toate cunoştiinlele şi toată cul: 

„tura în genere a unel generaţiuni se bazează pe 
cultura generaţiuuii anterioare. A şti ce s'a scris 

mai nainte este a te ajuta în drumul ce al să fael. 

De aceea poetica, în care aflăm rezumată experienţa 

atitor generaţii de poeți, este un serios auxiliar 
pentru cel ce va avea să serie. 

Horaţiu ') zice că darul natural trebue să fie ajutat 
prin studii ca să se producă opere de valoare: 

Natura fieret laudabile carmen an arte 
Quaesitum est. Ego nec studium sine divite vena, 
Nec rude quid possit video ingeninim : alterius sic 
Altera poseit opem res et conjurat amice. 2) 

Poetica are folos şi pentru cei cari vor să ci- 
tească şi să înțeleagă operele poelice. Acestora le 
înlezneşte priceperea prin explicarea principiilor. 

Cel d'intiii tractat de poetică cunoscut pînă acum 
“este a lui Aristotele 5) la Greci. Lucrarea lui ui s'a 
păstrat în mod fragmentar, adică numai asemănările 
şi deosebirile dintre poezia epică.şi cea dramatică şi 

_regulele pentru comedie. | IE 
La Romani Horafii serie către amicii săi, frații 

„Pisoni (ad Pisones), o epistolă, pe care mai tirziu 
criticii ai numit-o «De arte poetica. liber» (Carte 
despre arta poetică). Aceasta nu e un tractat siste- 
matic, ci o. serie de poveţe adresate amicilor săi, 

  

D Horaţiu celebru poet latin (6:—8 a. 0.) a soris poezil lirice, satirice ŞI o serie de epistole, din cari face parte şi cea către Pisoni. 2) Versurile acestea sînt astfel traduse de d. D. Ollanescu (Ascanio) : 
Sa discutat adeseori de-i arta sati natura 
Ce fac poeţii mari. Eă zic că nu 4ă 'nvățătura Făvde talent rod bun, precum nici geniul incult; 
Ci unul altuia îndemn ia Iucru-şă daă mai mult» 

„_3) Aristotele (384-390 a, C.) vestit Alozof grec, elev al lui Platon si învăţăcorul lui Alexandru:cel-Mare.., .
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vorbind despre stil în genere, despre poezie, mai 
ales despre tragedie şi comedie, ete. 

In secolul XVI Hieronymus Vida !) serie latineşte 
«De arte poetica». In secolul XVII avem lucrarea 
lui Boileau «L/art poctique» şi lucrarea Englezului 
Alexandru Pope?) : «Incercare despre critică.» Se 
mai citează lucrarea lui Iuliu. Cesan Scaliger?) în 
secolul XVI «<Poetices libri VII» (şapte cărți de 
poetică), care e însă foarte puţin cunoscută. 

În secolul nostru S'a scris multe lucrări de teorie 
a poeziei, mai ales de către Germani. Vom cita pe 
a lui Hegel“) şi pe a lui Richter*). Francezii se 
ocupă mai mult cu versificațiunea, iar operele poetice 
le studiază mai mult raportindu-le la autori, de cit 
grupîndu le în. genuri. Cunoscută e lucrarea lu! Bec 
de Fouquidre despre versificația franceză. 

2 La Romini primele încercări le aflăm la Emăchiţă 

Ş 
og 

) 

Văcărescu), şi la Conachi). Eliade Rădulescu) pen- 
tru prima oară a studiat, pe - lingă regulele versifi- 
cațiunii, şi regulele genurilor poetice. Mai tirzii d. 
Titu Maiorescu a făcut o importantă lucrare intitu- 
lată Poezia română. E 

  

1) Hieronymus Vida, Italian din Cremona (1490—1566), episcop de Alba. 2) Pope, poet şi filosof englez (1688—1744) a scris : Incercaye despre om,— o poemă comică Şuviţa de păr răpită, ete, . 3) Scaliger (1483—1558) filolog învăţat, născut la Padua. 4) Hegel (1710—1831) filolog german, Întemeetoral unei teorii care-i poartă numele, - ă 
5) Jean Paul Richter, scriitor german (1763—1825), 6) Enăchită Văcărescu (1140—1199), mare boer muntean, autorul unei Gramatici (1781), al unei Istorii a împăraţilor otomani şi al unui număr de poesii. Cunoscut mai ales Prin testamentul săă poetic. La finele gra- maticei sale a pus cite-va regule de versificatie, 7) Costache Conachi (1717—18419) vestit boer Molâovean, autor al unu mare număr de poezii, mai ales Ge amor. ” 
8) Cartea lui Eliade se chiamă: Curs întreg de poesie generale! 

>
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DICŢIUNEA POETICA 

” 1, PRINCIPIUL DICȚIUNII POETICE 

In toate limbile poezia are întru cit-va privilegiul 
unei dicţiuni deosebite. Neapărat că în diferite tim- 
puri şi F diferite popoare a variat şi variază această 

dicțiune; totuşi se poate observa un caracter uni- 

versal ce se live de însăşi natura conditiunilor Mo- 

rale pe cari le cere poeziu. - ! 

Organele intelectuale îi întrun moment dat o anu: 

„mită energie pe care o pot întrebuința. Pentru-ca 

iipresiunea poetului să se transporte în sufletul 

ascultătorului saă cititorului, trebue să se înleznească 

această transportare. Dacă am impune cititorului o 
muncă prea mare pentru a înțelege chiar sensul fra- 

zelor, el va fi prea puţin dispus a prinde semnifica- 
rea poetică. Limba fiind o. combinare de senine saă 

2
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de sunete pentru transmiterea gîndirii, această trans 

mitere nu trebue să fie îngreuiată prin nimic. Dacă 
sintem nevoiți să citim o scriere într'o limbă streină 

— fără a cunoaşte deplin acea limbă — nu -pricepem 

frumusţile literare. 

Poezia individualizează şi prin urmare sensibili- 
zează idea, căci cu cit o expresie e mai generală cu 
atit e mai abstractă şi cu cit e mai individuală cu atit 
e mai concretă, mai sensibilă. In virtutea acestei pu- 
teri a poeziei am şi zis că ea poate să rivalizeze cu 
pictura şi cu sculptura. 

Principiul general al dicţiunii poetice este deci: 
economisirea puterilor sufleteşti şi ațițarea lor; 
adică poetul să eruţe atenţiunea cilitorului făcîndu-l 
să înţeleagă ce vra să zică şi să-i producă în ace- 
laşi timp imagini cari să-l facă a înţelege şi ceea-ce 
nu spune. 

2. REGULE GENERALE 

Regulele generale de obbervat pentru-ca limba 
poeziei să-și ajungă scopul sînt următoarele : 

1) Să întrebuințăm cuvinte cară prân volumul saii 
sunetul lor se potrivesc. maă bine cu natura ideii 
ce ui, să exprime. 

De aceea poezia pune atita pret pe onomatopei, 
adică pe acele cuvinte sati grupe de cuvinte cari 
imită sunete din natură sui pot exprima mai bine 
un sentiment. :
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Expresiunile cari imită sunete din nătura se nu- 
mesc onomatopei. 

Linguiştii au dat o mare importanţă onomatopeii. 
Uuii aui zis că în imitarea sunetelor din natură se gă- 
seşte originea vorbirii. <Limba celor dintii oameni 
a fost, zice ei, numai ecoul naturii în conştiinţa vme- 
nească,.» Se înţelege că astăzi uu e cu pulință să regă- 
sim suma onomatopeilor primilive cărora cutare sati 
cutare limbă şi-ar datori originea, totuşi sînt idiome 
în cari amintirea procedărilor vechi se păstrează. 
Alţii, neadmiţind nică onomatopea, nici interjecţiunea 
ca origine unică a vorbirii, cred că într'o parte re- 
lativ mică a contribuit şi onomatopea. = 

Poeţii ai făcut totdeauna uz de onomatopei, Ast- 
fel Aristofan, poet grec 1), vrind să imite gălăgia broaş- 
telor zice: fipezsusasă pot mot. Areste simple inter- 
jecţiuni însă nu produc nici-o idee, de aceea Ovi- 
diu, poet latin, avind aceeaşi intenţiune, face urmă- 
torul vers care ne aminteşte zgomotul broştese,: dar 
în acelaşi limp spune ce-va: 

Quumgue sunt sub aqua, sub aqua maledicere tentant?). 

Zgomotul pe :care-l face tropotul cailor îl aflăm în- 
fățişat în diferite feluri. Astfel Virgiliu zice cunoseutui: 

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum 5). 

Alexandri : | Ă 
Deodată se aude un tropot pe pămini, 
Un tropot de copite, potop. rotopitor. 

  

1) Aristofane, autor celebru de comeâii, a trăit în sec. V înainte de 
Crist. _ si Cf 

2) «Fiind sub apă, încearcă de sub apă să vorbească de răi» | 
3) Acest vera s'a tradus astiel în romîneşte, căutindu-se a se imita 

Onomatopea latină: <Unghia cu sunet de patru picioare străbate pe pu- 
tredal cimp.» ” ia



Bolintineanu: 

Tropotă, bubue plaiul Candaviei 
Lîngă Cavaia: 

Caii se spumegă, pui ai Moravie', 
3 Răpind bataia. 

Zgomotul luptei este astfel înfăţişat de doi poeţi 
ai noştri.: 7 

Alexandri :, 

Pămiîntul ropoteşte sub tropot de copite, 
Văzduhul străluceşte de arme ascuţite ; 
lar paloşele albe. .cioenindu-se n loviri, 
Daii foc, dati moarte eruntă, dai aspre zingheniri. 

Eminescu : 

Și ea nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni 
Orizonu 'ntunecîndu-l, vin săgeli de pretutindeni, 
Vijiind ea vijelia şi ea plesnetul de ploae, 
Urtă cîmpul şi de tropot şi de strigăt de hătae. 

Onomatopea este armonie imitativă de zgomote şi 
sunete. Poeţii ai căutat însă, prin măestrite combi- 
nări de vorbe, să imiteze mişcări din natură, nneori 
chiar scene mal complicate. Cu chipul acesta trezese 
în noi anume sentimentul. ce voesce. Cind asemenea 

” imitaţiune are de obiect un animal, un om, un pei- 
Sagiti, se numeşte îpotipoză. | 

Depărățiunu *) ne înfăţişează astfel dărămarea unei 
case: 

Luerătorii de pe schele 
Cu ciocane, cu securi 
Dau în ziduri foarte grele 
Şi "ndesate lovituri. 

„2) In poezia intitulată <Demoliţiuni»



Sar scîntee de prin pietre. .: 
Zbor funingeni de prin vetre 
Totul cade “zgomătos, 

- Cn cutremur ţi se“pare 
Că ?n teribila-i turbare 
Susu 'ntreg l-aruncă jos. 

Alexandrescu ne arată în următorul chip cum va- 
lovite Oitului izbesc zidurile mînăstirii Cozia :* 

Ale turnurilor umbre peste unde stati culeate, 
către țărmul dimpotrivă se întind, se prelungese 
Si-ale valurilor mîndre generaţii spumegaie 
Zidul vechii al miînăștirii în cadență îl izbese, 

Anton Pann ne dă. o frumoasă ipotipoză a vnui cal. 
bătrîn : 

Un împărat oare-care 
Avea un cal bătrin tare 
Care picioarele sale 
Abia le tira. pe cale 
Si-abia putea roade finul 
Ca şi cojile bătrinu). 

Tot atit de bine reuşită este ipotipoza Jui Eliade, 
prin care înfățișază seara la tară în poezia «Zbură- 
torul» : 

" Exa în murgul serii şi soarele sfinţise. 
A pulurilor cumpeni, ţipind, -par'că chema : 
A satului cireadă, ce greit mereii sosise . 
Şi vitele muginde la jehiab întins păşia ; 
Jar altele adăpate trăgea în hătătură, 
In gemete de mumă vițeii lor striga, 
Vibra al serii aer de tauri grea murmură, 
Zglobii sărind viţeii, la uger alerga... 

2) Să ne ferim ct | se poate de termeni generali, 
pentru-că cuvintele proprii transmit mai lezne 
gândirea.
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Cu cit un cuvint e mai general cu atit e mal 

abstract şi limba poeziei trebue să concretizeze abs- . 
tracliunile 

Mintea omenească, printr'un proces proprii. stu- 

diat de psichologie, formează dintro mulţime de re- 

prezentări cu corespondent real în natură — voţiunea, 
fără corespondent reali şi deci ce-va cu totul abstract. 
Acest proces se petrece în mintea copilului şi se 

continuă cu cît el creşte şi dobindeşte cunoştiințe 
mai multe despre lucruri. Cu cit copilul e mai mic 

cu atit limba lui e mai concretă. Şi ceea-ce se 

întimplă cu copilul se întimplă cu popoarele saii 

clasele sociale. La popoarele sav clasele mai puţin - 

civilizate limba e mai concretă. Astfel, spun cerce- 

tătorii că sălbatecii din America de nord au cuvinte 

deosebite ca să spue: a tăia un obiect, a tăia alt 

obiect, dar n'au cuvint care să însembeze în genere 

a tăia. Zuluşii pot să spue vacă roşie, vacă neagră, 
vacă ulbă cu vorbe deosebite; nu pot însă să exprime 
ideia generală. Alţii au vorbe deosebite ca să arate 
coada unui cîine, coada unui miel, dar nu pot zice 
coadă cu înțeles general. 
„Cînd copilul zice vorba <lapte», el simte, gustă, 

miroase laptele, pentru-că copilul cugetă în icoană 
materială. Cu timpul cuvintele îşi pierd icoana lor 
materială şi cu cit omul e mai cult cu atit 'se slu- 
jeşte de o limbă mai abstractă, Abstracţiunile sînt 
pentru om o înleznire, dai arta nu 6 o înleznire, ci 
o dificultațe; de aceea pentru-ea poetul să-ți dea 
ce-va viii trebue să se slujească de acele cuvinte a 
căror icoană materială s'a şters mai putin. |



De aceea Cesar Boliac), unul dintre prozatorii 

noştri de fiunte, deşi a seris multe poezii, numai 

inb”'una a renşit, în «Sila», pe cînd celelalte au ră- 
mas cu totul necunoscute din cauza numeroaselor 

abstracţiuni ce întrebuinţează. 

In poezia «Sila» în loe de a zice: <la marginea u- 

nui sat», ca să ne producă şi mai bine imaginea lo- 

cuitorilor de cari voeşte a vorbi, zice: 

Intw'un cătun de laturi a unui sat mai mare... 

Ca să ne spue că n'aveaii nenorociţii nici foc de 

ajuns, se serveşte de vorbele cele mai proprii: 

Şi raza îngiînată venia dintr'o lumină 
e-o flacără 'n cenuşă ce vîlviia în tină 

Pe un uscat cofor. 
A 

Deasemenea Alexandrescu, în fabula <Toporul şi 

„ pădurea», în loc de a zice că sait speriat arborii 
cînd ati văzut pe ţăran cu toporul în mină, el 

spune numele fie-cărui arbore ca să ne producă o 
imagine mai reală: 

Tufană, paliină, ghindari se îngroziră foarte... 
«E vr'unul din ai noştri cu el ca să-l ajute 2» 
Zise un „stejar mare ce avea ani trei sute... 

Alexandri, în poezia «Groza», strică efectul unei 

frumoase strofe, punînd ca încheere un termen ab- 

stract după ce pusese o serie de expresiuni concrete: > € 

1) Cesar Boliae (1831—18..), însemnat prozator, mai ales cunoscut ca 
Ziarist, a scris şi un însemnat număr de. poezii. A luat parte în mişcarea 
de ia 1948 şi a "fost unul din ezilaţi cari au stăruit energic ca- Rominii 
de paste munţi să se împace cu tingurii. A scris articole de archeologie 
şi a colecţionat multe antichităţi. A redactat ziare: Trompeta Carpaţilor, 
Buciumul, ete.
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" Oameni buni! An iarnă bordeiu-mi arsese 
Şi pe-un ger cumplit _ 

Nevasta cu pruncii pe râmp rămăsese, 

(a) 
N'aveam nici de hrană, nici ţol de 'nvălit 

(b) e 
Şi nici-r putere. eram prăpăăit. - 

(d) 

__ Mizeria este perfect aratată prin gradaţia (a). (b), 
(c). (d), dar efectul este stricat prin întrebuințarea 
ternienului general <prăpădit». 

- 3. Să căutăm a aşeza cuvintele în frază după 
ordinea gîndirii. căci alitel silim pe cititor să piarză 
un timp ce ar fi necesar înțelegerii, pină să schimbe 
în mintea lui ordinea... 

Astfel, Donici începînd o fabulă a sa cu un dialog, 
"nu pune în fruntea frazei propoziţiunea anunţătoare 
a vorbirii directe, ci începe chiar cu ideia principală 
din această vorbire: 

- <Rămii sănătos vecine» 
— A zis lupul către cuc, 
«Aceste țări de rău pline 
«Le părăsesc şi-mă ducs».: 

Mai departe în aceeaşi poezie este inversată fraza: 
In Arcadia ferice 
Este codru de trăit. 

Tot asemenea în proverbele poporului se pune în 
irntea frazei elămentul de la care porneşte gîndirea 
şi care se pare a fi cel mai important: Gura lumii 
numai pămîntul o astupă. Gura păcătosului adevăr 
grăeşte. | 

4) Să întrebhiințăna tropi şi figuri, pentru-că a-
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cestea înleznesc priceperea şi impresia, punând gîn- 
direu faţă în faţă de obiectul pe care vrem sti-l a- 
rătăm şi anumnie faţă de laturea pe care vrem s'o 
arătăm. - 

3. EPITETE, FIGURI. TRANSPOZIȚIUNI 

Ă SA | 
Să examinăm în partie cite-va din mijloacele inâi- 

cate atit de prineipiul fundamental al dicțiunii poe- . - 
tice cît şi de regulele generale. | 

Sensibilizarea ideilor se face în primul rînd prin 
epitete. p- i 

Un cuvint singur e totdeauna mai vag, mai ah- 
stract de cit însoţit de unu saii, mai multe epitete, 
cari ît tărmuresc înțelesul. Prin ajutoruj epitelelor 
— zice Schopenhauer — se poate -restringe aproape - 
piuă la intuiţiune generalitatea ori-cărei noţiuni. 

Cunoscutele versuri ale Iui Bolintineanu: 

Pe o stîncă neagră întrun :pechiii castel . 
Unde cură 'n poale un riii mititel i 

şi-ar pierde toată frumuseţea, dacă ar lipsi epitetele. 
Minunat efect produc epitetele din următoarea strofă 

a lui Alexandri: -, 

Un 'moşneag atuncia cu o barbă lungă 
La Groza mergind 

Scoase doi bani netezi din vachia, sa pungă 
Lângă mort îi puse mina-i sărutind, : 
Mai făcu o, cruce şi zise plingind...



Idea absuractă un om a coneretizat-o prin trei 

trepte: 1) omul e bătrin — moşneag, 2) bătrinul are 

barbă, 3) barba este lungă. Cu modul acesta avem 

în faţă un anumit chip de om, nu ori-ce chip de om. 
Eminescu ca să ne arate o «biserică ruinată», nu 

se mulţumeşte cu expresia simplă, ci adaugă o sumă 

de epitete cari completează imaginea : 

Biserica "7 ruină 
- Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrînă 

Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiue vintul... 

Asemenea la Vlăhuţă două epitete artistic aşezate 
“desăvivşes» imaginea camerii în care bolnava se 
sfirşeşte: 

Cit părea de 'mbătrinită 'n nemblinzita morții ghiară 
Cînd sub galbena lumină a unei făclii de ceară 
Işi da duhul, liniştită ca un Mesia pe cruce... 

In al doilea rînd sensibilizarea se face prin tropă 
şi figur?. Efectul produs de vorbirea figurată se ex- 
plică.prin motive fiziologice. De ce ne place antiteza? 
Pentru-că un punct negru pe o hirtie albă impresi- 
onează mai puternic ochii de cit dacă hirtia ar fi vi- 
nătă. De ce caută poeţii gradaţiunea? Pentru-că noi 
nu putem ridica deodată o greutate mare, dar ridi- 
cînd greutăţi din ce în ce mai mari putem ajunge 
şi la aceea care'la început ni se părea mai presus 
de forțele noastre. 

Dintre tropi şi figuri mai mare importanță pentru 
vorbirea poetică au: metafora şi comparaţiunea: per- 
sonificarea, apostrofa şi alegoria : metopimia şi si- 
necdoca; elipsa şi pleonazmul -saii repetițiunea ; gra-
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daţiunea; interogaţiunea şi exclamațiunea; iperbolă; 

antiteza. : - 

Metafo: a şi comparaţiunea trebue să ocupe primul 

loc printre figurile poetice, 

Comparaţiunea pune față în faţă două idei pentru 

a produce mai mare efect cînd acea apropiere poate 

să deştepte asociațiuni de idei mai nouă, mai pu- 

ternice. | 
Fa cuprinde dar trei elemente: 1) Imcrul subiect 

di cugetării noastre, zis res propria; 2). lucrul cu 
care l-asemănăm pe cel d'intiiă, zis res aliena ; 3) 
semnul de asemănare sai termenul de apropiere, 
zis tertiun comparationis: 

Ca robul ce cîntă amar în robie 
Cu..lanţul de braţe un aer duios: 
Ca riul ce geme de grea vijelie 
Pe patu- mi de moarte ei pling tinguios. 

ln acest exemplu, res propria este: sînt pe patul 
de moarte; res aliena este: ca robul, ca riul; fer- 
fium comparationis este: pliusul bolnavei Şi gemă- 
tul sau scîntecul trist al riului, al robului. 

De obiceiii tertium comparationis nu se exprimă : 

Ca un glob de aur luna strălucia 
(una strălucia —cum străluceşte — un glob de.aur) 

„pr. , tert. comp. r. al. 

Dacă termenii ce se. compară sînt de acei cari de 
obieeiu ne vin în minte alăturea, comparaţia e ha- 
nală. Astfel, n'ar produce nici un. efect să zici: 
dulce ca mierea, frumos ca o floare, să tîrăşte ca 
un şarpe, ete. De aceea se caută imagini din sfere 
de idei depărtate unele de altele şi de aceea liber-
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"tatea poetului este mare: el poate face comparăţiuni 

de lu concret la abstract sau de la abstract la 

concret. | 

Astfel Eminescu zice: 

Stoluri, stoluri trec prin minte 
Dulci iluzii. amintiri 
Ţiriesc incet ca greeri 
Printre negre, vechi zidiră 
Saii cad grele, mnângiioase N 
Şi se <farmăn suflet trist 

| _ Cum în picuri cade ceara 
- La picioarele luă Crist. J 

" res propria 

„ res aliena 

Cei doi termeni sînt luaţi diu sfere de idei de- 
părtate şi comparaţia porneşte de la abstract la 
concret. 

lată şi exemple contrarii, de la concret la ab- 
stract : Ă 
__Pâneele îndoile ale vasului care dormia pe apă semă- nai cu gîndirile îndoite ale visului, 

(Shsiley ) 
Apa curgea cu repeziciunea fericirii. 

(Buyrow. 
Le "nur etaii solide et droit comme. un heros. 

(Y. Huy. 
IPocâam devant lui se prolongeait. immense 
Comme Pespoir du juste aux portes du tombeau. 

o 
(Y. Hugue 

" Ati res proprin este concret (pinze. apă, zid. o- 
- „_cean);; iar res aliena, abstract (visuri, fericire, ereu, 

speranţă). - - 

Soarele rotund şi palid se prevede printre nori 
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători, 

(4lezunări).
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Res propria: soarele, concret; ves aliena : vis de 
tinereţe, abstract. | 

Dacă se_suprimă din expresiune lucrul subiect al 

gîndirii şi se spune numai res aliene, atunci avem 

o expresiune metaforică. Superioritatea acesteia faţă 

de comparaţiune stă în faptul că, suprimindu-se forma 
gramaticală a comparaţiunii, imaginea “devine mai 
reală, mai vie. Eminescu descrie flori în aceste - 
versuri: 

Unele albe, nalie, fragezi ca argintul de ninsoare, 
Alte roşii ca jăratic, alte albastre, ochă ce pling. : 

Imaginea e mai vie în ultimul vers de cit dacă. 
S'ar fi. zis: ca ochi ce plâng. 

Alexandrescu face o metaforă şi o comparaţiune 
toarte reuşite în următoarea strofă: ! 

Apoi tainicile raze dind pieziş pe o zidire, 
Ce pe muche se ridică, locaş trist; nelocuit, 
Mingie a ei ruină cu o palidă zimbire 
Ca un vis ce se strecoară într'un suflet pustiit. 

In versul din urmă avem comparațiune ; în versul 
al treilea avem metaforă. Poetul voeşte a zice. că 
razele ating uşor zidirea precum ar mângiia cine-va 
pe altul. Ideia de atingere uşoară este ati tertium 
comparationis şi s'a suprimat și acesta şi res propria 
ca să câpătăni această frumoasă metatoră. 

Alegoria, apostrofa şi -prosopopea se derivă din 
metaforă. E 

După ce am făcut o metaforă, dacă coftinuăm 
ideia raportiudu-ne la termenul figurat, căpatăm o 
alegorie. Aşa, înti'o doină poporană, poetul zice:



Cind eram în vremea mea 
Umblam ca o păsărea 
Nu ştiam ce-i dragostea. 

Apoi rămîne la termenul figurat, exprimat ari 

priate'o comparaţie şi care s'ar fi putut înlocui print”o 

metaforă, şi continuă vorbind despre pasăre: 

Numa-un hot de vinător 
Puse latul la izvor 
Si mă prinse de picior 
Și mă puse "m colivie... 

4 

Alegoria joacă mare rol în. producliunile poetice. 

Avem chiar o categorie de opere care se numeşte 

«literatură alegorică.» Aşa este parabola şi fabula. 

Cînd Hristos vorbeşte de semănătorul care a aruncat 

seminţe şi una a căzut pe piat!ră, altu între mără- 

cini, alta pe pămînt bun, face o alegorie ca să înţe- 

leagă cuvintul Dumnezeesc care a fost priceput de 
unii: oameni, de alţii nu. Compoziţie alegorică avem 

şi cînd citim fabula «Corbul şi vulpea.» Corbul vor- 

beşte cu vulpea ; dar prin aceste animale noi înțe- 

legem pe omul Jingnşitor şi pe omul care se ia de 
pe linguşitori. 

Se vede de aci că din alegorie rezultă şi apostrofa 
şi prosopopea. 

Prin apostrofă noi ne adresăm animalelor şi lu- 
„cerurilor ca şi cum ne-am adresa oamenilor; prin pro- 
sopopee (personificare) facem un pas mai departe: 
dăm viaţă, glas, putere de acțiune animalelor, obiec- 
telor, chiar ideilor şi sentimentelor. 

In poezia «Mircea la Cozia» de Alexandrescu, poetul 
face o apostrofă cind se "adresează Oltului:



Oltule, care-at fost martur vitejiilor trecute 
Și puternici legioane pe-a ta margine-ai privit, 
Virtuţi mari, fapte cumplite îtă sint ţie cunoscute, 
Cine „ax poate să fie omul care te-a 'ngrozit? 

Apoi face o prosopopee cînd dă glas Oltului şi 
dealului: : 

> 

Mircea! îmi răspunde dealul, Mireea! Oltul repetează. 
Acest sunet, acest nume valurile-l primesc, 
Unul altuia îl spune, Dunărea se 'nştiințează 
Şi-ale ei spumoase unde către mare îl pornese. 

Alexandri în «Baleanul şi Carpatul» înfăţişază dia- 
loguri şi acţiuni ale celor doi munţi, alegorie pentru 
Turci şi Romini. Aci alegoria se confundă cu perso- 
nificarea. ” 

Balcanul cel fanatic, împins de aspră ură, 
Nu poate să 'ngrădească sălbatica lui gură 
Şi zice cu trufie: «Carpatule vecine, - 

„ «De nu pleca-vei fruntea, amar va.f de tine!» : 
Carpatul scoate un freamăt teribil de urgie, 
Mişcînd. coama-i de codri ca leul în -mînie, 
Şi-n clocot lung răspunde: «Balcane-a ta tvufie 
«Arată că tu astăză căzut eşti în pruneie.,. 
<AJ fost odinioară gigant prin înălțime, 
«Amar prin fanatizmu-ti, puternic prin cruzime... 
«Eşti şiers din cartea lumii tu care din vechime 
«Siai rezemat în somnu-ți de-o. putredă mărime !,..» 

Metonimia şi sinecdoca, înlocuesc o vorbă prin 
„alta în baza unui raport necesar ce există între ele: 
rapori de cauză şi efect, de conţiitor şi conţinut, de 
tot şi parte, de materie şi obiectul făcut din ea, ete. 
Eminescu zice: 

S'a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta... 

în loc de a zice că s'aii îmbrăcat în haine făcute de 
zale. . ”
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Mureşianu înfăţişază puterea turcească prin <duta- 

gamul barbarei semi-lune,» semnul în locul lucrului 

însemnat. : 

Elhpsa şi pleonaamul se produc cînd sufletul omu- 
lui e plin de o durere, de o bucurie, de o supărare 

şi ori prescurtează expresia spunind numai vorba 
care pentru el e cea mai importantă ori repetă fie de 
a dreptul fie cu alte cuvinte ceea-ce îi zacela inimă. 

Cind Dan (din poema lui Alexanâri «Dan, căpitan 
de plaiii») se repede în contra Tătarilor, face urmă- 
toarea elipsă: 

«In lătusi, Litfe !» 

Despot (în piesa lui Alexandri «Despot-Vodă»), vă- 
zîndu-se închis, exclamă: 

Cum! mort în floarea vieţii! Cum ! Mort ca un mișel ! 

Aci avem şi. elipsă şi pleonazm. 
Gradaţiunea descompune ideia principală în părți 

cari staii între dinsele în raport de grad către grad. 
Se înțelege că: această “înlănțuire şi dezvoltare a 
părților se face în vederea unui punct culminant, la 
care trebue să ajungem, iar nu dela care să plecăm. 
De aceea e natura! ca gradaţiunea să fie ascendentă. 

Victor Hugo arată astfel în mod gradat nenoro- 
cirile lui Napoleon: ” 

Demain c'est le cheval qui sabat blanc d'ecume : Demain, 6 congucrant, c'est Mosecou qui s'allume - La nuit comme un Hambeau ; 
C'est votre vielle garde au loin jonchant la plaine: Demain c'est Waterloo ; demain c'est Sainte-Heleng : Demain c'est le tombeau! î; ” 

> 

  

„__ 1) In primul vers vorbeşte despre o întîmplare rea, însă putin ș nată; în versul 2, 3, 4 vorbeşte despre teribilul dezastru Pi Le N
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De asemenea Racine face următoarea. gradațiune: 
4 . 

Presse, pleure, gemis; peins-lui Phedre mourante. 

Uneori se pare că gradaţiunea e descendentă ; însă 

în fond tot ascendentă este. La Fontaine ca să arate 

frica grozavă a epurelui zice: 

Un vînt, o umbră, un nimic de teamă-l fac să 'ngheţe. 

Aci faţă de ideia principală, frica, gradaţiunea 

creşte pînă la punctul culminant «nimic», pentru-că 

acesta e cel mai mare grad de frică ce se poate 

închipui: să te temi de nimie.. 

Interogațiunea şi exclamațiunea pun ideia sub 
formă de întrebare sait sub formă exelamativă pen- 
tru a produce mai mult efect. 

Alexandri, plecînd exilat din patria sa, voeşte să 
spue că «nu ştie de se va mai întoarce». Aceasta o 
exprimă sub formă înterogativă': 

Cine ştie, cine ştie „ 
Dacă "mpins de-al soartei vint 
M'oiii întoaree ?n veselie 
Să sărut al tăi pămînt? | 

Bolintineanu, în loc de a spune : <a trecut timpul 
de bărbăţie», întreabă: 

Unde este timpul cel de bărbăţie 
Cind muria Romînul pentru daiorie ? . 

Exclamaţiunea este şi ea efectul unei porniri vio= 
lente, unei simțiri adinci: ea servă să exprime bu- 

leon în Rusia cînâ Ruşii aă dat foo Moscovei şi aă atacat tot pe furiș 
pe Napoleon; apoi aminteşte lupta de la 'Wâterloo în care a fost învins 
pentru cea din urmă oară de coaliția europeană; în fine pomeneşte exilul 
lui în insula Șf. Elena, unde a şi murit, : “ 

Dă
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curia, durerea, rugăciunea, -blestemul, urarea de 

bine, ete. , 

Alexandrescu blestemă astfel pe un consul rus, 

cae se purtase foarte rău cit stătuse în Bucureşti: 

Adio, lung adio şi fără revedere! 
Departe, mult departe te du din țara mea. 
Pustiul Siberiei te aşteaptă cu placere 
Piimintul să te 'nghită şi Dracul să te ia! 

Racine arată ast-fel rugăciunea lui Aman : 

Par le salut des Juifs, par ces pieds que j'embrasse, 
Par se sage viellard, Phonneur de voire race, 
Daignez dun roi tevrible apaiser le courroux: 
Sauvez Aman qui tremble ă vos sacrâs genoux !!) 

Iperbola exagerează expresiunea, căci omul în tot- 
 deauna cînd patima îl stăpineşte cu putere, se simte 
pornit să vază toate lucrurile mărite. Toţi oamenii 
sufer, dar fie-care crede că nimeni nu suferă mal 
mult ca el. Exact aceiaşi situaţie sufletească ne pro- 
duce bucuria mare ca şi durerea. 

Ast-fel, Alexandrescu zice întrun moment de mih- 
nire că viaţa lui a fost numa! suferință şi numeşte 
zilele lui | 

Copaci din miezul ernii ce vinturi îi clătese. 

Minunat efect produce iperbola, într'o poezie dacă 
e întrebuințată la momentul potrivit, adică dacă e 
destul de pregătită mintea ascultătorului ca să pri- 
„mească exageraţiunea ; altfel e ridiculă. 

Antiteza este o. comparațiune, însă: în loc 'pe a 

1) Aman în piesa «Esther» de Racine se roagă de Esthera să scape neamul lui Israel. . 

...



pune faţă în faţă termeni ce se potrivesc, pune toc- 
mai termeni opuşi. Se mai zice şi contrast. 

Insuită-l, te onoră; striveşte-], te adoră. 

Alteori termenii sînt idei mai dezvoltate; cite o- 
dată sint chiar compoziţiuni întregi bazate pe anti- 
teză. Astfel este <Satira III» de Eminescu, <Epi- 
gonii» de acelaşi, ş.a. )). i 

Tot în categoria metaforelor- şi comparaţiilor tre- 
bue să punem sensibilizarea prin transpozițiuni. Cînd 
poetul crede că o combinaţie de cuvinte dintr'o or- 
dine de idei înfăţişază o icoană materială prea ştearsă, 
atunci recurge la o ordine de idei asemănătoare ca 
să producă mai mult efect. Ast-fel el schimbă o 
sensaţiune printi”o altă sensaţiune, o sensaţiune prin- 
tun sentiment saii vice-versa. 

1 Transpoziţiunea sensaţiunilor. 
Zola *) înlocueşte, în următorul exemplu, o sensa- 

iune de văz prini'o sensaţiune de tact. E 

«Et il valentissait sa marehe, il s'arrâtait mâme devant 
«certaines zappes de lumizre avec le frisson delicieux 
<que donne. lapproche dVune eau fraâche» 

In alt exemplu din acelaşi autor găsim o sensa- 
țiune vizuală în locul unei senzaţiuni auditive: 

<Dans Vair moite et odorant de la pice les trois bou- 
«gies flambaieni : et, coupant seul le silence, par etroit 
<esealier un soufle de musique montait: lă valse, avec 
«ses enroulements de couleuvre, se glissait, se nouaât, 
<Sendormail sus le tapis de neige.» . 

1) In «Satira II» avem antiteză între vitejia şi patriotizmul Romîni- 
lor din timpul luă Mircea şi/între decadenţa din timpul poetului, In <Epi- 
gonii> avem antiteză între scriitorii vechi ai noştri şi cei din epoca 
poetului, : : , 

2) Emile Zola, mare romanţier francez, întemeetorul scoalei-natura. 
“ liste, este cunoscut prin descrierile sale amănuntute. | Ia



335 

Eminescu, voind să arate sensaţiunea de auz pro- 

dusă de zgomotul. muştelor, o schimbă înti'o sensa- 

țiune de miros: 

Umplu aerul văratic de mireazmă şi răcoare 
A popoareloi: de muşte sărbători murmuitoare. 

De asemenea Vlăhuţă, în locul sensaţiunii de văz 
pe care ne-o produce o lacrimă în ochit cul-va, pune 
sensaţia de auz: 

Asi-fel întelege cerul Zacrima, limba durerii ? 

2) Transpoziţiunea sentimentului în  sensaţiune. 
Flaubert ?), voind să ne zugrăvească sentimentul do- 
rinţei, îl schimbă în sensaţiune de văz: 

"II tournait dans son dâsir comme un prisonier dans 
son cachot. 

Zola schimbă sentimentul religios în sensaţiune de 
sete: i 

Alors elle allongea le cou vers le crucifix comme quel- 
qu'un qui a soif. . 

Eminescu, în locul sentimentului pe care l-ar avea 
un învingător într'o mare luptă, pune sensaţia pe 
cate ar avea-o un om care ar zmulge o coroană de 
pe fruntea dușmanului: 

Laurii volai să zmulgă de pe fruntea ta de fier... 

Vlăhuţă schimbă sentimentul de întristare în sen- 
saţiune de văz şi auz: 

Nu vezi tu că îndărătu-ţi e "ntunerie şi pustiă Şi mauzi cit de sinistru sună-a groapă şi-a sicriu Glasul tinereţei duse şi-al iluziilor şterse ! 

2) Gustave Flaubert (1821 —1880) celebru romanțier francez, Despre a- cest scriitor se vorbeşte la capitolul romanului. 
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Tot asemenea sentimentul de regret în sensaţiune 
de văz: 

(Omul) se uităn urmă și-l umple plinsul, 
Căci tot trecutu:i pare-o comoară 
De fericire rămasă ?n drum. 

Acelaşi poet transpune întrun mod admirabil sen- 

timentul iubirii materne în sensaţiune de tact: 

Căcă tu ştii ce farmec dulce-i să-ți lipesti pruncul de 
[piept!... 

Şi eum inima-ţi tresare cu-un scîneit cînd el'te chiamă 
Sa-l acoperi cu iubirea şi cu paza tă de mamă! 

- 3) Transpoziţiunea sensaţiunii în sentiment. Victor 

Hugo înlocueşte sânsaţia de văz prin sentimentul ce 

naşte vederea obiectului: 

Les grands chars gemissanis qui reviennent le soir... 

saii : , 

Vers quelque source en pleurs qui sanglotte tout bas. 

Vlăhuţă sehimbă sensaţia de căldură în sentiment 
de linişte: 

In aer i-o căldură liniştită. 

4) Transpoziţiunea imaginii unui element al natu- 

rii în imaginea altui element. 

Depărăţianu, - voind să ne înfăţişeze un lan întins 
de griii ne vorbeşte de imaginea mării: 

Spicul blond cu paiit de aur 
Scump tezaur 

„Pentru mari şi pentru mică, 
Undulează 'n mii de valuri 

Intre malură 
De sulfină şi d'aglici.
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Vlăhuţă compară înb”'una din poeziile sule pe om 

cu un călător pe mare şi schimbă imaginea mări! 
cu imaginea unui cimp: 

Vislaş ce-aleargă impins în zare 
De oarba sete a fericirii 
Pe cîmp de ape fără cărare, 
Umul e pururi prada-amăgirii. 

4. DICȚIUNEA POETICĂ ROMÎNEASCĂ 

Să vedem acum întru cit limba romînă prin forma 
ei (cuvinte, sunete, accentuare, gramatică, sensuri) 
poate fi aptă a se conforma principiilor generale ale 
dicţiunii poetice. ă | 

In istoria poeziei romîne literare, din punct de ve- 
dere al limbii, deosebim tre: momente principale co- 
vespunzătoare cu trel direcţiuni în linguistica noastră 1). 

Pe ia începutul secolului nostru, în priucipate poe- 
ţii se serviaii de o dicţiune alcătuită parte din cu- 
vinte împrumutate din poezia poporană, parte formale 
de ei de pe modelul limbilor streine, mai ales după 
„greceşte şi franţuzeşte. Ca reprezentanți ai acestei 
direcţii vom cita pe Văcăreşti în Muntenia, pe Co- 
nachi şi Beldiman în Moldova. Poeziile scrise în 
această. periodă ai cuvinte romineşti vechi, dar nu e 
cunoscută valoarea poetică a cuvintălor. Ică-eolo în- 
tilnim versuri cu expresiuni poetice, cari ne deş- 
teaptă imagini vii, dar cele mar multe sint îucărcate 

  

3) Linguistica este Ştiinţa graiului. 

4
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de prozaizme. Această nesiguranță se observă şi în 
poeziile unui scriitor de mult talent Vasile Cârlova. 

Prin al treilea deceniii al secolului nostru, şcoala 
latinistă de peste munţi), inaugurată de Şincai şi 
Micu, se introduce în principate. Principiile ei naţio- 
naliste aplicate în scrieri de istorie şi de limbă 
entusiazmează pe autorii de aci şi deodată tendența 
de a purifica limba se iveşte nu numai în dieţiunea 
prozei, dar şi în a poeziei. Neapărat, din acea epocă 
limba s'a îmbogăţit cu mulţi termeni necesari şi a 
format dublete ) interesante : dar cea mai mare parte 
din potopul de cuvinte latine introduse atunci, fiind 
o creațiune artificială, n'au putut prinde rădăcini şi 
au dispărut. Pentru poezie însă în special rezultatul 
a fost foarte răti. De atunci datează acel mare nu: 
măr de poezii reci, pline de expresiuni abstracte, 
cari poezii — cînd nu sint ridicule — ne fac impre- 
iunea unor articole de gazetă chinuile de cerinţele 
versului. Ce-va mai rău încă, curentul latinist pri- 
mitiv a fost mai tirziă completat .printrun curent . 
italian şi printr'unul! francez. Astfel, Eliade Rădu- 
lescu în primele sale poezii, scrise înainte de 1848, 
se servă de o limbă curat romînească. Model în 
această privință este poezia «Zburătorul.> Mai tirziă, 
voind să arate cit mai mult asemănarea între limba 
romînă şi cea italiană, are nenorocita inspiraţie să 
modifice poeziile sale vechi de pe teoriile sale lin- 

1) Scoala latinistă s'a produs pe la începutul “secolulul XVIII în 'Tran- 
silvania. In ce priveşte limba, ea urmăria dovedirea latinităţii limbii noa- 
stre prin purificarea ei de elemente streine, - - ” 

2) Dublete sînt rorme ulterioare derivate Gintr'o aceiaşi formă primi- 
tivă însă în epoce deosebite şi luînd deci fizionomii deosebite, precum: 
din latinescul virtutem avem romîneşte zîrtute (cuvînt vechii) şi rirtute 
(neologizm). - ? : 

= 

-
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guislice nouă. Aceasta se vede în colecțiunea inti- 
tulată «Curs întreg de poezie generală.» Din cauza 
aceasta Eliade a fost cu desăvirşire uitat ca poet, 
de şi aflăm adesea pasagii de valoare în ce a seris el. 

Un alt reprezentant al curentului latinist, însă 
latinist pur, este Andrei, Mureşianu, în ale cărui 
poezii întîlnim expresiuni şi construcţiuni influențate 

„de limba latină. De aceea poeziile sale sînt cu totul 
necunoscute astăzi, afară de una singură scrisă la 
anul 1848, în care întilnim totuşi expresiuni nepoetice, 
ca în versul: 

Prin intrigă şi forță, doloase mijlociri, 
(pe care unii editori l-aă schimbat în interesul vulgarizărit: : Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri). 

Alt scriitor care a avut o soartă identică cu a lui 
Mureşianu este Cesar Bolliac, cunoscut ca poet nu- 

„mai printr'o singură lucrare <Sila». 
Bolintineanu îşi începe cariera sa poetică sub 

influenţa, literaturii franceze. Prima sa poezie, imitată 
„după Anârte Chenier, <O fată tînără pe patul morţii» 
ne prezentă barbarizme de felul acesta: «un aer duios» 
în loc de <arie duioasă» — «se abate» în loc: de «se 
apleacă,» pe cînd vorba adevărat romînească <a se 
abate» înseamnă <a apuca pe un drum deosebit». 
Influenţa curentului francez s'a manifestat în poezia 

cu deosebire la Alexandru Deparaţianu, Alexandru 
Sihleanu şi Mihail Zamfirescu, scriitori - cu talent, 
dar ale căror opere — toemai din cauza limbii în 
care erati scrise — ati fost lăsate în timpul nostru 
cu totul în uitare. In scrierile lor aflăm cuvinte 
ca: <demoliţiune» pentru <dărimare», «rasă» pentru
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«trece» [Un june ce rasă din întîmplare pe lingă 

toc]; forme ea: <aurorale» (privitor la auroră), <pas- 

torale» (păstoresc) sai cuvinte goale de înțeles pentru" 
Romini ca: «splendoare», «candoare», «profum»>, etc. 

In special Zamfirescu avea mare predilecţiune 

pentru cuvintele sonvre şi cu înfăţişare streină în 

cît întw'o poezie «Sub umbra» amestecă cuvinte pe 

de a 'ntregul latinești: - 

Sub -umbra alora 
Tuarum | 

Protege-mă tu; 
Al lumii părinte Ă 

Putinte - : 
Spre bine mă du!) 

Reacţiunea, n'a întirziat a se naşte. Putem pune 
începutul ei chiar în momentul în care şcoala lati- 

nistă părea mai puternică. Reacţiunea porni în nu- 

mele bunului simţ şi victoria fu sigură şi curind 

cîștigată. <Războiii latinizmelor!» fu strigătul gene-, 
ral; «Război -abstracţiunilor!» fu strigătul poeţilor, 

cari simțăaui că puternicele lor emoţiuni nu se puteai 

exprima în limba lui Eliade saii a lui Laurian?). 

Şcoala eea nouă, arătiînd răul, indică şi remediul: 

cercetarea poeziei poporane. Cel care atrase mal în- 
tiiu atenţiunea spre producerile poporului fu Alecu 

Ruso, după al cărui îndemn Alexandri adună acele 
«comori nepreţuite,» cum le numeşte el, alcătuind co- 

lecțiumea sa de poezii poporare. 

Alexandri însă nu se mulțumi a fi culegător: el 
7 

1) Sub umbra alarum tuarum-—sub umbra aripilor tale. 
2) Eliade şi Laurian, dintre cei mai de frunte reprezentanţi aă cultu- 

Dai latinist. i ă
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împrumută de la popor şi subiecte şi expresiuni. Pri- 

mele sale poezii, intitulate «Doine», sînt înspirate de 

la popor şi sînt cea mai puternică dovadă despre ade- 

vărul ziselor sale, că poeţii, cei d'intiiui trebue să res: 

pivgă ideile latiniştilor. De aceea a şi rămas Alexandri 

toată viaţa între cei mai energici luptători înipo- 
triva puriştilor. O Iuare-în-ris a acestei teorii se 

vede în piesa sa «Rusaliile în satul lui Cremene»: 

Direcţiunea arătată de Alexandri a fost urmată de 

cei mai mulți diutre poeţii noştri următori: Emi- 

nescu,  Vlăhuţă, Coşbuc, cum făcuse şi contem- 

poranul lui Alexandri Grigore Alexandrescu. 

Studiul peziei şi în genere al literaturii poporane 

romiîne dă dreptate acestei direcţiuni. 
Popoul romîn eaută în stilul săti, negreşit în mod 

inconştient, să redea abstracţiunile prin imagini sensi- 
bile. Poporul zice despre cel care se duce «departe», că 
sa <dus peste nouă ţără şi nouă mări.» Cind se *n- 
timplă ce-va crepede» poporul zice că s'a întîmplat 
«cât ai da odată în amnar». ldeia de veselie popo- 
rul o exprimă pria:. «îi idea înima de bucurie» 
Induioşarea o arată zicind: 

“* . La năframă se uita 
Inima-ă se despica. 

Cînd poetii culţi s'aii servit de mijloace utilizate 
de popor, ati realizat adevărate fe umuseţi. 

Iată cite-va exemple: 

Ursan năval s'aruncă în meaâgra tătărime 
„Cr oind o pîrle legă prin deasa ei “mulțime. 

(4tezanăr î). 

-
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Tu mă uimeşti pădure. 
Cînd pe sub boltă tăcute şi pline de întuneric 
Las paşii să mă “poarte şi gindul să mă fure. 

(Piaţă). 

Venia cu fete-şi feciori 
Troznind rădvanele de crai 
Pe netede potecă de plaiii ; 
La tot rădvanul patru cui, 

„Ba patru sori - 
(Cosbuc). 

Pe lingă aceasta, limba noastră în genere înlez- 

neşte şi alcătuirea poetică. 

Existenţa formelor conjunctive la pronume şi lă 

verbul a fi poate face să se adauge saii să se scadă 

o silabă, permite să se insiste sai să se treacă mai 

repede peste un asemenea cuvînt: 

Unde-s şirurile clare din viaţă- “mă să le spun ?.., 
(Eminescu). 

Au fost; acum ei unde sînţ? 
. - (Alexandri). 

Şi nime-n urma mea . 
Nu-mi pliagă la creştet.. 
De-asupră-mă teiul sfint 
Să -şi scuture floarea... , 

„ (Eminescu). 

Vocalele putînd, în majoritatea cazurilor, să stea 
alături la sfirşitul unei vorbe şi la începutul alteia, 
înleznese alcătuirea versului mai mult de cît alte 

limbi în cari hiatul nu e permis”): 

Un sfint de-al cărui chip te lemă 
Abia te-aude cînd îl chiemi... 
Născut cu lumea întrun cias 
EL par'că-ă viul parastas 

Al altor vremi. | 
* (Coşbuc). 

7 

1) Vezi despre hiat la paragr. cu acest titlu din versificaţie, Z
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Poetul poate face sinereze şi diereze cînd e nevoe 
în vers: ziață se poate citi via-ță sau vi-a-ță; lua 

se poate citi lia sau lu-a. ?), 

Unele cuvinte pot primi uccent pe o silabă sai 

pe alta; de aci forme duple foarte preţioase pentru 

poeţi: mârmur şi murmir, Gripă şi aripă, dişman 
şi duşmân, vâltur şi vultir. 

In fine fraza romînească e primitoare de foarte 
multe întorsături, din pricină că nu avem o topică 
fixă. Francezii, în a căror limbă locul părţilor de 
propoziţiune este deplin hotărit, se pling de aceasta, 
considerînd-o ca o scădere din punct de vedere al 
poeziei; ba ei speră că va veni un timp în care se 
va înţelege necesitatea de a se stabili aceeaşi ordine 
în construcţiunea şi aşezarea frazelor pe care o ur- 
mează gîndirea, nu pe care o impune tradiţiunea 
gramăticală. În romîneşte poetul poate să pue tot- 
deauna în fruntea propoziţiunii sau la locul ce i se 
pare mai nemerit elementul de la eare porneşte gîn- 
direa sait pe care vrea să-l înfăţişeze întrun anu- 
mit chip. 

Toate acestea ne arată că limba rominească dis- 
pune de o sumă de mijloace de a face expresiunea 
cit se poate mai poetică. Studiind vorbirea poporului 
vom găsi adevarata viață, adevarata poezie a limbii. 

. DO O N 

3 

  

1 Sinereză este pronunțarea a două silabe ca una sineur i ură; di pronunțarea unei silabe ca două. 5 ” ereză, 
A



INTREBĂRI ŞI DEPRINDERI 

1. 4. Ce este estetica? — Cum'se rezumă teoria platonică despre fur- 
mos? — Este exactă această teorie? — Imitaţiunea produce valoarea ar- 
tistică ?—Care este definiţiunea modernă a frumosului ?—0e este plăcere 
estetică ? — Oari sînt cerinţele sensaţiilor ca să producă plăcere estetică? 

2. Ce deosebire este între'frumos şi bine? — Ce deosebire este între 
frumos şi adevăr? — Ce deosebire este între frumos şi util? 

3. Ce este arta? — Ce deosebire este între artă şi ştiinţă ?, 
4. Ce se înţelege prin sublim ? -- De cite feluri e? — Cite teluri de su- 

blim deosebim în operele de artă? — Daţi exemple! 
N. Ce se înţelege prin frumuşel ? — Ce numim -delicat? — Ce numim 

grațios? — Ce numim mişcător ? — Ce numim măreț? - Ce numim so- 
iemn,? — Ce este urîtul? 

5. In câte categorii ce deosebesc artele în genere ? — Ce sînt artele 

practice ? — Ce artele frumoase? — Cum se. împart artele frumoâse ?— In 
ce raport staii artele? — Care este mai superioară ? 

6. Cari sînt aceepţiunile cuvîntutui poezie? — Cari sînt conăiţiile poe- 
tului 2 — Ce zice Boileau despre aceasta? 

1. Ce este poetica şi în ce raport stă cu poezia? — Cari sînt foloasele 
acestui studiii ? — Ce zice Horaţiu ? Cari sînt cele mai însemnate tractate 
de poetică ? Ă 

IL, 1. Care este principiul dioţiunii poetice? 
2. Cari sînt regulele generale ale vorbirii poetice? — Ce este onoma- 

topea ? — Ce importanţă are onomatopea pentru originea limbilor 7 - Ce 
exemple clasice de onomatopee se cunosc ? — Qe exemple cunoaşteţi din 
iimba romină? — Numai zgomote imită onomatopea ? — Ce se numeşte 
ipotipoză ? — Ce exemple cunoaşteţi din literatura romînă ? — Se pot în- 
trebainţa expresiunile abstracte în poezie ? — Pentru ce sînt necunoscute 
poeziile lui Bolliac ? — Ce exemple cunoaşteţi de expresiuni proprii? — 
Care este greşala lui Alexandri în poezia. «Groza» ? 

3. Ce sînt epitetele? — Ce exemple cunoaşteţi ? — Care este explicaţiu- 
nea generală a figurilor? — Ce este comparaţiunea? — Cari sînt elemen- 
tele ei 2— Se exprimă totdeauna toate aceste elemente ? — Care este cerința 
unei comparaţiuni bune ? — Daţi exemple de comparaţiuni de la abstract 
la concret şi de la concret la abstract! -- Cum se face trecerea de ia 
comparaţie la rietaforă ? — De ce este uneori de preferit metafora? Ce 
este alegoria? — Ce ştiţi despre literatura alegorică ? — Ce este apostrofa? 
Ce prosopopea? — Daţi exemple. — Ce ştiţi despre metonimie și sinec- 
docă? — Cum se explică elipsa şi pleonazmul ? — Ce este gradațiunea?— 
Ce ştiţi despre interogaţiune şi exclarhațiune? — Ce este iperbola ? — Ce
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+ ” 2 a a 4 este antiteza ?2—0e sîni transpoziţianile ? — De cite, feluri sintţ? — Daţi 
exemple. 

. | 4. Care este istoria poeziei romineşti din punot de vedere al dioţinnii 
poetice? — Ce calități speciale are limba romînească pentru poezie ? 

  

DEPRINDERI 

  

1. Să se caute. . exemple de onomatopee în poeziile coprinse în acest manual. 
-2. Să se caute ... exemple de epitete bine puse şi de epitete nepotrivite. 3. Să se caute ... exemple de comparaţiuni de la concret la abstract, de ia abstract la concret 3— comparații neizbutite ; — exemple de meta- foră ;— de alegorie ;— de apostrofă ; — de prosopopee; — de metonimie i— de sinecdocă; — de elipsă; — de pleonazm ; — de gradaţiune ; — de inte- rogaţiune ; — de exelămaţiune ; — de iperbolă; — de antiteză, 4, Să se cerceteze din punct de vedere al limbii: o poezie de Iancu Vă- cărescu ; — o poezie de Deparaţianu; — o poezie de Eminescu ; — o poe- zie de Coşbuc.



  

PARTEA. Il 

VERSIFICAŢIUNEA 

     



1. VERSUL ŞI PROZA 

In toate limbile, poezia se exprimă printi”o formă 
proprie, care se numeşte vers (de la cuvîntul latin 
versus din verbul verto, întore, fiind-că rindul se 
întoarce înainte de a se sfirşi linia de scris). 

Pînă în timpii moderni, nici nu se pulea închipui 
poezia ca separată de forma sa, de vers. De prin se- 
colul al 16-a încoace s'aii pr odus opere poetice scrise 
în proză şi în secolul nostru s'a discutat şi în teorie 
această cestiune. Sînt unii critici cari consideră versul 
ca neapărat necesar şi nu admit întrebuinţarea prozei. 
Ast-fel Schopenhauer zice că metrul şi rima sînt un 
vestmint cu care fiind îmbrăcat poetul, îi e permis 
a vorbi cum alt-fel war putea- -o- face, şi aceasta este 
cauza plăcerii noastre. Un vers bine rimat deşteaptă 
pare-că, prin efectul săi, un, fel de sentiment că 
ideia exprimată într'însul ar fi existat de mat înainte 
în limbă şi poetul a avut numai să o scoată Ja iveală, 
El explică influenţa ce exercită, asupra cititorului 
versurile prin faptul că simplul sunet al cuvintelor 
primeşte, prin metru şi rimă, oare-care perfecțiune,
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care ne produce iluziunea că ar fi prin ele insele ceva, 
că ar fi um scop, iar nu uu mijloc. 

Adversarii versului, prozatorii naturalişti, cum e 
de exemplu Zola, zic că versul nu este apt a tra: 
duce abundauţa şi mobilitatea gîndirii moderne. Proza 

nu e strînsă de nişte regule; prin urmare este liberă. 

Proza poate reproduce realitatea mai cu multă exac- 

titate. Proza a căpătat azi foarte multă mlădiere în cit 

se poate sluji de toate efectele versului. Versul e ceva 

artificial. care împiedică gindirea şi prin urmare tre: 
bue să dispară. 

Adevărul stă, ca în multe cestiuni, la mijloc. Ar 

fi o exageraţiune dacă am limita poezia numai la 

operele scrise în versuri. Mai întfiă sînt o sumă de 

opere din genul dramatic scrise în proză : unele din 

piesele lui Moliăre ca Avarul; parte din piesele lui 

* Shakspeare ; apoi diverse scrieri mai mici cărora le 

lipseşte numai forma de versuri pentru a fi între 

cele mai însemnate poezii ale literaturii franceze, 

romineşti, etc. . | 

Pe de altă parte versul nu este o creaţiune aşa 

de artificială, cum şi-au închipuit unii. Chiar filozofi 
naturalişti, cari îşi bazează cercetările lor pe fiziolo- 
gie, ajung la concluziunea că versul îşi are originea 
chiar în natura omului. Sub influenţa unor senti- 
mente puternice, gesturile noastre tind să ia o miş- 
care ritmată şi vocea tot asemenea. Cu cît un orator 
se încălzeşte şi se pasionează cu atit vorbirea lui 
devine ritmată şi muzicală. Ori-ce om în momente 
de nenorocire sai fericire, capătă în glas un fel de 
mlădiere care corespunde cu starea lui :sufletească.
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Arta versului a fost şi e să fixeze şi să perfecţio- 

neze această muzică a emoţiunil. | 
Deci versul poate însoţi poezia, dar lipsa Imi nu 

„pierde valoarea operei, precum nici faptul că o com- 
poziţiune e în versuri, nu însemnează că e poezie. 

Exemple de poezii în proză: Murtirii de Chateau- 
briand ; pagini din romanele lui Zola; multe pasagii 
din Ruinele de Volney; Cintarea României de N. 
Bălcescu, pagini din scrierile lui A. Odobescu. 

, | 

DESCRIEREA GRĂDINII «PARADOU» 

fe 

EMILE ZOLA. 

  

L'heureuse paix du Paiadou, dormaut au grand soleil, 
empechaii la dâgensrescence des especes. Il y avait i 
une temperature egale, une terre que chaque plante avait 
longuement engraissce pour y vivve dans le silence de 
sa force. La vegtalion y etail 6norme, superbe, puissam- 
ment inculte, pleine de hasards qui etalaient des florai- 
sons -monstrueuses, inconnues ă la beche et aux arr6- 
soirs des jardiniers. Laisse ă elle-mâme, "libre de 
grandir sans honte, au fond de cette solitude que 
des abris naturels protâgeaient, la nature s'abandonnait 
davantage a chaque printemps, prenait des 6bats formi- 
dabies, s'egayait ă s'offrir en toute saisons des bouquets 
etranges, qu'aucune main ne devait cusillir. Et elle sem- 
blait mettre une rage ă bouleverser ce que leftort de 
lhomme avait fait; elle se revoltait, lancait des deban- 
dades de fleurs au milieu des alles, attaquait les rocail- 
les au flot montant de ses mousses, nouaii au cou les 
marbres qu'elle abattait â Paide de la corde flexible de 
ses plantes grimpantes: elle cassait les dalles des bassins.
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des escaliess, des terrasses, en y entoncant des arbustes: 
elle rampait jusgu'ă ce qu'elle posstdât les moindres en- 
droits eultives, les petrissait, â sa guise. y plantait comme 
drapeau de rebellion quelque graine ramassce en chemin, 
une verdure humble dont elle faisait une gigan'esque ver. 
dure. Autrefois le parterre, entretenu pour un maitre qui 
avait la passion des fleurs, montrait en plates-bandes, en 
bordures soignces, un merveileux choix de plantes, Au- 
Jourd'hui, on retrouvait les mâ&mes plantes, mais perpe- 
tudes, elargies en familles si innombrables, courant une 
telle pretentaine aux quatre coins: du jardiv, que la ja- 
din n'6tait plus qu'un tapage. une ecole buissonicre bat- 
tant les murs, un lieu suspect oi la nature ivre avuil 

„des hoquets .de verveine et d'oeillet. 
. - 

MOARTEA ARMAŞULUI DRACEA 

de 

A. ODOBESCU 

— «Descalecă mai în grabă şi sue-te 'ncoa:»—strigăi lui Mihnea din eapul scării şi cu glasul năbuşit de .lacrămi, o temee cam irupeşă, ce nu-i puteai zice nici tinără, nică frumoasă,—hoerul socru, biet, trage ca să-şi dea. sufletul şi mere cere de domnia-ta » 
__— Tată-mă îndată.,.»; şi Mihnea descălecase, urease în- gusta şi dreapta scară de piatră şi, prin tinde întune: coase, mergea la odaia tatălui său. 

Cînd deschise mica uşă de brad, el zări pe bătrinul ar- maş uscat şi galben, cu fruntea pleşuvă, cu barba albă, zăcînd lungit pe spate pe o velinţă albă, în căpătiiul: unui pat ce ţinea, de o parte toată întinderea odăii. Alături ardea o făclie de ceară galbenă, şi un biet călugăr bogo- nisea pe slavoneşte, dar cu glas slab, rugile agoniei; în părete o mică candelă lumina o veche troiță de lemn, şi mai. încolo pe ziduri stai rînduite, peste un zăblăti vărgat, arme de tot felul, -coifuri, zale de fier, tuiuri, iatagane
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trunchiate şi despueri luate de pe la duşmanii învinşi. 
O singură armă, o ghioagă de fier ţintuită, mare şi grea, 
buzduganul însuşit slujbei de armaş mare, sta aşezată pe 
velinţa flocoasă de-a dreapta bolnavului, şi mina-i oșvasă 
dar slăbită, printr”o mişeare spazmodică a nervilor, căta 
încă să o ridice. PI i 

Cind Mihnea intră în odae, ochii unchiaşului, afundată 
sub cercul albit al sprincenelor, clipiră ca o candelă ce 
moare, şi buzele vineţite şoptiră aceste cuvinte: 
„— <Fătul meii!... fă inimă vitează !... nu te 'lăsa!... fii 
«stilp teapăn casei noastre şi nu îngădui să cadă biata 
«moşie părintească pe mina Oltenilor, pe-a Basarabeştilor 
<(irăsni-i-ar Domnul din senin)! C-aşa avem noi lăsat cu 
«blestem de la moşi strămoşi: pace și răgaz să w'avem 
«eu neamul lor cel urgisit... De-tă va da Domnul Dumne- 
«zeii putere şi tărie, să nu ctută, să naibi milă, că nică 
«de tine nimeni nu va avea milă cînd te vor vedea în- 
«frânt şi ticăit... Mîna mea s'a mutat, nu mai poate ridica 
«buzduganul ăsta, vechiul mei tovarăș, bunul mei prie- 
«ten... ia-l acum tu în miinile tale şi proaşeă să facă cînd 
«vei izbi cu: dînsul în duşinanii noştri... Să n'aibi milă!...» 

Glasul i se curmă, ca un fiori se strecură prin tot 
trupul şi rămase încleştat... Atunci, în mijlocul acelei tă- 
ceri de spaimă, prin care trecea suflarea morţii, în loc 
de sunetul cuvios al clopotelor, se auzi o zîngietură în- 
fundată de cătuşe şi de lanţuri. Erau bieţii vecini robiţă 
şi puşi în fiare de răposatul armaş, care zăceaii aruneati 
în fundul pivniţelor cetăţuii sale şi acum în mijlocul nopții 
îşi scutura dureroasele lor lanţuri. 

Apoi totul intră în tăcere. Prin odăi abia se auzia ceva 
suspinuri de femei şi pe-afară văetarea viforoasă a crivă- 
tului. Intunerecul domnia peste tot. 

DESCHIEREA BĂRĂGANULUI 

de 

A. ODOBESCU 
  

Şi eii am crescut pe cîmpul” Bărăganului! Şi ei am 
văzut cîrdurile de dropii, cutreerind cu pas măsurat şi 
cu capul ăţintit la pază acele şesuri fără margine, prih
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care aerul răsfural în unde dialane subit arşita soarelui de 
vară, oglindește ierburile şi bălariile din depărtare şi le 
preface, dinaintea vederii fermecate, în cetăți cu mii de 
minarele, în palate cu mii de incintări. Ă Ă 

Din copilărie şi eă am trăit cu Tămădâienii, vinători 
de dropii din baştină, cari neam de neamul lor au rătă- 
cit prin Bărăgan, pitulaii în căruțele acoperite cu covergi 
de rogojină şi, mănind în pas alene gloabele lor de călușei, 
aii dat roată, ore, 'zile şi luni întregi, imprejurul faluici- 
Jor dropioi, cărora ei le zic mitropoliți, —saii cînd aceştia, 
primăvara, se înteţesc în lupte amoroase, saii cind, toamna, 
ei duc turmele de pui să pască tarinele înţelenile... 
Oare ce desfătare vinatorească mai deplină. mai neţăr- 

muită, mai senină şi mai legănată in duici şi duioase vi- 
sări, poate fi pe lume decit aceea care o gustă cine-va 
cînd, prin pustiile Bărăganului, căruţa în care stă culcat 
abia înaintează pe căi fără de urme? Dinainte-i e spaţiul 
nemărginit; dar valurile de iarbă, cînd înviate de o Spor- 
nică verdeață, cînd ofilite “sub pirlitura soarelui, nu'i in- 
suflă îngrijirea nestatornicului ocean. In depărtare pe 
linia netedă a orizontului, se profilează ca moşoroale de 
cîrtiţe uriaşe, movilele a căror urzeală e taina trecutului 
şi podoaba pustietăţii. De la movila Neacşului de pe ma- 
lul Ialomiţii, pina la movila Vulturului din preajma Bor- 
cei, ele staii semănate, în pre'argul cîmpiei, ca sentinele 
mute şi girbovite sub ale lor bătrineţi. La poalele lor 
«uibează vulturii cei falnici cu late pene negre, precum 
şi cei suri, al căror cioc ascuţit şi aprig la pradă răsare 
hidos din ale lor grumazuri jupuite și goluşe. E groaznie | 
de a vedea cum aceste jivine se reped la stirvuri si se 
îmbuibă cu mortăciuni cînd prin sohaturi pică de bolesne 
cite o vită din cirezi! ! 

Dar căruta. trece 'n lături de acea privelişte scirboasă, 
ea naintează încetinel şi rătăceşte fără de țel după bunul 
plac: al mirţoagelor arominde saii după prepusul de vinat 
al Tămădăianului cărutaş. . , . 

De cu zorile, atusici cind roua stă încă aninată de fi- rele de icasbă, ea s'a pornit de la conacul de noapte, de la coliba unchiaşului mărunt, căruia-i duce acum dorul 
Bărăganul întreg, şi tocmai cînd soarele e asupra amie- zului, ea soseşte la Jocul de intilnire al vinătorilor. Mai 
adesea acest loc e o cruce de piatră, strîmbată din pioa ei, sait un put cu furcă, adică o groapă adincă de unde
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se scoate apă cu burdutul. Trebue să fii la Paicu, în gura 
Bărăganului, sai la Cornăţele, în miezul, lui ca să găseşti 
cîte 0 mică dumbravă de vechi tufani, shb care să adă- 
postesc turmele de oi la poale, iar mii şi mii de cuiburi 
de ciori printre cerăcile copacilor. In. oră-ce alt loc al Bă- 
văganulul, vînătorul nu află alt adăpost, spre a îmbuca 
sai a dormi ziua, de cît umbra cărutei sale. Dar ce ve- 
sele sînt acele întruniri de una saii două ore, în care 
toță îşi povestesc cite isbiuzi ai făcut sai mai "ales erai 
să “facă, cum i-a amăgit pasărea vicleană, cum i-a purtat 
din loc în loc şi cum în sfirşit s'a făcut nevăzută în sbo- 
ru-i prelungit. 

După repaus colinda prin pusti reîncepe cu aceeaşi 
plăcere. Vinătorul improspătat prin somnul, prin mînca- 
rea şi prin glumele de la conac, se aprinde din noii de 
ispita nor ocului; el cu ochii caută vinatul, cu gîndul sboară 
poate către alte doruri ; dar simţirile-i sînt în veci deş- 
tepie ; inima-i vegheată este merei în mişcare și uritul 
fuge, fuge departe, dincolo: de nestatornica zare a ne: 
mărginitex cîmpii. 

Cind soarele se pleacă spre apus, cînd murgul serei 
începe a se destinde treptat preste pustii, farmecul tai- 
nic al sigurătăţii creşte şi ma! mult în sufletul călătorului. 
Un susur noptatic se înalţă de pre fata pămîntului, din 
adierea vintului prin Ierburi, din ţăriitul greerilor, din mii 
de sunete uşoare şi nedesluşite ca o slabă suspinare eşită 
din sînul obosit al naturii. Atancă, prin nălţimile văz- 
duhului sboară cîntind ale lor doine, lungi şire de cocori, 
brine șerpuinde de păsări călătoare... 

Dar cîte una, una căruțele-sosese la tirla său la stina 
unde, vinătorii ai să petreacă noaptea ; un bordeiii aco- 
perit cu pae—treştia şi şovarul sînt scumpe în Bărăgan,— 
cîte-va saiele şi olumuri pentru vite, o ceață de dulăi 
tepeni Jatrînd cu înverşunare şi în toată împrejurimea un 
miros greii de oaie, de ceapă şi de rachiii: iata adăpostul 
şi streaja, ce le poate oferi baciul de 1; Rădana sati cel 
de la Fenciii. Din acestea ceată vinătoriă să- -şi întocmească 
culcuş şi cină, dacă cum-va p'ai avut grijă a-şi aduce 
aşternut şi merinde în căruțe. Pe cînd însă, pe sub şure 
şi la vatra bordeiului, ospăţul şi paturile se gătesc, după 
cum pe fie-care- ] taie capul, limbile. se desmorțese şi prin 
glume, prin visuri cu hohote, ele răscumpără lungile ore 
de tăcere ale zilei... -
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Vînători şi căruţaşi, mirtoage şi dulăi, culeaţi toti la 
pămînt, dorm acum duşi, la tirlă! 5 _ 

Singure, stelele nopţei se uită pe cer la dinşii ; ei 
aud cu urechile toată acea nenumărată lume de in- 
secte ce se strecoară prin ierburi, ţiriind, scirțiind. flue- 
rînd, şuerind şi toate acele mii de glasuri se înalţă cu 
răsunet potolil în tăria nopții, se limpezese în aerul ei 
răcoros şi leagănă în somnie auzul lor aromit. Cînd însă 
vre-unul se deşteaptă şi clipeşte ochii, cimpia i se înfăţi- 
'şează luminată de scinteile' strălucitoare ale licuricilor : 
une-ori cerul se încinge, pe alocurea în depărtare, de o 
vilvoare roşiatică, provenită din pirjol şi un stol întune- 
cat de păsări se strecoară prin noapte... 

DESCRIEREA ERNII 

de e 

"A. ODOBESCU 

Lunile vesele ale verii fugise, luînd eu sine jocurile pe 
verdeață şi plimbările noaptea pe lună şi acea mulţumire 
sufletească ce nasce din razele mai călduroase ale soa- 
relui, din mirosul bălsămit al pajiştei înflorite, din miile 
de neprețuite daruri ale rodirii. Omul, ca firea. zimbeşte 
cu soarele, se întupecă cu norii, salină cu seninul, se 
turbură cu furtuna; fieş-ce sehimbare a naturii are un 
răsunet în inima sa, fieş-ce frunză ce cade îngălbenită 
toamna, lasă un dor: în sufletu-i întristat. 

E tristă şi urită iarna la ţară, cînd crivățul viforos 
urlă peste cîinpii, cînd. norii "sai ceata întunecă cerul, 
cînd ploile reci desfundă pămîntul, cînd tarina-i goală și 
năpustită, dumbrava uscată şi plugarul trindav. Apoi în 
lungile nopţi de iarnă, ce întunecime plină de groază! 
ce de şopte fioroase! Vîntăl vijie şi geme ca nisce jalnice glasuri, ce pling: din depărtare ; ploaea isbesce cu o în- 
tăritată stăruire în păretii şi ferestrele casei ; oblonul se cletină şi scîrtie pe ţitinele-i ruginite: focul bubue şi trosneşte în câmin şi une-ori o pasăre de noapte, gonită
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din adăpostul ei, «de o suflare mai viscoloasă a erivăţului, 
își ia sborul scotind un țipăt sfişietor şi tingyios, Intr'acele 
văetări ale firii mintea de sine se pornește pe cugetări 
mihniejoase, închipuirea își plăsmueşte vedenii cobitoare 
și tot ce e mai trist în viaţă, toate restriştile trecute, 
toate temerile viitorului se resfiîng ea umbre singerate 
în oglinda întunecată a inimii... 

- PRINTRE RUINE / 

de A 

VOLNEY 1) 

= 

Chaque jour je sortais pour visiter quelqiv'un des mo- 
numents qui couvrent la plaine; et un soir que, Yesprit 
oceupe de reflexions, je m'âtais avuncs jusqu'ă la vallce 
des sepuleres, je montai sur les hauteui:s qui la bordent, 
et d'ou losil domine ă la fois Vensemble des ruines et 
limmensit€ du desert. Le soleil venait de se coucher ; 
un bandeau rougeâtre marquait encore sa trace â Vhori- 
zon lointain des monts de ia- Syrie: la pleine lune î l'o- 
rient s'elevait sur un fond hleuâtre, aux planes rives de 
YEuphrate : le cie I6tait pur, Vair calme et serein ; I'eclat 
mourant du jour temperail Phorreur des' tenâhres : la 
fraicheur naissante de la nuit calmait les feux de la terre 
embrasce, les pâtres avaient retir€ leurs chameaux: loeil 
napercevait plus aucun mouvement sur la plaine mo- 
notone et grisâtre ; un vaste silence regnait sur le de- 
sert; seulement ă de longs intervalles on entendait les 
lugubres cris de quelques oiseaux de nuit et de quelques 
ehacals.... L'ombre eroissait, et dejă dans le crepuscule 
mes regards ne distinguaient plus que les fantâmes blan- 
câtres des colonnes e! des murs.... Ces lieux solitaires, 

1) Volney (Const.-Frângois Chassebouf) născut la 11757, mort la 1820, 
seriitor renumit al Franţei. Operele sale cele mai cunoscute sînt: Cage- 
chisme du Citoyen, Les Ruines, serisă după o călătorie prin Asia mică şi 
prin Egipt, ete.
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celte soir6e paisible, cette scene majestueuse. inaprime- 
rent ă mon esprit un recueiliement religieux. L aspect 
dune grande cite deserte. la memoire des temps passes, 
la comparaison de l'etat present, tout cleva mon coeur ă 
des hautes pensees. Je m'assis sur le trone d'une colonne: 
et lă, le coude appuye sur le genou, la tâte soutenue sur 
la main, tantât portant mes regards sur le desert, tantot 
les fixant sur les rvines, je m'ăbandonnai ă une reverie 
profonde. 

4 

MEDITAŢIUNE 
de 

VOLNEY 

Iei, me dis-je, ic? fleurit: judis une ville opulente: ici 
fut. le sige d'un empire puissant. Qui! ces lieux main- 
tenant si deseris—jadis une multitude vivante animait 
leur enceinte ; une foule active cireulait dans ces routes 
'aujourd'hui solitaires. En ces murs ou regne un morne 
silence, retentissaient sans cesse le bruit des arts et les 
cris d'allâgresse et de fete ; ces marbres amaonceles for- 
maient des palaiș râguliers; ces colonnes ahbattues or- 
naient la majeste. des teniples; ces galeries  ccroulees 
 dessinaient les places publiques. Lă, pour les devoirs 
vespectables de son culte, pour les soins touehants de sa 
subsistance, affluait un peuple nombreux; lă, une indus- tie creatrice de jouissances appelait les richesses de tous les elimats, et Pon voyait s'6changer la pourpre de Tyr pour le fil precieux de la Sârique, les  iissus moel- leux de Kachemire pour les tapis fastueux de la Lydie, Vambre de la Baltique pour les perles et les partums arabes, Por 4'Ophir pour l'etain de Thule, 

Et maintenant voilă ce qui subsiste de cette ville puis- sante, un lugubre squeletie! Voilă ce qui reste d'une vaste domination, un souvenir obscur et vain! Au con- cours bruyant qui se pressait sous ces portiques a suc:



cede une soliiude de mort. Le silence des tombeaux sest 
substitue au murmure des places publiques. L'opulence 
d'une cite de commeree s'est cchangee en une pauvrete 
hideuse. Les palais des rois sont devenus le repaire des 
fauves: les troupeaux parquent au. seuil des temples, et 
les reptiles immondes habitent les saneluaires des dieux!.... 
Ah! comment s'est eclipsee tant de gloire!.... . Comment 
se sont ancantis tant de travaux!.... Ainsi done peris- 
sent les ouvrages des hommes! ainsi s'evanouissent les 
empires et les nations! 

CÎNTAREA ROMÎNIEI 

de 

NICOLAE BĂLCESCU 1) 

I. Domnul Dumnezeul părinţilor noştri înduratu-sta de 
lacrimile tale, tara mea! Nu eşti îndestul de smerită, în- 
destul de chinuită, îndestul de sfişiată! Văduvă de vitejii 
tăi, tu plingi cu părul smuls şi despletit pe mormintele lor, 
precum femeile se jelese pe mormîntul mut al sotilor lor, 

II. Neamurile auziră țipătul chinuirii tale; pămîntul se 
mişcă, Dumnezei numai să nu-l fi auzit? Raăzbunătorul 
prevestit nu s'a născut oare ?... | 

III. Care e mai mindră de cit tine intre toate ţările se. 
mănate de Domnul pre pămint? Care alta se împodo- 
beşte în zile de sărbătoare cu floră imai frumoase, cu grîne 
mai bogate? 

IV. Verzi sînt dealurile iale; frumoase sînt pădurile 

  

1) Cintarea Romîniei este ună din cele mai frumoase produceri ale 
literaturii romiîne, Este o poemă în care-se înfățisează întreaga viaţă a 
poporului romin, începînd cu luptele dintre Romani şi Daci. Tema este 
aceasta : precum ai dat în trecut Romiînii dovezi de multă putere şi de 
mari calități, aga să facă şi acum,—lucrarea fiind serisă înainte sati pe la 
1848. Am reprodus aci: introducerea, tabloul groaznicelor victorii ale 
Tureilor la venirea lor în Europa, splendidul tablou al primelor înfrîn- 
geri suferite de 'Turci față de Romini, îndemnul poetic la muncă şi la 
luptă, comparaţia între vremile vechi şi cele nouă, în fine încheerea, care 
e tot aşa de fermecătoare ca şi introducerea,
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şi dumbrăvile spinzurate pe coastele tale: limpede şi 
dulce e cerul tău; munţii tăi se "naltă trufaşi în văsduh: 
rîurile, ca un briu pestritat, ocolesc cîmpurile: noptile 
tale încintă auzul... Pentru ce zimbetul tău e aşa de trist, 
mâîndra mea ţară? 

V. Multe şi frumoase turme pasc văile; soarele milostiv 
înrodeşte brazda; mîna Domnulni te-a împodobit ca p'o 
mireasă ; livezile tale cele 'ntinse sînt smăliuite cu flori 
felurite şi belşugarea varsă avuţiile sale peste cimpil... 
O bogata mea ţară, pentru ce gemi? 

VI. Dunărea bătrînă, biruită de părinţii tăi, îţi spală 
poalele şi-ti aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele 
răsare şi de unde soarele apune; vulturul din văsduh 
cată la tine cu dragoste ca la pămîntul său de naştere: 
riurile cele frumoase şi spumegoase, piraele cele repezi 
şi sălbatice cîntă neîncetat slava ta:.. O ţară jalnică, pentru 
ce fata țti-e-imbrobodită?... 

VII. Nu eşti frumoasă, nu eşti bogată 2. N'ai copii multi 
la număr, cari te iubrse? N'ai cartea de vitejie a trecu: 
tului şi viitorul înaintea ta ?... Pentru ce curg lacimile 
tale?.,. - 

VIII. Pentru ce tresari ? Trupul tăi se topeşte de slă- 
biciune şi inima-ţă se frămintă cu iuţeală... Citit-ai oare 
în cartea ursitei ?... Aerul se mişeă turburat.,. vintul do- 
gorește... Ingerul peirei ţi s'aii arăiat oare 2... Nopțile tale 
sint reci: visurile turburate ta marea bătută de fu- 
tună... Ce-ti prevestesc? 

IX. Priveşte de la miază-zi la miază-noapte popoarele 
ridicîndu-şi capul... Gîndirea ivindu-se luminoasă pe d'a- 
supra întunerecului... gindirea ce zideşte şi credintu ce 
dă viată... Lumea veche' se prăvăleşte şi p'ale ei dără- 
mături Libertatea se înalţă !... Deşteaptă-te... Ă 

X. Mucenicii sîngelui tăii w'au zis oare: «Si Domnul ra 
«sculă pe unul dintre voi, eare va aşeza pe urmaşii voştri 
<iarăşi în libertatea şi puterea lor...» Uitat-aj sîngele ce 
cură prin vinele copiilor tăi ?... Mult erai mîndră odi- 
nioară cînd, cu securea în mină, cu căciula turcănească 
pe creştet, tu strigai: Ura! în bătălii! Peptul tău era 
tare ca de oţel; paloşul se tocia pe dinsul... Soarele se 
ntuneca de norii de pulbere ce ridicau războinicii tăi... 

XI. Poporul tău era îndrăsnet ca vulturul, războinic şi trufaş ca taurul sălbatic... Rămasu-ti-a oare munal umbra 3 puterii şi aducerea aminte a vitejiei tale? -
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XII. Cum a slăbit peptul tăi de oţel! Mina ta cea tare - 
cade de oboseală... şi moleşirea a intrat în loeaşul voi- 
nicilor !. - 

XXX. Pe. rîuri X plutesc dărămaăturile palatelor ş şi pise- 
ricilor .. Cu sîngele se scurge rămăşiţa neatîrnării a două- 
zeci de popoare,. Valurile isbese spumegînd. valurile şi 
spuma lor e singerată.., Pe talazul ce merge şi se întoarce 
un iatagan seinteiază... se afiindă... ese iarăȘI pe d'asupra... 
şi valul infiorat asvirlă pe țărmurile noastre pe feciorii 
spurcatului prooroc... <Alah | strigă ei... ăsta e pămîntul 
făgăduit celor cedineioşi.. ! . 

XXXIII. — Vijie crivățul... se cleatină pămîntul... oa- 
-menii se isbesc cu oameni... zalele cu fierul... pepturile 
cu otelul... vitejii cad morti în ţărînă... sîngele desfundă 
pămîntul... leşurile pliitesc pe riuri.. furaul pîrjolului se 
învîrteşte în loate părțile ; strigările luptătorilor şi elăn- 
găitul paloşelor î încrueişindu-se tăsună cu huiete... Ce te-ai 
făcut, mare vizir ?... Unde- ti sunt voinicii, paşo cu irei 
tuiuri? Vîntul irapotriviriă “sfărimă zăbalele armăsarilor 
tai... Năvala se trase înapoi, spăimîntată de piepturile 
goale ale vitejilor !... 

Cine fuge colo în vale, cu briul tirindu-se după dinsul, 
cu turbanul desfăcut... cu pala de Taban plină de sînge... 

Sultanul... cel măreț... cel groaznic !... Fugi acum sul- 
tane... şi erai împăratul împăraţilor... numele tău îngrozia 
mai mult de cit o oştire... paşii tremuraii cînd te vedeaii 
trecînd... Unde sînt cetele tale aşa de numeroase ca şi 
țările tale, ostaşii tăi mai mulţi Aa număr decit grăunţii 
nisipului mărilor ?.. Trăsnetul picâ din miînile tale... nu- 
mele. tăii de nebiruit peri... Fugi... şi'n goana fugii tale, 
căpitanii tăi nu mai pot cunoaște pe războinicul. Voinic 
ce încura armăsarul înăintea bătăliei... Cata înapoi, Sul- 
tane!... Vezi comorile Asiei prădate... haremul tăi pin- 
gărit... caii nechezind în cîmpie de pe stăpinii lor... cîte 
nume te vor blestema, o sultane fulgere!... O sută de mii 
musulmani zae neipgropaţi pe câmpuri... 

LI. — Deşteaptă- e, patria mea 1. Birue- iu durerea... E 
vreme ca să eşi din amosţire, seminţie a domnilor: lumii! 
Aştepţi oare, spre a învia, ca strămoşii tăi să se scoale 
din mormînt ? Intr adevăr, într adevăr ei sai sculat şi
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tu nu i-ai văzut... ei au grăit şi tu nu i-ai auzit... Cinge-ti 
coapsa ta, cată şi ascultă ! ziua dreptăţii se apropie... toate 
popoarele se mişcă... căci furtuna mîntuirii a începuț... 
Vezi că eu cit mai mult îță pleci capul, cu atit cei spur- 
cați îşi bat joc de tine şi sug singele tău... Din dreapta 
şi din stinga piticii şi uriaşii rivnesc la tine, ori cit de 
slabă şi sdrumicată eşti. 

LVII. — Viforoase erai vremurile cele vechi... dar oa- 
menii se năşteai tari... pămîntul era acoperit de dără- 

- mătură şi de trupuri moarte... dar din acele cimpii ce 
fumegaii de pirjol şi de măcel, se înălțai strigări de bi- 
ruinţă şi de libertate! Tieăloşie și moarte sînt şi acum... 
dar unde e libertatea şi biruința ?,.. Ce-ar fi ajuns patria 
astăzi, dacă strămoșii nostri ar fi dormitat şi că. 

LIX. -— Nu ţi s'a zis oare prin gura unei slugi a Dom- 
nului: «Dumnezeul părinţilor voştri se va îndura de la- 
«crămile slugilor sale şi va scula pe unul dintre Voi, care 
“va așeza pe urmaşii voştri iarăşi în volnicia şi. puterea 
«lor de mai nainte ?» 

LX. — Deci timpul sosit-a!... Semne s'au ivit pe cer.. 
pămîntul s'a clatinat de bucurie... un blestem groaznie 
sa auzit despre apus şi toate popoarele s'au deşteptat!... 

LĂI. — Cinge-ţi coapsa, o tara mea... şisți întăreşte 
inima... Miază-noapte şi miază-zi, apusul şi răsăritul s'au luat la luptă... urlă vijelia... Duhul Domnului îirece pre pămînt !.., 

2. VERSIPICAREA GRECO-LATINĂ ŞI CEA MODERNĂ 

  

Versul greco-latin se baza pe cantitate. Se socotia 
că fie-care silabă scurtă are nevoe de o anumită du- 
rată de timp spre a fi pronunţată. Această durată 
se numia mora. Silaba lungă era egală cu două 
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scurte; deci avea nevoe de două more spre a fi pro- 
nunțată: Din cauza acestei echivalenţe,. în vers se 

putea pune sai o silabă lungă saii două scurte cu. 
valoare egală. Aceasta era una din cauzele varietă- 

ți versului latin şi grec. 

Gruparea a două sai mai multe silabe alcătuta 

un pes (picior). După cum predomnia î în schema unui 

vers un picior sai altul, purta şi versul nume de 

vers dactilic (dacă predomnia dactilul), iambic (dacă 

predomnia iambul), trochaic (dacă predomnia iro- 

cheul), etc: " 

Cantitatea silabelor, elementul fundamental al ver- 

sificării latinești, dispare în limba latină vulgară. 

Prin urmare limbile romanice, născute din cea vul- 

gară latină, nu aii această însuşire ; aci accentul 

joacă rolul predomnitor. Pe cînd versul latin .se de- 

finia «o succesiune de silabe lungi şi scurte aşezate 

după o anumită regulă», versul modern al popoare- 
lor romanice se poate defini «o succesiune regulată 

de silabe întonate şi neintonate.» 

- Pe lingă accent, se adaugă în versul modern un 
ait elerient, necunoscut .celor vechi, rima (despre 

care se va vorbi într'un pargr. specia]). 

3. MĂSURA 

  

Sub numele de măsură se înțelege numărul sila- 

belor din cari e alcătuil un vers. 

„Cele mai obicinuile măsuri în cari se scriii ver- 

5
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surile romiîneşti sînt: 16-15, 14—13, 12—11, 10—9, 

5—1, 6—5. Se găsesc versuri şi mai lungi, adică 

de 18—17, dar numai rar se scriu asemenea versuri. 

Se găsesc şi mai mici, dar acelea se întrebuinţează . 

în unire cu altele mai lungi. 

4. BDIZIUNEA ŞI HIATUL 

Întâlnirea a două vocale din cari una. sfâsşeşte 
şi alia începe un cuvînt se numeşte hiat (de la 
vorba latină hiatus, deschizătură, pentru-că gura stă 
prea mult deschisă ca să le pronunţe). 

In versificarea latină numai în foarte rare cazuri 
„se permitea hiatul, cu deosebire la interjecțiuni: 
«0! et...» Alifel, trebuia totdeauna evitat: 

Ante mar(e) et terras et quod tegit: omnia eselum... 

De asemenea în limba franceză hiatul constitue o 
mare greşală contra armoniei. Se permite numai în 
expresiuni indivizibile, ca: că et la, etc. 

In limba romînă hiatul .nu este totdeauna o gre- 
şală în potriva armoniei, ci foarte adesea, precum în 
vorbirea obicinuită, şi în versuri două vocale stai 
foarte bine alăturea. Poetul romîn are înleznirea în 
unele cazuri sai să păstreze hiatul sai să-l înlăture 
după cum îi cere măsura sau ritmul versului. 

Să luăm următoarele versuri ; 

Peste iărmuri depărtate 
Vezi tu rîul călător | N



Cum în valuri turburate 

Se azvirlă din izvor?... 

Pe-a lui maluri singurate, 

Vezi cum. vîntul mugitor.. 
| (Sihleanu). 

In vessul 4 cele două vocale e şi a aii rămas cu 
sunetul lor întreg; s'a păstrat deci hiatul. In versul 
5 cele două vocale saii contopit : deci s'a înlăturat 
hiatul. | 

Inlăturarea hiatului se poate face în două moduri: 
1) prin căderea unei vocale, 2) prin împreunarea 

vocalelor într'un diftong. | 

Amîndouă aceste mijloace pentru îhlăturarea hia- 
tului poartă numele de eliziune. . | | 

Căderea unei vocule. Se face după următoarele 

regulg;: 

— 4 din silaba în cade totdeauna cină poetul vrea 

să facă eliziune: 

Și 'mtelegi din a lor artă 
Ce e răii şi ce e bine. . 

(Eninescu). 

— cînd se întilneşte a cu a, u cu u;primul cade: 

Şi cun hobot lung cadavrul îl aruncă în faţa Sfintei... 
7 (Piahuţă). 

i 

Ori poate-o frumuseţe Pa căreia picioare... 
(Bolintineanu). 

— cînd se întilneşte ă cu a. sai'o, primul cade: 

jato seoborind la vale... . 
” - (Vlahuţă). 

Făra pătr unde norii care te țin în faşă. 
(ttezandri). 

-
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— i din şi înainte. de a şi o cade: 

Ş'ali făcut ea să pricepem a trecutului mărime. 
(Ideny, 

-— e din se, u din nu cad cînd vorba următoare 

începe cu a: - 

“Saud în sînul nopţii prin neagra "ntunecicne. 
(Idei, 

Naă tijă, măi şoimane... 
, ” (Item). 

Cîte-odată poeţii, avind nevoe ca versul să fie mai 

scurt cu o silabă, fac să cadă şi alte vocale. Va 

surile .acelea sînt greşite : . N 

C'ori-ce. dor de libertate a pierit, sa stins din voi... 
| _ ([dem). 

Nu se poate admite căderea lui &înainte de o; 

“armonia suferă. Tot asemenea ar fi greşite eJiziuni 
de felul acesta: P'ori-ce întimplare = la ori-ce *ntîm- 

plare ; nowani — nouă ani. 
„Formarea diftonguluă. Cind vocala primă este o, 
"e. 4, u,iara doua este a, atunci se formează dit- 

tong, devenind cea dintii semisonă : 

> Din cîmp, de- e-acasii, de la plug. „. (Alexandri) 

Peniru a a patriei iubire... -(dem) 

De- -pdat'o schijă de obuz, - MR 

Trăznind, minta-o-ar focul.:. . (dem) 

Cind e se întilneşte cu o se > face: semison: 

De- odată o Schijă de obuz... | 

Substantivele articulate cu art, 1 şi la plural cu 

„cînd stai înaintea pronumelor conjunctive şi înain- 
tea formelor atone ale verbului v fi, pot să piarză
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articolul şi să formeze diftong cu vocala următoare: 
LISA viata-mi sbuciumată. “(Sihleanu) 

[riu(l) i] 
Ah! ochi-mă sirit plin de scîntei... (Alexandri) 

[ochi(î) mi] Ă 

Am zis că poetul se poate servi de unul din aceste 
mijloace . pentru înlăturarea hiatului saii poate să 
lase vocalele libere. Sint totuşi cazuri cînd eliziunea 
se impune. Aceasta se întîmplă cînd vin în contact 
mai ales a cu a, o cu u,o cu a saii cînd sînt trei 
vocale una după alta. Versurile cu astfel de hiat sînt 
lipsite de armonie. 

De asemenea trebuese' evitate unele diftongăni si- 
lite, cu deosebire cînd sînt pe alături sunete conso- 
nautice ee produc cacofonie : cu-aceente, — iată i un, — 
moartea. a-o părere de răi, etc. 

5. CEZURA 

Versurile mai lungi, de la cele nouă silabe, nu se 
pot rosti întregi fără un repaos de care simţim nevoe. 

Acest repaos se numeşte cezură (de la vorba la- 
tină caesura din verbul caedo, taiui, pentru-că repao- 
sul acesta tae oarecum versul). 

Cezura desparte veisul în două părti, ce se nu- 
mesc emistichuri (din vorbele greceşti a jumătate, 
Sti/os vers). , 
„Cînd avem versuri de 16—15, 14—13, 12—11,10—
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emistichurile sînt egale numal în versurile cu număr 
soţ de silabe, iar în cele cu număr nesoţ emistichul 
al doilea are o silabă mai puţin. 

Feţă frumoşi cu păr de aur//, zmei cu solzii de otele... 
De ireci coari de aramă,// de departe vezi albind.,. 

(Eminescu). 

Parea că printre nouri: s'a fost deschis o poartă... 
Abia conture triste; şi umbre ai rămas... . 

(den). 

„Ori unde vei merge;; să calci. o tirane. 
Să ealei pe un cadavrui. şi "n visu-ti să-l vezi.., 

(Botintineanu) 

“ Purtind cofițaj, cu âpă rece. 
Pe ui săi umeri!j albi, rotunjori.,, 

(Alexandri) 

Regula generală pentru aşezarea cezurii este ca 
înaintea repaosului să fie o silabă nesntonată. Sint 
rare formele de versuri în cari această silabă e în- 
ionată. Ca regulă secundară, nu cu aceaşi rigoare 
respectată de poeţi, este ca repaosul să nu despartă 
cuvinte prea strîns unite prin înțeles şi mai ales prin 
gramatică. 

Prepoziţia nu trebue nici odată separată de nu- 
mele ei. Ar fi greşit un vers cu repaos astfel: 

«. Şi de ;; mine.., 

Auxiliarul nu trebue despărţit de verbul principal. 
Ar îi greşit: 

„am să: văd, 
. ucis voii j; fi. 

Uneori versul are, după înţeles şi pentru «efect, un alt repaos afară de cel prizicipal. În acest caz, ne 

4



74 

oprim la repaosul întenţionat şi prea puţin la cel 
obicinuit. Facem deci două pauze. Ex: 

Ascultaţi !... :;; Marea fantomă, ;; face semn dă o poruncă... 
i Ă (Alexandrescu). 

Altă dată punctnaţiunea şi sensul ne obligă să 
renunțăm la repavsul obicinuit ca să facem în locul 
lui alte două repaose spre început şi spre finele 
versului: 

Iehova ?...; eroi din bazmul : Bibliei 1! Iadul cu mundi... 
_ (Vlahuţă). 

In această privinţă libertatea poetului este mare, 
eu condiţiune să au calce niciodată regula generală. 

6. INCĂLCABREA 

  

Se dă numele de încălcare (după vorba franceză 
enjumbement) faptului că vorba de la sfirşitul unut 
vers e aşa de strins legată prin sens cu vorba de 
la începutul versului următor incit repaosul ce se 
face Ia finele versului trebue neapărat suspendat. 

La Francezi încălcarea este considerată ca o mare 
greşală.De aceea Boileau, în <Art postique», arătind 
meritele poetului Malherbe pentru dezvoltarea poe- 
ziei franceze, mai ales prin perfecţionarea formei, 
zice între altele: 

Les stances avec grâce apprirent ă tomber 
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. 

“La noi, poetul are mai multă libertate în uceastă
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privinţă. La primele timpuri ale poeziei noastre, pentru 

că versurile se -citiau batindu-se tactul şi făcindu-se 
simțit repaosul de la finele versului, încălcarea era 

înlăturată, La poeţii vechi ai noştri întilnim mai rar 

asemenea exemple. La cei moderni însă, încălcările 

se fac mai des, fără ca prin aceasta poezia să fie 
greşită, 

Fulgerele adunat-aii contra Fulgerului care 
In iurbarea-i furtunoasă a cuprins pămînt şi mare... 

, ” | | (Eminescu) 

Luna galeşă, n văzduhuri de apururi plutitoare 
Revărsa atita farmec şi 'n așa sfintă splendoare 

„_ Sarătă vederii mele... 
_ | | (Plăhuţă) 

Cu toate acestea, nu e ilimitată libertatea aceasta 
„ce se acordă poeţilor. Se consideră greşite versuri 
cari ar uni prin trecere de la unul la altul: conjuncția 
cu substantivul -sai altă vorbă, prepoziţia cu numele, 
auziliarul cu verbul principal, pronumele monosilabe 
cu alte vorbe cu cari se pronunţă împreună cu un 
singur accent.. 

1. RIMA” 
ta 

  

Istoricul rimei. Rima, după: unii vine din cuvintul 
latin rhytmus; după alţii, şi e mai probabil, de la 
cuvîntul german vechii Rim. Acest nume se da mai - 
întîi versurilor cu silabe numărate, fără cadență 
dar cu potrivirea silabelor finale. 

Odinioară se atribuia rima Arabilor, cari ar fi în- 
Na .



13 

trodus-o în Europa pe la începutul secolului VIII, 

cînd aii cucerit Spania. Această opiniune însă s'a 
părăsit cînd s'a văzut că în latina decadentă s'aii făcut 

versuri rimate. Mai mult încă, se pare că chiar în 
latina clasică începuse să se arate cele d'intiiu ru- 

dimente ale rimei în versurile numite Jeonine, adică 

acelea în cari o parte a versului se sfirşia cu Sunete 

la fel cu cealaltă parte. Aceasta se întîmpla cu deose- 
bire în pentametre, din cauza construcțiurii acestora, 

Exemple din Ovidiă: - - 

Est mihi sollicitae tempore facta viae... 
Plus habet infesta terra timoris aqua... 
Seribere se rigidas incutiente minas... 

Cel mai vechiii cîntec rimat este de la începutul 
secolului VII (628) în onoarea lui Clotar, care se 
luptase contra, Saxonilor: 

De Chlotario canere est rege Francorum 
Qui ivit pugnare cum gente Saxonum... 

La început potrivirea sunetelor era foarte puţin 

simțită şi versurile lăsat mult de dorit; dar mai 

tîrziii se făcură versuri corecte şi cu rime bine al: 
cătuite, cum este cunoscutul cîntec religios, care în- 

cepe cu versurile: . 

Dies irae, dies illa 
Solvet seclum in favilla.... 

Se poate zice că de prin secolul IX începe rima 
să capete o importantă deosebită. La început se fă- 

ceai mai mult monorime, pină prin secolul XIV. 
“ Aflată în germene chiar în poezia latină, rima a 
fost dezvoltată de popoarele germanice. o 
„ Rima şi asonomța. Se dă de obiceiu numele de



rimă potrivirii «complete» de sunete, iar potrivirii 

incomplete i se zice <asonanţă». Să vedem dar care 

este limita între una şi alta. 

Definiţiunea rimei este: potrivirea sunetelor fi: 

nale din două sati mai multe versuri, începînd de 

la ultima vocală accentuată. 

Exemple : 

Zmulge după faţă vălul trist şi jalnic... | 
„ Ziua mântuirii, soarele cel falnic.... 

(Sihleanu) 

Aci de la a pină la fine toate sunetele se potri- 
vese, 

Un glas în mulțime teribil gemu 
Şi ceata infernă îndată tacu... 

(Bolintineanu) 

Aci se potriveşte numai u, pentru că e ultima vo- 
cală accentuată şi după ea nu mai urmează nică un 
alt sunet. 

In peştera Car paţilor 
Vezi templul  Paeinaţilor..- 

(Bolintineanu) 

Aci se potrivesc de la a toate sunetele. 
Dacă vre 'unul din sunete de la vocala accentuată 

încolo nu se potriveşte, atunci avem o asonanţă, : 
Oare-acâastă înfruntare şi batjocură şi răă ! N'e să aibă răsplătire de la dreptul Dumnezeii ? 

_ (C. Negruazi). 

Şoimanele ce umbli 
Cu forma ea o turlă... 

(Bolintineanu) 

Dacă, afară de sunetele cerute de definiţia rimei, 
se mai potrivese şi alte cite-va dinainte, stanci rima
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se chiamă prisositoare sau bogată (rime riche). Dacă 

se potrivesc numai sunetele cerute de definiţie, rima 
se chiamă corectă sau suficientă. Francezii o nu- 

mese, dar fără cuvint: rime pauure. N 

- Fericit acel ce calcă tirania sub picioare, 
Care vede m a lui țară libertatea renviind ; 
Fericit, măret acela care sub uri falnic soare 

Pentru patria sa mouwre 
Nemurire moștenind. 

i - (Alexandri) - 

Deschide-te morminte! dă-mi drumul să-mi răzbu. 
Caădeţi infame ziduri! A, Doamne! sînt nebun... 

o (Alexandri) 

Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţine vântul 
Se pare că vrăjeşte şi că-i auzi cuvîntul... 

(Eminescu) 

Speciile rimei. Am văzut că ultima vocală ac- 

centuată are rolul hotăritor la rimă; prin urmare ' 

vom avea atitea specii cite locuri poata. ocupa vo: 

cala tonică. In limba romînă tonul poate fi pe ul: 
iimă, pe penultimă, pe antepenultimă. De aci trei 

feluri de rime : 
> 

ultime: _____ 

penultime: _____ 

antepenultime:._._ __ 7 

În limba franceză nu poț fi de cît două feluri de 
rime, pentru-că “accentul nu poate sta de cit pe ul- 
tima sai pe penultima cînd vorba se sfirşeşte cu e 

mut. Ei le numesc «rime feminine», pe cele cu ac- 
centul pe penultimă și <rime masculine» pe cele cu” 

accentul pe ultima.



Italienii ai acelaşi sistem ca la noi şi le numesc: 

“rime «trunchiate, plane şi sdrucciole». . 
In limba romînă avem o categorie de cuvinte cari 

poartă accent pe a patra silabă: 

Dâmboviţă, Spurilor 
Tălomiţă, zăcerile 

Toate aceste cuvinte în vers primesc un accent 
secundar pe penultima 'saii ultima şi intră în cate- 

goria rimelor penultime saii ultime: 

Un paloş în mină-i da 
Si din gură cuvinta ;: 
Bate tu mârginile 
Ei să bat mijloacele... 

(Poes. pop.) 

Versuri albe. Versurile cari n'aui rimă nici aso- 
nanţă se numesc «versuri albe». 

- i . 

„ Cînt armele romiîne şi căpitanul mare 
Ce "mvinseră păgînii şi liberară ţara. 
Nepieritoare faimă trecuse peste Istru, 
Peste Carpati trecuse de glorie încinsă.., 

(Eliad Rădulescu) 

Nu credeam să 'nvăţ a muri vre-odată. | 
Pururi tînăr, înfăşurat în manta-mi, 
Ochii miei 'năltam visători la steaua 

. - Singurătăţii, | 
, (Eminescu) 

Rima în poezia romînească. Cele d'intiiii încer- 
cări de poezie romînească cultă se fac în secolul 
XVII. Mitropolitul Dosofteiii şi Miron Costin sînt dar 
primii poeți. Versurile lor ai rimă foarte puţin co- 
rectă: aproape peste tot numai asonanță : N 

- Si tu mîhnit suflet grija te cuprinde 
De ţi-aii mihnit. nirea şi faţa nu-ţi râde... 

. - | (Dosofteiu).
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Poezia modernă, care începe cu poeţii de la finele 
secolului trecut şi din primele decenii ale secolului 
nostru, ne înfăţişază mai multe epoce din punct de 

vedere al importanţei ce se dă rimel. 

La primii poeţi (1780—1830) corecteţa rime! nu se . 

observă. pentru-că ei se conduceaii după versurile 
poporane, în cari perfecțiunea rimei nu e căutată, 

Astfel vom găsi la lancu Văcărescu «sănătatea» ri- 

mind cu.<bunătate»; la Beldiman <adue»> cu «lung», 

<voaslră» cu «proastă» ; ete. 

Mai tirziu, perfecţionindu-se poezia, rima începe 

să capete din ce în ce o importanţă mai mare. 

Alexandri, Bolintineanu, Alexandrescu, ş. a. se silesc 

„a găsi rime cit mai bune, chiar rime bogate. Această 

“tendenţă se desăvirşeşte de către poeţii adunaţi în 

jurul revistei «Literatorul» (pe la 1880) cari pun 

principiul că cu aiit va fi poezia mai frumoasă cu 
cit va fi rima mai perfectă. De aceia ei pun ca con- 
diţiune pentru rima suficientă ultimă potrivirea nea- 
părat a consoanei care precedă vocală. După această 
teorie, eraă greşite versuri ca: 

„De eiît zidire "'naltă, de cit palat frumos 
Cu strălucire multă, dar fără de folos... 

, „(Cirloca). 

Trebuia să fie numai astfel : 

- Cum omul, cit să fie în toate săvirşit , 
Pe negindite cade. saii piere însfirşit... 

(dem) 

Dorinţa de a căuta rime prisositoare a adus mo-. 
notonie, căci uşor găsiaii  posţii să rimeze aceleaşi 

forme de la două. verbe” sati de la două nume. 

-O reacțiune în contra acestei monotonil se face de
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Eminescu şi de ciţi-va dintre şcolarii şi imitatorii 
lui. La Eminescu rima e adesea incorectă, dar în 

destul de multe cazuri “aflăm rime cu totul neaştep- 

tate sai chiar neobicinuite : 

De la Nistru pin'la Tisa 
Tot Rominul plinsu-mzi-r'a... 

Aci sunetele rimei din versul al doilea alcătuese 
trei cuvinte şi a'eastă neaşteptală potrivire ne pro- 

duce plăcere. 

“ Asemenea, rime ca următoarele: 

De-oiit adormi curînd 
In noaptea uitării 
Să mă duceți tăcind, 
La marginea mării.,. 

S'a stins viaţă falnicei Veneţii..: 
Pătrunde luna înălbind părefii.. 

Privitor ca la teatru 
Tu în lume să te 'nchipui; 
Joace unul şi pe patru, : 
Totuşi tu ghici-vei chipu-i. 

Cu toate greşelile de versificațiune ale lui Emi: 

nescu, el are meritul că a introdus rime nouă, schim- 

bînd prin aceasta monotonia din versurile poeţilor 
de mai nainte. 

Dispoziţiumea rimelor. În privinţa modului cum 
sînt aşezate versurile din punct de vedere al rimel 
deosebim : 

1) Rime împărechiate, cind rimează două cite 
două : —a 

—a 
— b 

b . |
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E privighetoarea dulce, care spune cu uimire (a). 
Tainele. inimii sale, visul ei de fericire... (a) | 
Lumea”ntreagă stă pătrunsă de-al ei cîntec fără nume. (b) 
Macul singur, roş la față, doarine dus pe ceea lume. (b) 

RR (Alezaniri). 

2) Rime încrucişate, cind versul prim rimează cu 

al treilea şi al doilea cu al patrulea: 

—a 

—b 

—a 

— b. 

Pe cerul nalt luceşte un riii albia de stele, (a) 
Ce curge spre Moldova din tainicul noian. (b) 
Ca. hotă luminoasă, luceferii prin ele. (a) 
Cutreeră la umbră cerescul ocean. (b) 

(Alezandi). 

-3) Rime âmbrăţişate, cînd două versuri care ri- 

mează între ele sînt despărțite prin alte două sai 
trei cari de usemenea rimează între ele: 

—a 

—b 

—b 

—a 

Luindu-şi cursul paeinic, din noi se'ndreaptă Rinul (a) 
Prin sate şi oraşe, prin munţi şi văi frumoase ; (b) 
Nepăsător gigantic de timpuri furtunoase, (b) 
El pusă cu mîndrie, căci-a învins Destinul!... (a) 

(Alexandri). * 

4) Rime amestecate, cînd nu se păstrează nici. o 
ordine în aşezarea versurilor cari rimează între ele. 

Un ţăran la tirg se duse 
Peşte vrind a tirgui 
Ş'alegindu-şi un crap mare, .
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“Fără altă cercetare, 
Serios pe loc se puse 
La coadă a-l mirosi 

(C. Bălăcescu), 

Se numeşte monorimă, o poezie care are o singură 

rimă de la început pînă la sfirşit. . Asemenea com-: 

puneri sint însă mai mult exerciţii de iscusinţă pen- 
tru versilicatorii dibaci şi mai toate lipsite de valoare 
poetică. o 

In poezia noastră poporană aflăm repetarea rimei 
într'un anume punct al povestirii în mod neîntenţio- 
nat, producînd în chipul acesta un efect deosebit prin 

armonia acestei repetiţiuni. 

Fetişoarea lui, 
Spuma laptelui! 
Mustăciora lui, 
Spicul griului ! 

. i Perişorul lui, 
- Pana corbului! 

Ochişorii lui, 
Mura cimpului!... : 

(Aioriţa). 

Ea mereii niergea De mi-l .cloncănia, 
Pînă ajungea; Dar el ce-mi făcea ? 
Colo să punea Arcul mi:l lua N 

„Şi în jos privia, Şi îl încorda. - 
„Pe el mi-l zăria Atunci ea grăia: 

Şi mi-l eunoştea — Nu mă -săgeta 
Și ea începea Că sînt maica ta... 

| - (Matca bătrină), 

Găsim şi poezii întregi cari sînt monorime. Astfel 
este faimosul cîntec -a lui Stefan, reprodus de Alec- 
sandri în poema «Dumbrava roşie». .- 

4
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CÎNTECUL LUI STEFAN 
  

Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare Braţul lui fără 'ncetare 
Beamăn pe lume nu are Bate horâele tătare, 
De cit numai mîndrul soare! Bate cetele maghiare, 

Din Suceava cină el sare . Bate Leşi din fuga mare, 
Pune pieptul la hotare Bate Turci pe zmel călare, 
Ca un zid de apărare! Şi-i scutegte de 'ngropare 

Lumea 'ntreagă stă "n mirare ! 
'Țara-i Imică, ţara-l ture ” 
Şi vrăjmaşul spor nu are! îi 

8. LICENŢE POETICE 

Se dă numele de «licenţe poetice» unor întrebuinţări 

de cuvinte sati aşezări de părţi ale propoziţiunii sai 

unor schimbări de regule gramaticale permise numai . 

poeţilor. Horaţiu în <Arta Poetică» a stabilit acest 
privilegii -prin cunoscutele versuri : 

Pictoribus atque poetis ! 
Quid libet audendi semper fuit squa potestas, 1) 

Fără îndoială, limba poeziei trebue să se deose- | 

bească de limba prozei ; dar de aci nu urmează că 

poetul în interesul măsurii saii al rimei poate să 
schimbe regulele fundamentale ale gramaticei, Toc. . 

mai în greutatea de a împăca şi cerinţele versului şi 
cerinţele vorbirii corecte stă meritul celui căre face 

versuri. Unii scriitori de poetică aii adunat diverse 
greşeli comise de poeți şi le-ati aşezat în diferite ca- 

1) Pictorilor şi- poeților 1 le-a fost totăeauna deopotrivă ingăduit să în- 
drăznească ori-ce - 

2 , 6



tegorii, numindu-le «licenţe poetice». Alţii nu admit 
licenţele 2). 

In ceea-ce priveşte limba noastră, vom spune că 
numai de aceleaşi mijloace de care se serveşte serii- 

torul în proză, cînd face proză poetică, numai de 
acelea se poate servi şi cel ce scrie versuri. Poetul 

- pune pronumele posesiv înainte : 

Şi pe ale tale rude cu drag s'adăpostești, 
(Alexandri) 

Acelaşi lucru îl face şi prozatorul: 

- Movilele stai semănate în prelargul cîmpiei, ca 

- sentinele mute şi gîrbovite sub ale lor bătrineţi. 
- - (Odobescu). 

Poetul poate pune auxiliarul în urma verbului 
principal : | 

” Repezil-am ochii mei, ete. 
(Alozandri), 

Acelaşi lucru îl poate face şi prozatorul : 

Trupul tăi se topeşte de slăbiciune şi inima se fră- 
mîntă cu iuţeală... Câfit-ai oare în cartea destinului? 

(Bălcescu), 

Prin urmare licenţă poetică nu există şi tot ce 
socotesc unii.ca atare trebue privit ca greşeală. Dacă 
frumuseţea expresiunilor, dacă fondul operei vor a- 
vea pentru noi un farmece deosebit, vom erta gre- 
şelile, dar nu le vom transforma în regulă. 

  

2) Astfel Theodore ds Banvilie la capitolul intitulat za i i quez» sorie numai vorbele următoare : «77 n'y en a pes Dicences poeti-
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9. RITMUL VERSURILOR ROMÎNEŞTI 

Versul romînese se bazează pe ritm, adică pe suc- 
cesiunea regulată şi armonioasă a silabelor accen- 

tuate şi n&accentuate. 
Fie-care cuvint posedă în vorbirea obicinuită un 

accent tonic. Acest accent e hine simţit la 'cuvintele 

disilabe saă polisilabe, cari ai una din silabe pro- 

nunțată mai apăsat. Dintre monosilabe, unele ai ac- 
cent tonic, aliple n'a şi formează cu vorba prece- 

dentă sai următoare o singură unitate din punctul 
de vedere al tonului. Asemenea cuvinte se numesc | 

alone. 

Sînt atone în limba romînă: 

1); Conjuncţiile: Ă 
sai vii se citeşte sauvii 

„ca şi copii 
2 Prepoziţiile: 

de mine şe citeşte demine 

ca şi „-senine 
3) Pronumele personale conjunctive (se înţelege, 

nu vorbim de cele asilabe, căci acelea nu pot fi de. 
ct atone, lipsindu- -le vocala plenisonă) : " 

îmă aice se citeşte îmizice 
ca şi. ferice 

du-te se citeşte dute 
"că şi. rude 

4) Adverbul mai în comparative şi superlative: 

maă bine se citeşte maiboui 
ca şi oricine
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5). Articolele un, al şi cel: 
- „un om se citeşte unom _ 

ca şi acum! 
al miei se. citeşte almeu 

ca şi ecou 
6) Verbul a fi în formele îi, e 

„e bine se citeşte ebine 

ca şi  zecine. | 
2) In formele compuse ale verbelor, auxiliarele 

„sînt atone: . | 
. am fost se citeşte amfost 

fost am < fostam 

8) Toate celelalte cuvinte monosilabe pot fi atone 
sati întonate, după cum cere înțelesul proposiţiunil : 

eu să plec se citeşte eusăplec! sai eusăplec ! 

In primul caz pronumele eu este aton, pentru că 

“ intenţiunea vorbitorului e să apese pe plec; iar în 
“al doilea plee este aton, pentru că vorbitorul vrea 

să atragă luarea aminte la ei. 

Regula generală a ritmului versurilor romîneşti este: 
1) toate silabele cari în vorbirea obiciuuită sînt înlo- 
nate să fie întonate şi în vers ; 2) nici un cuvînt care 
e prin natura lui aton să nu primească accent în vers. 

-. Fie-care vers 'romiînesc are un număr de acsente 
ritmice. Ca să aflăm acest număr de accente, trebue 
să descompunem versul ce avem de cercetat în grupe 
silabică. Aceste grupe 'se pot reprezenta astfel : 

ta)- Do 

b) — 

(60) — 

(4) — —
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F oarte rare-ori aflăm. o grupa « de patru silabe cu 

un singur accent. 

Vom lua toate măsurile de versuri. 

Versul de două silabe va avea sai construcţia (a) 

saii (b). 

Versul de ţrei silabe va avea sait construeţia (e) 
saii (4). 

Versuri de măsura aceasta sînt însă foarte rare. 

Versul de 4 silabe va avea schema: 

NI 
x + 

Mie dați-mi valea verde: - 
Unde pierde... 

i 3 

Versul de cinci silabe va âvea schema: 

x = A 

Şi cine ştie 
. 4 

Versul de Şase silabe va putea să x fe alcătuit în 
patru feluri: | - 

1, | lată vine valul... O: 2 = — | 
” 35. 

2 | „Mai am un singur dor... == 4 6 
3) | „In liniştea serii.., mg 
4 „1 îi Mihnea încalecă . 
Tag 

7 

Versul de cinci păstrează exact alcătuirea celui
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de şase avînd numai. o silabă mai puţin. Aceasta se 
reprezentă în schemă punindu-se în parenteză ultima 
silabă: 

Această schemă servă pentru versul de 6 alter- 
nînd cu 5: 

Calul său tropotă 
1 4 
Fuge ca vintul.(—) 

1 4 
saii: 

Muge vîntul aspru 
3 5 

Mige ngrozitor (— ) 
1 3. > 

“Versul de 7? alternind cu 6 are următoarea alcă- 
tuire : | 

i Ai plins şi tu odată 
4 

Eu za nu. pot să cred (— 
N 4 

Versul de 8—7: - 

  

1) vera p pe căi sălbatice 
4 

Cătam adăpostire E: 
6
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2) Scumpă tară şi frumoasă, 
1 35 

O Moldovo, tara mea! (—) 
1 3 5 7 

3) Dar unde merge-acest popor 
2 4 6 8 

Ce nu mai are n lume (—)... 
2 4 6 

Versul de 9—8 are următoarea schemă: 

k a 
  

             

Sau :                
Şi de-ar fi fost lăsat prin lume 

2 4 6 8 
Să treci ea ori-ce om de rînd (—)... 

4 6 8 , 

Versurile cari ai măsură mai mari, adică 10—9, 

12—11, 14—13, 16—15 sînt toate alcătuite din două 

emistichuri cari aii construcţia versurilor simple de 

5,6,7,8. 

Versurile de 10—9 vor aveu următorul ritm : 

x n 

e 2 4 

Purtind colita I| cu apă rece 
9 4 

        

” Pe Iieă uit |] semănători... 
2 4 9 4 7 

Versuri de 12—11: | - 
Zmulge după faţă|| vălul trist şi jalnic 

13 5 1 33 
Drag pămînt al ţării J|ea amar nutrit... 

3 sg ce
] 1 

1,



„O temniţ(ă) adincă|| îmi e locuinţa, 

2 95 
Prin negre, prin dese |j zăbrele de fier... 

5 2 5 

Versuri de 14—13: 

_ Deşteaptă-te Romine : || din somuul cel de moarte 

a 

3 4 6 3 4 6 
In care te-adînciră | barbarii de tiran... 

9 4 6 0 94 6 

Versuri de 16—15: 

Zori de ziuă se revarsă || peste vesela natură 

4 3571357 
In curînd şi el apare || pe-orizonul aurit 

13 5 71 3 57 

Acestea sînt obicinuitele ritmuri în cari se serii 
poeziile romiîneşti. Poeţii întrebuinţează şi alte felu- 
rite combinaţiuni, luind emistichuri de măsuri deo- 
sebite şi împreunindu-le spre a da naştere unui noi 
fel de vers. Unii chiar aii întrodus forme de vers ne-. 
obicinuite în romîneşte, cum e endecasilabul italian, 
pe care l-a întrebuințat mai întiiă Eminescu în so- 
netele sale, apol Vlahuţă şi Coşbuc în traduceri: 

S'a stins viata falnicei Venetii... (Eminescu) 

3 ass 5 
Vuind s'azvirl şuvoaele de vale... (Piahuţă).. 

3 -|z —ls-ls |
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Cum lacom muşcă cel flămind din pîine... (Cosbuc), 

_ | 4] s-le io | 

Cîţi-va poeţi aă încercat să introducă şi exame- 

irul şi pentametrul latin în limba romînă şi. în lipsa 

cantităţii, ai dat silabei accentuate rolul silabe 

lungi, iar celei atone rolul silabei scurte. Asemenea 
încercări sînt însă greşite din fundamentul lor, căci 
faptul cel mai important, pe care se baza varietatea 

versurilor latine, era posibilitatea schimbării a două 

silabe scurte prin una lungă şi vice-versa şi aceasta 
nu se poate face cu silabele tonice şi neîntonate. De 
aceea exametrele romineşti sînt foarte monotone. 

EXEMPLE DE EXAMETRE ROMÎNEŞTI 
———— 

Intristă/toare po/veşti ne/spus de iu/bite 'ntro | „vreme 1) 

Nu mai cercaţi a-mi vorbi de zinele voastre cu steme, 
Mindre palate, viteji şi cai ce mănîncă jăratie 
Stinsu-s'au toate de veci! Copilul de-atunci, nebunatic, 
Nici nu mai cred că sint eu, atit mi se par de streine 
Sfintele mele—amintiri şi 'n lumile voastre senine 
Glasuri atita de dulci zadarnice mai vin să mă cheme, 
Intristătoare poveşti nespus de iubite 'ntr'o vreme. 

Ă (4. Viahuţă). 

După ce | zeii gă/siră cu | cale să | surpe pu/ierea 

Asiei fără de vină stirpind poporul lui Priam, 
Ilion dac'-a pierit şi 'n fum scufundatu-s'a Troia, 
Desmoşteniţi s'alergăm căutindu-ne goale ţinuturi, 
Noi străduirăm. minati de semne din ceruri. Clădirăm 
Flota sub muntele-Antandros şi sus prin pădurile Idei, 
Neştiutori în ce părti ne vom duce şi unde ni-e ţinta. 

- : (G. Coşbuc, Trad. Eneida), 

1) In poezia întreagă este această singură formă de exametru. 

i
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Regula generală. este ca acelaşi ritm să se păs- 

treze în toată poezia, fără ca aceasta să implice şi 
păstrarea aceleiaşi măsuri ; prin urmare poetul are 

libertatea—peniru a produce mai multă variație— 

să amestece versuri de diferite măsuri: 

Somnoroase păsărele (8) 
Pe la cuiburi se adună, (8) 
Se ascund în rămurele (8) 

Noapte bună (4) 
(Eminescu) , 

Unii poeți aii schimbat chiar ritmul de la un vers 

la altul, păstrind—se înțelege—în toate strofele a- 

ceiaşi combinaţiune. Astfel Eminescu zice : 

..De-oiii adormi curînd 

      | | 

In noaptea uitării 

x | A 

Să mă duceţi tăcînd 
La marginea mării, 

Nu voiii sieriii bogat 
Făclie şi flamuri, 
Ci-mi împletiți un pat 
Din tinere ramuri 

Să-mi fie somnul lin 
Şi codrul aproape 
Să am un cer senii 
Pe 'ntinsele ape... 

O neobicinuită combinaţiune de ritm şi măsură a 
făcut V. D. Păun în poema sa «Sihastrul,» în care 
se servă de o strofă astfel alcătuită:
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Versul prim are emistichul | din 8 silabe, ca şi 
cum ar fi vers de 16; cel d'al doilea din 6, câ şi 
cum ar fi vers de 12; iar cel scurt pare a continua 
primul emistich al -versului precedent : 

Astfel din acele neguri ropotia un tunet 

                    
Cînd sălbatic, cînd domol _ 

  
  

A | N + 

Şi stropi mari de ploae rece se spărgeaii cu sunet - 
In văzduhul gol. 

Clipă după clipă, trăznet, grindină: şi ploae 
Intunerecul răzbese : 

Ca topite pietre scumpe, undele — şiroae — 
In văzduh selipese. 

  

10. RITMUL IN ISTORIA POEZIEI ROMÎNEŞTI 

In poeziile anterioare secolului XIX sai sfirşitului 
see. XVIII ritmul e cu totul neînțeles. 

De exemplu, Dosofteiii în traducerea psaltirei (sec. 

XVII) niciodată nu caută ca ritmul primului vers 

să corespundă cu ritmul celor următoare. 
Astfel zice:
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In ce echip doreşte cerbul de fintină 

A ss less 
Versurile aceste de șase în fie-care emistich tre- 

bue să aibă neapărat un accent principal pe silaba 
5 şi încă ui accent care poate fi pei sai pe 3. Ar 

trebui ca acelaşi ritm să se păstreze în toată poezia; 
însă întîlnim versuri ca acestea, în cari ritmul e cu 

totul schimbat. 

Mişelul mieii suilet de tine 'nsetează 

026) 5 2-3 5 
Aci silaba 1 și 3 rămîn fără accent pe cind se dă 

accent silabei 2, ceea ce este contra ritmului adoptat 

Cam acelaşi lucru se întîmplă şi la primii noştri 
poeţi moderni: Văcăreştii, Conachi, Beldiman. Se 

vede, citind lucrările lor, că ei se mulţumiai să nu- 

mere silabele versului uneori ţinind seama de emis- 

tich, alteori uitind şi regulele acestuia, dar ritmul este 

cu totul lăsat la o parte. 

Printre poeţii vechi, trebue să menţionăm din punct 
de vedere al versificaţiei pe Ion Budai Deleanu, care 

a compus pe la începutul secolului nostru, o poemă 
eroi-comică : «Țiganiada.» El ne dă strofe de şase 
versuri, în combinaţiunea următoare: 

— a 

-—b 
— a 

—b 
—c 

— ce
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Versurile ai măsura de. 10, toate cu rimă penul- 
timă. Ideia unei succesiuni regulate de silabe tonice 
şi neîntonate lipseşte cu totul, precum şi împărţirea 

în emistichuri, căci după a 5-a silabă, în unele ver- 

suri se poale face repaos, în cele mai multe nu. 

Primul poet la care începe să fie înțeles puţin rit- 

mul este. Vasile Cirlova. «Păstorul întristat» are 
versuri de 10, împărţite regulat în emistichuri avînd. 
numai la-a 4-a silabă un accent principal, iar încolo 
vorbe cari te-ar sili să accentuezi pe a 3-a, dar fiina 

aceasta aşa de apropiată de cea cu accentul cel mai 

„important, emistichul ţi se înfăţişază cu un singur 
accent. şi prin aceasta versul devine foarte curgător, 

concretizînd cit se poate de bine melancolia dulce, 

pe care o înfăţişează aci poetul. «Ruinele Tirgoviştei» 

lasă de dorit ca ritm; dar «Inserarea» e foarte co- 

rectă, în versuri de 14—13, cu accente pe silabele 

2, 4,6. . 
Eliade are multe greşeli de ritm; mai corecte sint 

versurile în <Zburătorul». , 

În această stare de lucruri se explică efectul extra: 
ordinar produs de. poezia lui Bolintineanu «O fată 

tînără pe patul morţii» şi de ce însuşi Eliade vor- 
beşte cu admiraţie despre acea «lină cadenţare» care-l 
fexmecă. În adevăr Bolintineanu se arată de la în- 

"ceput un meșter iscusit în facerea versurilor. EL a 
scris în versurile de 44—13 sai de 12—i1, dar a 

întrebuințat şr versuri cu rime antepenultime' ne- 
obicinuite pe atunci (cum e în <Mihnea şi Baba») 
Cu totul contrariu lui Bolintineanu este Grigore 
Alexandrescu, care —de şi a seris poesii de o va- ..
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loare cu totul superioară—n'a reuşit să ne dea poate 

niei o poezie în care ritmul să nu sufere măcar cîte-va 

greşeli. 

Alexandri, care a fost numit «rege al poeziet», ma 
dat destulă îngrijire ritmului, aşa că în «Pasteluri», 

cele mai desăvirşite creaţiuni ale lui, tot aflăm greşeli. 

Mai dibaci versificatori sînt : Alexandru Sihleanu, 

Alexandru Depărăţeanu, Mihail Zamfirescu (1850— 

'1870); In acelaşi timp tehnica versului se perfec- 
ționează, dar punindu-se prea mare preţ pe formă, 
ideia se lasă pe al doilea plan. In felul acesta ni se 

prezintă—ce-va mai tirziii—secriitoril grupaţi în jurul 
revistei «/iteratorul», cum este d. Al. Macedonschi; 

de aceea Eminescu, ale cărei. prime încercări lasă 

mult de dorit ca alcătuire de vers, este socotit mult 
mai pe jos de cît valoarea lui reală. Mai tirziă însă 

cînd, pe la 1885, Eminescu începe a fi prețuit, gre» 
.. şelile lui de formă — ce i se iartă pentru frumuse- 

ţea stilului — deveniră regule pentru începători şi 
poeziile produse pe atunci, slabe ca fond, sînt slabe 
şi ca versifieare. 

“De ciți-va ani încoace, critica a căutat să stabi- 
lească mai bine importanța formei, așa că azi nu se 
mai crede nici că poetul îşi poate permite a face 
versuri rele nici că cei ce fac versuri bune sînt poeți. 

  

11. GRUPAREA VERSURILOR 
  

Gruparea versurilor se face în diferite chipuri. Sînt 
„poezii cari nu ai nici o. diviziune în grupe ; altele
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aă diviziuni mari în capitole; cele mai multe ai grupe ” 

mici. Acestea se numesc strofe pentru poezia lirică 

(de la vorba greacă orpspo, întorc) saii stanfe. Dacă 

poezia e cîntată, se numesc cuplete. 

Cea mai mică strofă este alcătuită din două ver- 

suri şi se numeşte distich ; cea compusă din trei se 

numeşte terfină; cea formată de patru se numește 

cu vorba franceză quatrain. Strofele pot fi încă for- 

mate din 5, 6, 7, 8, 9, 10 versuri. : 

Strofele se numesc regulate, cînd toate din aceiaşi 
poezie sunt la fel alcătuite şi neregulate în cazul 

contrarii. | - 
Dacă în aşezarea versurilor nu se păstrează nici 

regula măsurii, adică de a se întrebuința o anumită 

măsură sati a se alterna după un anume plan, atunci 

poezia se zice că e scrisă în versuri libere. In lite- 
ratura poporană întîlnim foarte des poezil scrise în 

versuri libere. In poezia literară mai ales fabulele se 
Scrii în asemenea versuri. 

  

7 

19. FORME FIXE DE POEZII 

  

Sint poezii cari au forme anumite, alcătuite după 
regule particulare. 

î. Refren se numeşte un vers sai mai multe cară 

se repetă după fie-care vers saii după fie-care grupă. 

REFREN 

Frunzuliță trei smicele, 
Dragă băeţele !
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Leagă calul de zăbrele, 
--- Dragă băeţele ! 

Intră'n casă, nu te teme, 
Dragă băeţele ! 

Că de cine te-at temut 
Dragă, băeţele ! 

S'a dus şi n'a mai venit, 
- - Dragă băeţele ! 

(Din popor) 

.2. Trioletul se compune din donă strofe: de cite 
patru versuri, avind schema următoare : 

a 
P
e
 

e 

d — 

e — 

a—. 

b — 

3.  Rondoul se compune din trei strofe cu urmă 
toarea combinaţiune : 

m — 

a | 
In tot rondoul trebue să fie aceleaşi rime. lată un 

exemplu de Voiture 1), care 
acestui fel de poezie: 

spune tocmai regulele 

a Ma foi, c'est fait de moi; car Isabeau 2) 5 M'a conjure de lui faire un rondeau. 
e Cela me met en une peine extreme. 

  

*1) Yoiture, poet francze, care a trăi între anii 1598 —1648. 2) Isabeau, nume de temee; acelaşi ca Isabelle, .
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Quoi! treize vers! huit en eau, cinq en 6me. . 
Je lui ferais aussitot un bateau. 
En voilă eing pourtant en un monceau. 
Faisons en. sept en invoquant Brodeau, 1) - - 
Et puis mettons par quelque stratageme : 

, «Ma foi cest fait.» 
Si je pouvais encor de mon cerveau 
Tirer cinq vers, l'ouvrage serait beau. 
Mais cependant me voilă dans V'onzi&me, 
Et si je crois que je fais le douzieme, 
En voilă treize ajustâs de niveau. 

Ma foi, c'est fait! 88
 

Î 
b
o
.
 8

 
T
i
e
 

Despre această formă de poezie zice Boileau: 

Le rondeau, nt Gaulois,?) a la naivete. 

4. Sonetul, cel mai important din poeziile cu formă 

fixă, se compune din patru strofe: două, de patru; 
două de trei versuri: 

—a . —a —e —c 

— b — b — e —c 

—b —b , —d  —d 

—a — a 

Boileau a dat ast-fel regulele sonetului : 

On dit, ă ee propos, qu'on jour se dieu bizarre, ?) 
Voulant pousser ă bout touts les rimeurs francois, 
Inrenta du sonnet les rigoureuses lois. 
Voulant qwen deux quatrain de mesure pareille 
La rime avec deux sons frappât huit foi Poreille 
Et qu'ensuite six verș artistement ranges 
Fussent en deux tercets par le sens partages. 
Surtout de ce poăime il bannit la licence: 
Lui-meme en mesura le nombre et la 

  

1) Brodeau Victor, mort la- 1540, poet francez puţin cunoscut. . 
2) Gaulois, adică din Galia, vechia numire .a Franţei actuale ; deci este 

de origine franceză. 
3) Apolon, zeul poeziei, conducătorul muzelor.
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Dâfendit qu'un vers faible y put jamais entrer 
Ni qu'un mot deja mis osâi s'y remontrer, 
Du reste il Venrichit d'une beaui€ suprâme: 
Un sonnet sans defauts vaut seul un long poăme. 
Mais en vain mille auteurs y pensent arriver 
Et cet heureux phenix !) esi encore âă trouver.., 

Se înţelege, importanţa pe care o dă Boileau so- 
„netului este prea mare, pentru că frumuseţea unui 

poem cu o dezvoltare mai lungă nu o formează nu- 
mai meşteşugul versificării, ci şi concepţiunea gene- 
rală împreună cu combinarea detaliilor. 

Sonetul se consideră născut în Sicilia prin secolul 
XIII; alţii îl socotesc inventat de însuşi Petrarca, 
poet italian, care şi-a făcut un nume prin sonetele 
sale. Cultivat de poeţii pleiadei 2) el rămase în onoare 
în Franţa în secolul XVII, dar în veacul următor fu 
lăsat în uitare. . 

In secolul nostru o sumă de poeţi francezi şi streini 
au scris sonete. Vom cita dintre Francezi pe Musset, 
Baudelaire”), Josephin Soulary), care a publicat <so- 
nete umoristice», din care face parte şi cunoseutul 
<Les deux corteges». Asemenea Arvers 5) s'a făcut ce- 
lebru printr'un singur sonet, care şi poartă acest 
nume caracteristic <Sonnet d'Arvers>. La Germani 
s'a distins Riickert*), care a publicat la 1814 o colee- 
ţiune de sonete celebre, satirizînd dominaţiunea lui 

  

1) Phânix—feniz, pasăre închipuită de mitologie, unică în felul săă, care muria şi se renăştea din propria-i cenuşă. In îjeles figurat, feniz înseamnă ce-va cu totul rar şi erei de aflat. ” 2) Sub numele de pleiadă se înțeleg poeţii francezi din secolul XVI, cari au de principal reprezentant pe Ronsară. (Se va vorbi Ia istoricul popziet lirice). es x : -3) Baudelaire, poet francez, a trăit între anii 1821-— . _4) d. Soulary (1815—1891) poet francez cunoscut, 1561 5) Arvers, poet francez, puţin cunoscut (1806-—-1850), 6) Rickert Frederic (1789—1866) poet şi orientalist german,
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Napoleon în Germania. 
Sainte- Beuve a compus un sonet în care sint în- 

şiraţi toţi autorii cari s'aii distins în acest gen în 

diverse ţări. | 

La noi, multă vreme se cita eu singur exemplu de. 

sonet, unul scris de A?. Sihleanu. Mai tîrziti Eminescu 

şi Vlăhufă făcură o serie de compuneri de acest fel 

şi în timpul din urmă această formă de versificaţiune 

este foarte răspîndită. | 
5. Balada, poezie lirică, se compune din trei strofe 

egale, cu refren şi o coneluziune care conţine şi re- 
frenul, 

Schema este următoarea : 

—a —a — a 

—b —b — b 

—a — a —a 

—b —b — b — a 

—a —a —a  —b 

—b.. —b —b —a 

—a —ă —a  R-—b 
R—b R-—b R-—b 

Concluziunea se adresa de obiceiti unui principe 
Saii rege. 
Exemplu de autor care s'a distins ca scriitor de 

balade este poetul francez Francois Villon 1) (Ex: 

«Ballade des Dames du temps jadis»). 

6. Terțină (italieneşte ferza rima) este o formă 

de origine italiană, alcătuită dintr'un număr nedeter- 
minat de strofe de trei versuri, avind rimele com- 

1) Villon a trăit între anii 1431—1484.
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binate aşa că versul de la mijloc rimează cu primul 
şi al treilea al strofei următoare : 

—a — e — d —e — £ 
—c  —d —e — î —g —g 
—b — e —d — e — f 

La urmă e un verş care rămine singur. 
Se crede că această formă s'a introdus la Francezi 

prin secolul XVI şi ca exemplu vom cita dintre poeții 
moderni pe Theophile Gautier i). La noi printre cel 
dintii cari s'aii încercat în asemenea specie a fost 
Ehade Rădulescu (Ex. Santa Cetate), însă în timpul 
cînd limba lui era încărcată de latinizme; de aceea 
aă şi rămas necunoscute încercările lui în aceasță 
privinţă. 

7. Glosa este o poezie alcătuită din atitea strofe 
„cite versuri are prima strofă plus două. De la strofa 
a doua pînă la penultima fie-care explică pe rînd 
cite un vers din prima şi acel vers îi formează con- 
cluziunea. Strofa ultimă cuprinde versurile din prima 
dispuse în ordine inversă, 

In poezia romînă cunoscută este «Glosa» de Emi- 
nescu,. 

8. Gazel, poezie mică, introdusă de la Arabi, este 
compusă din distichuri, avind schema următoare: 

—a —b — ce —d —e 
—a — a —a —a —a 

Asemenea poezii au scris G. Coşbuc şi Eminescu, 
9. Pantum, o specie de versuri întrebuințată în 

  

1) Thsophile Gautier, poet şi critic francez, 1811—1873,
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Malaesia. In franţuzeşte s'a distins Theodore de Ban- 
ville ') cu asemenea formă de poezie. La noi s'au seris 
pantumuri de Mircea Dimitriadi. Alcătuirea lu deo- 
sebită stă în aceea că fie-care strofă (strofele sînt de 
4 versuri, însă fără număr hotărit) începe cu versul 
al doilea al strofei precedente : 

R—a R'—b R'”— e R"—d 
R'—b R"— e R"—d : R”—e 
—a —b  —e — d 
—b —c 0 —d — e ete. 

7. 
” . , ? 

1) Thâodore de Banville (1823—1891) a scris mult: Odes funambulesques, 
Les Carnatides, Soerate et sa femme (comedie, tradusă şi în româneşte), 
Les camtes parisiens, ete, .
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EXEMPLE DE POEZII 
CU 

FORMĂ FIXĂ 

TRIOLET 
de 

: 1. B. HETRATy) 
  

In versuri scurte şi uşurele 
Tesind un şir de iriolete, 
Te rog să nu crezi că-s mărgele 
In versuri scurte şi uşurele. 

Tu inima-mi s'o caţi în ele; 
Căci vreaii cum este să s'arete, 
In versuri scurte şi uşurele 
Ţesind un şir de violete. 

    

SONET 
de 

AL. SIHLEANU 

  

Peste ţărmuri depărtate 
Vezi tu rîul călător 
Cum în valuri turburate 
Se asvirlă din isvor? 

Pe-a lui maluzi singurate 
- Vezi, cum vintul mugitor 
Mişeă trestia ş?o bate, 
Şuerînd încetişor ? 

PI 
1 

î) După: M. Straja, Poetica.
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Riu-i viața-mi sbuciumată, 
Ş'acea trestie mişeată 
E-al mei suflet dureros : 

Viitorul, ce m'aşteaptă, 
E pustia cea deşeartă 
După malul nisipos. 

SONET 

de 

M. EMINESCU 
  

S'a stins viața falnicei Venetii, 
Nauzi cântări, nu vezi lumini de baluri; 
Pe scări de marmură, prin vechi portaluri 
Pătrunde luna, înălbind păreții. 

Okeanos se plinge pe canaluri, 
El numa'n veci e 'n floarea tineretii, 
Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii, 
Isbeşte 'n ziduri vechi, sunînd din valuri. 

Ca n țintirim tăcere e 'n cetate. 
Preot rămas din a vechimii zile 
San Mare !) sinistru miezul nopţii bate. 

Cu glas adînc, cu graiul de Sibile, 
Rosteşte lin în clipe cadenţate: 
«Nu'nvie morţii—e 'n zadar, copile !» 

  

1 Biserică celebră din Veneţia.
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SONET 

de 

AL. VLAHUȚĂ 

  

Dar nw 'nțelegi, că e cu neputinţă 
O clipă să mai gust din cele duse?... 
Cu farmecul durerilor. răpuse, 
Din preajmă-mi fugi, deşartă năzuinţă! 

Astîmpără-te, dor de vremi apuse, 
Prilej de nesfirşită suferință !... 
S'a stins, cum nici n'ar fi avut ființă, 
Frumosul vis, ce-atit de drag îmi fuse! 

Uitare, vin, cu liniştea ta dulce, 
Zi gîndului că-i ceusul să se dulce: 
E noapte, stinge lampa amintirii; 

Lumina-i bate "m criptă de morminte... 
Intunec'o, s'adorm de-aci 'nainte, 
Cam zis de mult adio fericirii! 

LES DEUX CORTEGES 
de 

JOSEPHIN SOULARY 

  

Deux corteges se sont rencontres â Vâglise. . 
Lun est morne, —il conduiț la bicre d'un enfaut. 
Une femme le suit, presque folle, ctouffant 
Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise. 

L'autre, c'est un bapteme. — Au hras qui le defend 
Un nourrisson begaye une note indecise; 
Sa mere, lui tendant le doux sein qu'ii epuise, 
V'embrasse tout entier d'un regard triomphant.
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On baptise, on absout, et le temple se vide. 
Les deux femmes alors, se croisant sous abside, 
Echangent un coup d'oeil aussitoi detourne 

Et, — merveilleux retour qu' inspire la priere 
La jeune măre pleure en regardant la bicre, 
La femme qui pleurait sourit au nouveau-ne, 

SONETUL LUI ARVERS 
  

Ma vie a son secret, mon âme a son mystere: 
Un amour eternel en un instant conqu,. 
Le mal est sans espoir; aussi j'ai dii le taire, 
Ei celle qui la fait w'en a jamais rien su. . 

Helas! jaurai pass pres d'elle, inapercu 
Toujours ă ses cotes et pourtant solitaire; 
Et jaurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre - 
N'osant rien demander et n'ayant rien regu. 

„Pour elle, quoique Dieu lait faite douce et tendre, 
Elle ira son chemin, distraite et sans entendre 
Ce murmure d'amour 6leve sur ses pas. 

A Vaustere devoir, pieusement fidele 
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle: , 

Quelle est done cette femme? Et ne comprendra pas, 

SANTA CETATE 
» (framneni) 

de 

I, ELIADE-R. i 
  

Cetate! Rezident imperială 
Mirelui popol, d'angeli custodită 

Tindă cerească și universală!
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Profeţii te-au visat trei fericită, 
Cristu ţi-a pus piatra angulară, 
Evangelistul te-a văzut urzită. 

Ţie martirii sîngele-şi vărsară, 
repţi înţelepţi, verii Cristianii 

Spre a ta "'năltare mult ei laborară; 

Gali, Angli, Italieni. Poloni, Germanii, 
Maghiari, Homini, de popoli milioane 
Jos ai surpat şi idoli şi tiranii. 

Au spulberat tiare şi coroane; 
Cu-al lor sînge ţi-ai frămîntat cimentul 
Si-ti înăltară primele coloane. 

Candid, august, frumos ţi-e pavimentul! 
Văzut-am splendoarea-ti. Frint e Păcatul 
In drept mirele vine cu testamentul. 

Deschideţi porţile. Intră Impăratul ! 

GLOSSA 
de . 

EMINESCU 

  

Vreme trece, vreme vine, 
Toate-s vechi şi nouă toate; 
Ce e râii şi ce e bine, 
Tu 'te *'ntreabă şi socoate; 
Nu spera şi nu ai teamă, 
Ce e val ca valul trece; 
De te. 'ndeamnă, de te chiamă, 
Tu rămii la toate rece. 

Multe trec pe dinainte, 
In auz ne sună multe;
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Cine ţine toate minte 
Și ar sta să le asculte!... 

u aşează-te de-o parte, 
Regăsindu-te pe tine, 
Cînd cu sgomote deşarte 
Vreme trece, vreme vine. 

Nici încline a ei limbă 
"Recea cumpăn'a gîndirii 
In spre clipa ce se schimbă 
Pentru masea fericirii, 
Ce din moartea ei se naşte 
Şi o clipă ţine poate: 
Pentru cine o cunoaşte, 
Toate:s vechi şi nouă toate. 

Privitor ca la teatru 
Tu în lume să te 'nchipui; - 
Joace unul şi pe patru. 
Totuşi tu ghici-vei chipu-i; 
Și de plinge, de se ceartă, 
Tu în colt petreci în tine, 
Şi 'nţelegi, din a lor artă 
Ce e răii şi ce e bine. 

Viitorul şi trecutul | 
Sînt a filei două feţe: 
Vede 'n capăt începutul 
Cine ştie să le 'mvete. 
Tot ce a fost ori o să fie, 
In prezent le-avem pe toate; 
Dar de-a lor zădărnicie 
Te întreabă şi socoate. 

Căci aceloraşi mijloace 
Se supun cite există, 
Şi de mii de ani încoace 
Lumea-i veselă şi tristă; 
Alte măşti, aceeaşi piesă, 
Alte guri, aceeaşi gamă; 
Amăgit atit de-adese, 
Nu spera şi nu ai teamă.
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Nu spera cind vezi mizerii 
La isbindă făcînd punte, 
Te-or întrece nătărăii, 
De ai fi cu stea în frunte. 
Teamă n'a, căta-vor iarăşi 
Intre dînşii să se plece, 
Nu te prinde lor tovarăş; 
Ce e val, ca valul trece. 

Cu un cîntec de sirenă 
Lumea 'ntinde lucii mreje, 
Ca să sehimbe-actori "n scenă 
Te momeşie ?n virteje; 
Tu pe-alături te strecoară, 
Nu băga nici chiar de samă, 
Din cărarea ta afară, 
De te 'ndeamnă de te cheamă. 

De te-ating, să feri în laturi; 
De hulesc, să tacă din gură; 
Ce 'mai vrei cu a tale sfaturi, 
Dacă ştii a lor măsură? 
Zică toți ce vor să zică, 
Treacă 'n lume cine o trece; 
Ca să nu 'ndrăgeşti nimică, 
Tu rămii la toate rece. 

Tu rămiă la toate rece, 
De te 'ndeamnă de te chiamă ; 
Ce e val, ca valul lrece, 
Nu spera şi nu ai teamă; 
Te întreabă şi socoate 
Ce e răii şi ce e bine — 
Toate-s vechi şi nouă toate, 
Vreme trece, vreme vine.
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GAZEL 
de 

COŞBUO!) 
  

Picurii cu strop de strop 
Fac al mărilor potop. 

Zilnie cîte-un spie adună 
Şi curînd tu ai un snop. 

Fii stejar să cereşti în lături, 
Nu înalt şi slab, nu plop. 

Fă cît poti şi las să rîdă 
Cei ce sar viata 'n hop... 

PANTUM 
(fragment) 

de 

MIRCEA DIMITRIADI 
  

(R) Din alte vremi perite, a mea închipuire, (a) 
(R') Uşor de pe vedere zăbranicul mi-l ia; (b) | 

Cind sufletul tresare vrăşmaş ne'nvins de fire, (a) 
Zărindu-se în ţara ce-o dată-l încălzia. (b) Ă 

+a | ! 

(R) Uşor de pe vedere zăbranicul mi-l ia (b) 
(R”) Plăcută, Amintirea de nopţi cu lună plină; (€) 

Zărindu-se în ţara ce eri îl încălzia, (b) 
Te strigă al mei suflet sub ulmii din grădină. (a) 

* 
XX 

1) Citat de M. Strajan în Poetica,
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(R”) Plăcută, Amintirea de nopţi cu lună plină, (c) 
(R*) Mi-arată peisagiuri prin care am trecut; (d) 

Te strigă al mei suflet sub ulmii din grădină: (c) 
Tu, coastă din făptură-mi și lut din al mei lut. (d) 

* 
, XX 

(R”) Mi-arată peisagiuri prin care am trecut (d) 
(R") Munti, văi, prăpăstii, ape de raze mii scăldate : (c) 

Tu, coastă din faptură-mi şi lut din al mei lut; (d) 
In raiuri să reintru spălat d'ori-ce păcate. (e) 

* * * 

Munti, văi, prăpăstii, ape de raze mii scăldate 
Imi fură Purgatoriul nemernicului gind 
In raiuri să reintru spălat d'ori-ce păcate 
Imi ducă d'acuma paşii spre culme, surizind,., 

13. VERSIFICAREA POPORANĂ ROMÎNĂ 
  

Poezia poporană. Poezia poporană este o compo- 
ziţiune poetică al cărui autor e necunoscut. Cînd se 
produce un eveniment mare, care impresionează po- 
„porul, poeții poporani îl cîntă cum ştiii şi se pricep 
ei, variind după loc şi timp; Ast-fel se produce dife- 
rite cicluri, adică un număr de poezii relative la 
acelaşi subiect, 

Poezia poporană se conservă prin tradițiune orală, 
De multe ori versul poporan e cîntat şi uneori se 

potriveşte şi cu măsura danţului. 
Poezia poporană ne vorbeşte despre vitejiile şi su- 

ferințele părinţilor noştri şi ne înfăţişază uneori mai 
bine de cit cronica viaţa vremilor trecute. 
Forma poeziei. Poeţii puporani ai, în alcătuirea
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versurilor, o sumă de mijloace de înfrumusețare sai 

de înlesnire, pe cari poeţii culţi nu le pot întrebuința, 
Vom înşira aci pe cele mai importante : 

1) Rimele sînt foarte neîngrijite. Nu se ţine seamă 
să alterneze cele penultime cu ultime. Sînt compu- 

neri întregi cari ai numai un fel de rimă. | 
2) De multe ori nu sint rime în adevăratul înțeles 

al cuvîntului, ci numai asonanţe; uneori rămin ver- 

Suri fără rimă: 

Pe Argeş în jos 
Cu turma ai fost. 

3) Totdeauna cuvintele accentuate pe antepenul- 
tima şi uneori chiar cele pe penultima—primesc pe 

ultima un accent secundar, care facilitează rima : 

Vinerea spre Simbătd 
Iordachi se bucură, 

4) Nu se păstrează aceeaşi măsură într'o poezie, 

ci diversele măsuri alternează cu multă libertate: 

La nimeni n'avem Şi oraşe şi sate 
Seamă să ne dăm. De departe 
Multe mări am trecut Am colindat 
Multe tări am bătut Și nimeni seamă nu ne a luat 

5) Se întrebuinţează des articolul impropriu saii 

adiectival acolo unde punerea articolului propriu ar 

strica măsura: 

Iar cel Ungurean 
Si cu cel Vrîncean ' 
Miări se vorbiră 
Şi se sfătuiră... 

6) Dativul etic este întrebuințat adesea pentru 
completarea versului saii pentru eufonie :
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Apoi mi-l lua 
De i-l înfăşa, 

7) Conjuncţiunea că se întrebuinţează des înaintea 
vorbelor fără vre-o funcţiune sintactică, ci numai 

pentru completarea versului sai pentru eufonie: 

Ei că mi-şi ridea 
Şi s'apropia... 

8) Cînd ritmul versului o cere, se întrebuinţează 

substantivele în forma nearticulată în locul celei 
articulate: 

Imgeri. de-mi afla 
Jos se cobora * 

9) O particularitate de formă a poeziei poporane, care 
slujeşte în acelaş timp şi pentru ajutorarea memoriei 

aceluia cari povesteşte sau cîntă, este interogațiunea. 

In cursul unei naraţiuni cînd poetul are să spună 

un lucru important îşi dă minţei un fel de odihnă 
şi în acelaşi timp atrage şi mai mult atenţiunea 

ascultătorului, formulînd o întrebare: 

- Si din gură ce-i spunea? 
Pira cum îşi aşternea ?... 

10) Tot pentru ajutorarea memoriei este întrebuințat 
şi mijlocul pe care l-aflăm: şi în poemele omerice: 
de cite ori într'o naraţiune poetică se vorbeşte despre 
eroii, i se daii toate epitetele. De cîte ori se vorbeşte 
despre meşteri în balada Minăstirei Argeş se zice: 

"Nouă zidari 
Nouă meşteri mari 
Și Manole zece 
Care mi-i întrece.
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11) Pentru eufonie se întrebuinţează des consuna. 

d ca în |. italiană d: ed jo=—e o sai v în |. greacă 

eioiy p. sini sati cum se întrebuințează b şi & în l. 

latină la prep. ab şi o, ex şi e: 

Cu flori de d-argint. 

12) Ritmul versurilor poporane este cu totul de- 

osehit de al celor culte. Intr'insele nu se pot deo- 
sehi aşa bine grupe silabice; ci numai un număr de 
accente, cari însă nu păstrează acelaşi loc în toate 
versurile: 

“Colo "n țara muntenească 

1 3 7 

1 3 7 
Ca şi cea moldovenească 

3 - 7 

In oraş la Bucureşti 
3 7 

Sînt curti nalte şi domneşti... 
9 3 7 

Bucatele tale-mi plac 
2 5 Ț 

Şi de oaspeţi îmi e drag... 
_ 9 3 5 7 

INTREBĂRI ŞI DEPRINDERI 
  

1. De unde vine vorba vers? — Versul este absolut necesar poeziei? — 

Ce păreri ştiţi în această privinţă? — Daţă exemple de proză poetică. 
2, Ce deosebire este între principiul versificării greco-latine şi al celei 

moderne? 
A. Ce se înţelege prin măsură? — Cari sînt. cele mai obicinuite măsuri 

în limba romînă ? , 

3
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” 4, Ce este hiatul? —- Ce ştiţi despre hiat în versificarea latină şi fran- 
ceză ? — Ce ştiţi despre hiat în versif. romînă? — In cite chipuri se înlă- 
tură hiatul? — Cari sînt principalele regule pentru căderea vocalei? — 
Cum se formează diftongul? 

5. Ce se numește cezură? — Ce numim emistich? — Sînt egale emisti- 
churile? — Care e regula generală a cezurii? 

6. Ce este încălcarea? — Ce zic Francezii despre aceasta? — Cum este 
pvivită în versificaţia noastră? 

1. Care e originea cuvintului rimă? — Cum se defineşte rima? — Ce este 
asonanţă? — Ce este rimă corectă şi rimă prisositoare? — Cari sint spe- 
ciile yimei? — Ce numim versuri aibe? — Ce ştiţi despre rimă în istoria 
poeziei romîneşti? — Cum se face dispoziţiunea rimelor?— Ce se numeşte 
monorimă? 

» 8. Ce numim licențe poetice? — Ce zice Horaţiii? — Cum s'a înţeles ches- 
tiunea, aceasta de diferiţi critici? - 

9, Pe se se bazează versul romîn? — Ce este accentul tonic? — Cari cu: 
vinte sînt acone în limba romînă ? — Care e regula generală a ritmului? 
Cari sînt schemele măsurilor obicinuite ? — Ce alte ritmuri se mai între- 
buinţează în poezia romînă? — Ce combinări de: măsuri şi ritmuri cu- 
noaşteţi ? 

10. Cum s'a înţeles ritmul de către diferiţi poeţi romini în cursul tim- 
pului? N 

11. Cum se grupează versurile? — Ce numim strofă? stanţă? cuplet?— 
Cum se numesc strotele de pe numărul versurilor? — Ce numim versuri 
libere ? 

12. Ce numim refren ?-—- Ce triolet? — Ce rondou? — Ce zice Boileau 
despre rondou? — Care e structura sonetului? — Ge zice Boileau despre 
„sonet? — Care este originea sonetului ? — Ce autori mai însemnați de so- 
nete cunoaşteţi din li'eraturile streine? — Ce ştiţi despre sonet în poezia 
romînă? — Care este schema baladei? — Cine s'a distins la Franceză ca 
scriitor de balade? — Ce este terţina ? — Ce ştiţi despre originea acestei 
torme ? — Ce este glosa? — Ce este gazelul? — Ce este pantumul? 

13. Cară sînt particularităţile versificaţiunii poporane? 

1) Se va îndica măsura pentru fie-care grupă 
din versurile următoare : 

1.  Locuinţa mea de vară 
E la ţară 

Acolo ei vreai să mor 
Ca un fluture pe foare, 

” Beat de soare 
Şi profum încîntător. 

N (Depărăţianu), 

2. Scumpă ţară gi frumoasă, 
O Moldovo, ţare mea! 
Cine pleacă şi te lasă 
E cupfins de jate grea! 

( Alexandri). 

EX Rănit în bătae soldatul căzuse 
Sin puţine zile chinuit muri, 
Departe de-o mumă care îl crescuse. 

Şi care-l iubi. ă 
- (Alexandrescu),
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4. Ba stins viata falnicei Veneţii, 
N'auzi cântări, nu vezi lumini de baluri, 

(Eminescu). 

5. Smulge de pe faţă vălul trist şi jalnic, 
Drag pămint al ţării, eu amar nutrit, _ 

, (Sihleanu). 

6. -Cela ce se bate pentru a lui ţară Ă 
Are zece brațe, zece inimi are, 

-Inime de foc. - 
(Bolintineanu). 

1. Măreţ, adînc şi luciă, călătoreşte Rinul . - 
Prin munţi cu fruntea albă, prin văi cu lunci frumoase. 

(Alezandri). 
r , | 

8. In mijlocul pădurii este-o poiană lungă 
Şi largă, ce foegte de oameni ca un roiă... 

(Alexandri). 

9. Lac oglindă 'n nepăsare şi ?n eternă liniştire! 
Crea că iu văzut-al multe şă-ai rămas în neclintire; 
Dar o clipă de-ai resfringe starea sufletului mică, 
Te vei turbura îndată ş'ai A turbure mereii. 

(Veronica Micle), 

10. Tirteu al morţii, Leopardi, copil în dolii zămislit, 
Poet martir, poet de jale, o suflet vecinio amărit!,.. 

( Naum); 

11,  Mibnea încalecă, calul săi tropotă, 
Fuge ca vîntul, . - 

(Bolint ineanu). * 

12. E lung cel şir de osîndiţă. i . 
Pe vînăta lor faţă . ” 

„  Necontenit sint pălmuiţi 
De-un crivăţ plin de ghiaţă, 
Iar pe-al lor trup âe singe ud 
Des cade biciul crud. 

(Atezandri). 

13. In goana roibului un sol, 
Cu frîu ?n dinţi şin capul gol 
Răsare, creşte 'n zări venind 
Şi zările deabia-l cuprind 
Ri "n urmă-i corbii croncănină 

ÎN Aleargă stol, 

14, Vine de la munte iarna la cîmpie, 
Aducind în poală zile de urgie... 

i ie!, : 
(Alezanări). 

IP 

(G. Cosbuc).
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15. Auzi tu în cale 
Pe vale 

Un cintec tubit 
Ş'o goaptă plăcută, 

Pierădută . o. 
Pe cîmp înforit? , 

(Mih. Zamfirescu). 

2. Să se dea cîte un exemplu pentru, fie-care din 
măsurile: obicinuite. 

3, Se va căuta un exemplu pentru măsura de 
16 combinată cu 8 şi 7. 

4. Se va căuta un exemplu de măsura 11 cu Il. 

  

EXERCIŢIU GENERAL DE VERSIPICAȚIE 

Se vor examină diferite poezii din cele afiate în cartea de faţă, răs 
punzîndu-se 1a următoarele întrebari: 

1) Ce măsură aă versurile ? 
2) Eliziunea este bine făcută ? 
3) Este făcută prin diftong saă prin contopire ? 
4) Sînt hiaturi nepermise ? 
5) Cezura este bine aşezată? 
6) Se află încălcări greşite ? 
1) De ce specie sînt rimele ? 
8) Sînt rime prisositoare? 
9) Sint rime greşite ? . 

10) Care este dispoziţiunea rimelor? 
11) Sînt greşeli gramaticale ? 
12) Ce ritm aii versurile? 
13) Cari sînt versurile ca ritm greşit? 
14) Cum sînt grupate versurile ?



PARTEA III - 

„GENURILE POETIGE 

 



GENURILE POETICE 

Pentru înleznirea studiului şi a cercetărilor cri- 

tice, totalitatea compunerilor poetice s'aii împărțit în 

diferite grupe după caracterele lor. Grupurile aces- 
tea se numesc genuri. 

- ; Genul liric cuprinde acele poezii în cari subiectul 

e o stare sufletească prezentă. El este poezia su: 

biectivă, adică exprimă lumea internă : sentimentele, 

contemplațiunile şi emoţiunile sufletului. Intr'însa ne 

apare gindirea sai simţirea personală, fie în reali- 

tate a poetului, fie streină, dar exprimată ca a sa 

proprie. 

Genul epic cuprinde acele poezii al căror subiect 

e alcătuit din: o serie de fapte ce se dezvoltă în tre- 
cul. EL este poezia obiectivă: exprimă o acțiune 

în toate fazele ei, provocate de nişte anumite ca- 

vactere şi de întimplări exterioare cari introduc o 
serie de complicatiuni într'insa. Cîntătorul unei ase- 

menea poezii nu ni-o înfăţişază ca propria sa con- 
cepţiune nici ca expresiunea inspiraţiei sale perso-
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nale, ci toate evenimentele par cu totul independente 
de el. - N 

Genul dramatic cuprinde acele poezii cari întru- 
nesc în sine şi obiectivitatea şi subiectivitatea. Ele 
sînt obiective întru cit ne prezentă o acţiune ce se 
desfăşoară înaintea ochilor noştri şi nu înfățişază 
propriul suflet al poetului; sînt subiective întru cit 
indivizii singuri sint puşi, prin propriile lor pasiuni, 
să conducă evenimentele, sai să le sufere urmările. 

- Autorul dispare cu desăvirşire pentru a ne lăsa di- 
naintea ochilor numai acţiunea. 

Acestea sint genurile principale ale poeziei; dar 
de vreme ce ea nu exclude nimic din ce este al 
omului, şi speculaţiunile filozofice şi natura exteri- 
oară pot da subiecte lucrărilor poetice. De aceea 
mai deosebim două clase de poezii : 

Genul didactic, cuprinzind acele lucrări cari ai de, 
scop a produce, prin mijloace poetice, convingerea 
despre anumite adevăruri saii a da regule de purtare: 

Genul pastoral, cuprinzind scrierile ce se rapoartă 
la viaţa de ţară, cu toate detaliile, privită în eon- 
trast cu viaţa orăşenească. | 

Neapărat că între aceste diverse grupe de poezii 
sint puncte de trecere, sînt producţiuni cari ai ca- 
ractere împrumutate şi de la un gen şi de la altul; 
aceasta însă nu vatămă întru nimic clasificarea, de 
vreme ce în operele naturii nu întilnim o soluţiune 
de continuitate. A 

Ce fel de raport cronologic există între aceste di- 
verse genuri? Discusiune s'a făcut asupra celor două 
prime categorii. Fost-a întiiu lirica sai epica?
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Unii zie că omul întîi a cîntat întîmplările ex- 

terne, de vreme ce acestea sint mai uşor de consta 

tat, şi 'mai tirziu a procedat la analiza propriului să 

suflet, făcînd poezie lirică. | 
Alţii susțin, din contra, că poezia lirică nu însem- 

nează analiza sufletului, ci numai manifestaţiunea - 

sentimentelor şi cugetărilor şi deci nu e nevoe să 
presupunem o stare de mai mare dezvoltare intelec- 

tuală pentru poezia lirică de cit pentru cea epică.. 
Lirica primitivă s'a mărginit la exelamări de durere 
sai de bucurie saii de admiraţie pentru divinitate. 

Omul, cît de. sălbatic, faţă numai cu natura, poate 

produce poezie lirică. Epica din potrivă cere grupări 

de oameni, ciocniri de pasiuni şi de interese. Deci 
ea s'a dezvoltat în urma celeilalte. 

Poezia dramatică, didactică şi pastorală s'aii pro- 

dus mai tivzii în societăţi civilizate.



GENUL LIRIC 

- A. EXEMPLE 

e 

PSALM 103 

Bine-cuvintează, suflete al mieii, pe Iehova! Binecu- 
vintează, suflete al miei. pe Iehova şi nu uita toate bi- 
nefacerile lui! cel ce iartă toate fără-de-legile tale, cel 
ce vindecă toate boalele tale. 

Iehova, Dumnezeul mieă, măritu-te-ai foarte. In slavă 
şi strălucire te-ai îmbrăcat, tu cel ce cu lumina te-ai în- 
vălit ca şi cu o mantie; cel ce ai întins cerul ca un co- 
vor; cel ce cu ape zidit-ai lăcuinţele tale cele mai de sus; 
cel ce din nori facă carul tăii; cel ce pluteşti pe aripele 
vintului; cel ce faci vinturile trimişii tăi şi focul arzător 
îl supui poruncilor tale! / 

Tu ai întemeiat pe temeliile sale pamîntul, pe care 
veacurile în veac nu-l vor clăti. L-ai acoperit cu adincul 
ca şi cu o haina. Apele eraii nemişeate pe virful munti: 
lor: mustrareu ta tea pus pe fugă; glasul tunetului tai 

„le-a făcut să tremure de spaimă. Indată munţii s'au ri- 
dicat şi văile sau plecat spre locurile în cari tu le-ai 
întemeiat. Pus-ai hotare peste cari să nu treacă, să nu 
se. întoarcă spre a acoperi pămîntul. 

Ticimis-ai izvoarele în văi şi upele lor se strecoară prin: 
tre minţi. Aci se. dapă fiarele cîmpiei. Măgarii sălbatică 
îşi poto:lesc setea lor. Aproape lăcuesc pasările cerului, 
cară fac să răsuue glasul lor printre ramuri. Tu adăpi 
munţii cu apele tale din cer; cu roadele lucrurilor tale 
saituri pămîntult». 

Tu facă să crească Yarbă pentru vite şi verdeață pen: 
tru trebuinţa omului: 'Tu scoti pîinea din pămînt şi vinul 
ce veseleşte iniina omului şi untdelemnul care-l bucură, 
ungînd fruntea sa. p. 

Tu ai sădit padurile, şi cedrii Libanului, unde pasările 
îşi vor face cuibul. C!costircii vor locui brazii, căprioa-
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rele munţii cei înalţi, iar şoarecii de munte se vor adă- 
posti printre stinci. 3 ” 

Tu al făcut luna ea să se măsoare vremea şi soarele 
care-şi cunoaşte timpul apusului săi, Făcut-ai întunere. 
cul nopţii, în cure să.se mişte toate fiarele pădurii: puiă 
de leii mugesc după pradă, căutind dela Dumnezeii mîn- 
carea lor. Soardle răsare: ei se ascund şi se culcă în 
vizuinile lor. Omu! ese la lucrul săi pînă seara. 

Ce frumoase sint faptele tale, Doamne ! Toate cu înțe- 
lepeiune le-ai făcut ; plin este pămîntul de bunătăţile tale! 

În marea întinsă şi largă sînt peşti fără numâr, mari 
şi mici şi balaurul pe care l-ai făcut ca să se joace într'însa, 

Toate pe tine te aşteaptă ca să le -dai hrana la timpul 
lor. Le dai, ele adună; deschizi mîna ta,, ele se satură 
de bunătăţi. Ascunzi fața ta, ele se neliniştesc. Le iei 
suflarea, pier şi se veîntore în pulbere. Trimită duhul tăi, 
ele din noi se fac; aşa tu înoeşti faţa pămîntului, | 

Vecinică fie mărirea lui Jehova; bucure-se de faptele 
sale! Priveşte spre pămint, şi acesta se cuitremură; atinge 
munţii, şi ei fumegă. 

Cînta-voiu Imi Iehova în toată viaţa mea. Cinta-voiii 
Dumnezeului miei cît voii. trăi. 

Plăcută fie-i lauda mea! EI e bucuria şi norocirea 
mea. Piară păcătoşii şi cei nelegiviţă să nu mai fie! Bi- 
ne-cuvintează, suflete al miei, pe lehova ; lăudată toţi pe 
Iehova! . “ 

ACELAŞI PSALM TRADUS DE DOSOFTEIU 
  

PSALM 103: 

Sufletul miei urâ bine De lucrează pînăn sară 
Lui Dumnezei cum să vine Zi de iarnă şi de vară. 
Şi-i zi, Doamne, să trăiască Pentr'aceea, Doamne sfinte, 
Mărirea ta şi să cerească. Să fii mărit de mainte 
Să te'mbraci cu mărturie De lucruri ce-ai făcut mare 
Cu frămseţe şi tărie, Cu sfat bun, cu aşezare 
Că tu tenveşti cu lumină  Pămiîntul îi plin de fapte 
Ca soarele *n zi senină Ce-ai făcut cu bunătate
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Şi ţi-ai tins cerul ca cortul 
e l-ai înfrămşat!) cu totul 

Si i-ai pus d'asupra ape 
in tinsoră să nu să şeape. 

Nuorii ţi-ai pusu-ţi seară 
„ Cînd vei?) să cobori în ţară.?) 

Caii îță sînt iuti ca vîntul 
De mărg unde ţi-i cuvîntul 
Şi ca gindul mărg de tare 
Îngerii tăi cei călare 
Si pedestrimia ca focul 
Miarge strălucind cu totul. 
Tu'ntemeezi cu cuvintul 
De stă nemutat păminiul, 
Tu i-ai datu-i de mainte 4) 
Prăpastia de *'mbrăcăminte 
Şi. stă gata să te-asculte 
Să dea apa preste munte 
Si de sfinta ta poruncă 
Va fugi din deal la luncă, 
Că va mearge detunată 
De glasul tăi înspăimată . 
Şi munţii şi dealuri nalte 
S'or ivi şi şesuri late 

"Pre locul ee sînt urzite 
Cînd i-ai făcut de mainte 
Şi le-ai.pusu-le hotară 
Să nu dea din loc afară, 
Ce să-ți ţie 'ntreg cuvintul 
Să nu 'mpresure pămîntul. 
Tu irimiti ape prin tăuri 5) - 
De cură printre munţi răuri, 
De se toate heri%) adapă 
Şi le prisoseaşte apă 

1) Intrămşat = înfrumusețat, 
2) Vei = voeşti. 
3) In ţară= pe pămînt, 
4) Mainte — mai nainte. 
6) Tău = noroi, mocirlă, cuvînt 

  

Si marea citu-i de.lată 
Şi largă şi desfătată 
Intr'insa se ţin hileri multe 
Jigănii mari şi mănunte. 
Preste luciii de genune?) 
Trec corabii cu minune 
Acolo le vine toană 
De fac chiţii joc şi goană, 
Și toate la tine caută 
Să le dai hrană bogată 
Să-şi stringă şi să-şi culeagă 
Ce le-ai dat cu voe largă. 
Cîndu-ţi deschizi sfinta mină 
Atunci toată lumea-i plină 
De bişug şi de dulceaţă?) 
Şi-și petrec toţi bine'n viaţă. 
Și cind. ţ-ascunzi faţă sfintă 
Toată lumea se spăimîntă, 
Cind le iei duhul s'or stinge 
Şi la tărna lor s'or stringe. 
Duhul tău cînd li-i trimite 
Se vor zidi ca mainte 
Şi cum ţi-ai datu-ţi cuvintul 
Vei înoi tot pămîntul. 
Si să-ţi fie, Doamne sfinte, 
Slava'n veci ca şi mainte. 
Dumnezeii gînd bun va pune 
De lucruri ce-au făcut bune 
Că de sfinta ta. căitare 
Pământul tremură tare 
Si din munte merge pară 
Cînd pogori să vezi în tară, 
Şi-tă voii cînta, Doamne, "n 

: [viată 
In eustul mieii cu dulceaţă ;*) 

puţin uzitat az. 
6) Heri=— hiere == hiare = fiare. Vers ou inversiune neadmisă azi, 
1) Genune — haos, prăpastie. 
8) Bişug = belşug. _ 

9) Cust =— existenţă. S
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Luna at făcut cu rază Cinta-ti-voiii, D-zeu sfinte, 
Să erească'n vremi şi să scază Domnului miei de mainte. 
Și soarele-şi nemeriaşte Pină ce voiii fi cu viaţă 
Apusul ce odihniaşte. Iţ voiu cînta fără greață. 
D'intunerec feceşi noapte!) Şi să-tă placă, Doamne sfinte, 
De es gadinile toate, Bietele mele cuvinte, - 
Lupii urlă şi seîncează Să mă bucur în tot bine 
Cind spre vînat se gătează De Dumnezeii, cum să vine, 
Să-şi ceae şi să-şi răpască?) Ca să piae cu ocară 
De la Domnul să-i hrănească Toţă pizmaşii tăi din ţară. 
Pînă cînd răsare soare Şi ceia ce-s fără lege 
De merg cineşi la'nchisoare?*) De pre pămînt se vor şterge 
Şi omul fără de greață?) Să nu scape nice urmă 
Fse "n treabă dimineaţă. Ca să-i ştergi dintr'a ta turmă. 

(După Ediţiunea Academiei Romîne 1887). 

i „NORUL 
, de ” , 
LUCIE ACKERMAN 
  

Ridicaţi privirea ! Ei îs, cel ce trec deasupra voastră... 
Diafan, uşor şi liber pe un cer de tot senin. 
Cu aripa mea deschisă, aşteptind vintul să sufle 

Mă cufund şi plutesc lin. 

Colorat pe rînd de sară şi de zorile de aur, 
Mă preumb!' şi stind deasupra 'ca un rătăcit miraj,5) 
Atmosferică oglindă schimbătorul ris al zilei 

Reflectez pe ai mei obraji! 

La sfirşitul căii sale mă'ntilneşte mîndrul soare 
Aşternut cu orizontul ce eu ochi! mei aprind... 

„Cu săgețile de aur... mă săgetă al zilei rege... 
In spre alte lumi pornind. 

1) Feceşi =— făcuşi, formă archaică. 
2) Să ceae=să ceară. 
3) Cineşi == fie-care. Merg fie-care la ascunzătorile lor. 
4) Fără greață =— fără grijă. * 
5) Preumbl' == preumblu. Eliziune nepermisă,



-Si cînd luna ginditoare din cortejul săii de stele 
Peste. lumea adormită lasă ochii stînd pe ginduri 
Pe a ei frunte înghețată las atunci a mele valuri 

Sau le rup tot rinduri, rindusi! 

De departe ai crede-o flotă ce pluteşte sfărămată 
Cînd, ca fulgerul: de iute, atmosfera despicînd, 
Uraganul pe-a mea proră neagră şi neapropiată 

N Se aşează bubuind!... 

In eîmpiile etere este cîmpul luptei mele, 
Moartea şi ruina mie— jucării adesea'mi sînt... 
Grindina o pori cu mine, și cu a fulgerului hidră 

. - Pot să sfarm negrul pămint!... 

Pe ogorul plin de sete, mă împrăştii ei în unde, 
* Ride ţarina voioasă, ride parfumatul erin. 
Ei fae spicul ca să crească în ogoarele întinse, 

- Toţi în urmă-miă se închin!,.. 

Cînd tree, totul înverzeşte sub a mele umezi păsuri; 
Brazda, care se îmhbată, naşte lanul aurit. | 
Dacă-s undă, alerg;—de-s sevă, cireulez prin verdea plintă 

. Nici o dată ostenit!... 

Un larg fluviă mă primeşte, şi eii curg voios cu dinsul 
Ca o -vînă merg vrin sînul continentelor adinci, 
Pe întinse şi largi şesuri unda mea călătoreşte 

! Sati se umflă printre stînci! 

„Şi nimic nu mă opreşte în avîntul meii de fulger 
Mă supun cu mulțumire furiosului curent... - 
Ca o dungă colosală de lichid, sbor în spre mare 

NE Prin mănosul continent. 

Ocean ! al meii părinte, iăcă viii, deschide-ti sînul. 
Valul tăi imens acuma, l'a mea voee a răspuns, 
Iată-l;—. unda mea de frică se retrage spăimîntată 

Cînd pe malu-ţi a ajuns!.., :
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Oceanica-ţi iubire — pe-al tăii pat azi ne adună 
Lingă stincile-ascuţite, sai pe nisipuşul moale; 
Noi de-acuma vom incepe Jocul nostru fără margini, 

vîntul, furiile sale, 

Dară soarele spre mine lăsind splendida-i privire 
Ma descoperit acuma de abizul tăi amar, ” 
Şi puternica lui rază fruntea mea gingaş sărută, 

In văzduh, iată-mă-s jar!... 

Nică odată-un ceas de tihnă!... Un minut pînă acuma 
N'a putut să se oprească al materiei lung drum... 
Şi natura descompune ceea ce-a compus odată, 

Strică ce-a zidit acum!... 

Tot se schimbă; alte forme nasc sub harnica ei mînă, 
Pretutindeni e mişcare în eternu-i, lungu-i mers, 
Şi în cercul fără-margini a schimbărilor de formă... 

- Mişcă largul: univers. 
(Pradus de Grigoriu), 

ODĂ IN CINSTEA LUI HIERON, TIRANUL SYRACUZEI, 
ÎNVINGĂTOR LA JOCURILE OLIMPICE 

  

de 

PINDAR 

Strofa I 

Peste toate puterile firii mai mare este apa, şi între 
măretele hogătii, aurul străluceşte ca un foc în întune- 
recul noptii. Dar dacă, Spirit al miei, vrei să cînţi lupte, 
nu că ta lumină mai orbitoare ca a soarelui şi nu crede 
că pentru versurile mele s'ar putea găsi ceva mai stră- 
lucit de cît jocurile olimpice. Aceste jocuri dai înţe'ep- 
ţilor inspirați de Muze!) materie pentru cîntecele lor; 

  

1) Inţelege pe poeţi.
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ele le dezleagă limba şi-i face să aducă laude fiului lui 
Chronos*); ele le deschid uşile bogatului şi măreţului 
palat al lui Hieron 2).- 

Antistrofa I 

Acest prinț, care stăpineşte cu dreptate noroadele bo: 
gatei în oi Sicilii, a cules cea mai curată floare a tuturor 
virtuților *); mare plăcere îi face frumusețea poeziei şi 
a muzicei şi 'mai ales melodioasele cîntece pe cari le cîn- 
tăm la masa celor iubiţi de noi.) Curagiii! 3) Ia lira şi, 
dacă te însuflețeşte focul pentru Pisa €), dacă te simţi răpit 
cînd vezi calul cel ager, fără ca pintenul să-l atingă, zbu- 
rind pe marginea Alpheului 7) şi ducind pe stăpînul săi 
la: izbindă,— 

Epoda 1 

cîntă pe regele Siracuzei, podoaba alergărilor! Pentru 
el apare gloria in puternica colonie a Lidianului Pe- 
lops £); Pelops, pe care l-a iubit zeul cuprinzător al pă- 
mintului, puternicul Poseidon, după ce Clotho l-a scos- 
din vas fără pată, îmbodobit cu un umăr de fildeş*). Mi- 
nunile sînt numeroase; dar adesea se zvoneşte despre 

1) Zevs. S'a pomenit aci, pentru că ori ce odă eroică trebuia să în- 
ceupă cu laude adresate zeilor. 

2) Hieron era fiul lui Dinomene, regele Siracuzei, şi învinsese pe Thra- 
syden, victorie care dă subiectul acestei ode. 

3) Expresiune figurată pentru a'zice: posedă toate virtuțile. 
4) Tipul .cîntăreţilor în acest fel este Demodoc âin poemele omerice. 
5) De aci se adresează din noii spiritului său, socotindu:se ca 0 pa- 

renteză cele spuse despre Hieron. 
6) Pisa sai Olympia, localitatea unde se făcea aceste jocuri. Metoni- mie : locul pentru ce se petrece în acel loc. 
1) Alpheul, fuviu în Elida. 
8) Pelops era fiul'lui 'Tantal; Pantal era regele Lidiet; de aci epitetul de Lidian. 
9) Aluziunea la legenda lui 'Tantal şi a lui Pelops. Tantal era un bogat rege al Lidiei, care era primit în sfaturile zeilor ; dar sa făcut nevrednic de această onoare, divulgînă unele secrete şi în urmă prin comiterea unei crime îngrozitoare, Ohiemâ pe toţi zeii la masă şi le dete să mănînce corpul fiului săi Pelops, pe care îl tătase în bucățele. Zeii văzînd aceasta, refuzară să mănînce, afară de Demetra, care în dorul fiicei sale Persephone, pe care o pierduse- -mîncă un umăr. îndată zeii hotărîră să aducă la viaţă pe Pelops şi însărcinară pe Clotho, una din Parce, să pună la loc bucătelele şi în locul umărului mincat făcură u- nul de fildeş. Pentru această faptă a fost 'Pantal pedepsit crud de zei,



  

multe feluri de minuni şi mai totdeauna o meşteşugită 
țesătură de minciuni impresionează mai mult de cit 
adevărul. 

Strofa II 

Poezia, eare farmecă tot ce atinge, face să pară vred- 
nice de credinţă întimplările cele mai de necrezut; dar 
vremea, martor luminat, odată şi-odată tot arată adevă- 
rul. Poate omul să spue lucruri frumoase despre divini- 
tăți, căci greşala e mai mică. Fii al lui Tanta], voii 
vorbi despre tine altfel de cît cei dinainte: cînd tatăl 
tăii chemă la o masă religioasă pe zei în scumpul Sipy- 
los, 1) dîndu-le prin aceasta un schimb, zeul cu “bogat 
trident 2) te-a răpit, 

Anbistrofa II 

arzind de dorință în suflet, ca să te ducă .pe un car de 
aur în palatul înalt al prea încăreatului de cinstire Zevs, 
unde într'un timp iai în urmă veni şi Ganymede?) spre 
aceiaşi slujbă. Cînd însă te-ai făcut nevăzut şi cînd slu- 
gile. după multă căutare, nu te aduseră mumei tale,—în- 
dată unul din vecinii răi de gură spuse în aseuns că, lîngă 
apa colcotitoare pe foc, zeii ţi-ai tăiat membrele cu cu- 
titul şi, împrejurul mesei, şi-au împărţit carnea ta Şi aii 
mincat-o. : 

Epoda II 

Mi-e cu neputinţă să zic că vre-unul 4) dintre fericiță 3) 
a fost aşa de miîncăcios. Nu cred. Pedeapsa vine adesea 
asupra celor ce vorbese de răii. Dar dacă stăpinii Olym- 
pului aii cinstit vre-odată pe vre-un muritor, acela a fost 
Tantal ; dar el nu putu să poarte aşa mare fericire, ci, 
prin mîndria sa, se alese cu o pedeapsă îngrozitoare: 
tatăl] zeilor *) spiuzură d'asupra capului lui o stincă nein- 
  

1) Numele unui oraş al Lidiei, în care locuia Tantal. 
2) Poseidon. 2 
3) In deobşte se ştie că Ganymeâe a trăit înaintea lui Pelops; aci 

vedem contrariul spus de Pindar. Slujba lui Ganymede era să dea la 
masă zeilor. , . Pi 

4) Aluziune la Demetra, al cărei fapt raportat de legendă nu:l crede. 
5) Fericiţi e unul din epitetele prin cari Grecii vechi înţelegeaii pe zei, 
6) Şi al. lui, căci Tantal era fiul lui Zevs. -
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chipuit de mare, pe care voind totdeauna s'o depărteze 
de capul săii nu poate să guste fericirea. 1) - 

Strofa HI 

Această viaţă crudă şi vecinie nenorocită: îndură iel, 
-alături de alti trei2) vinovati, pentru că răpind de la 
nemuritori nectarul şi ambrozias)—prin cari ei îl făcuse 
nepieritor—le dete tovarășilor săi Dar dacă un om nă- 
dăjdueşte să scape de zeă, ) făcînd ceva, se înşală. De 
aceia nemuritorii aruncară pe fiul lui Tantal în mijlocul 
rasei putin-trăitoare a oamenilor. Cind ajunse în floa- 
rea virstei şi cînd o barbă neagră i-acoperi bărbia, se 
gîndi la o căsătorie pusă la: întrecere î) . 

Antistrofa III 

şi voi să -dobindească de la regele Pisei pe fiică-sa, 
glorioasa Hippodamia. Venind singur noaptea pe țărmul 
mării cei albe, chemă pe zeul eel cu trident frumos Şi 
cu zgomot înspăimintător. Acesta yeni lu picroarele lui. 
Atunei îi zise: «O Poseidon, dacă darurile plăcute ale 
zeiței Cypris €) ai pentru tine vre-un farmec, opreşte 
lancea de aramă a lui (Enomaos, du-mă în Elida î) pe 
carul cel mai iute şi dă-mi izbinda. căci, fiind că a omo- 
rit trei-spre-zece bărbaţi cari doriai pe fiică-sa, 'amină 
căsătoria 

4. 

  

1) In privinţa pedepsei lut 'Tantal sint aiferite versiuni în mitologia greacă, Una--cea mai răspîndită—spune că sta întrun sîă a cărui apă venia pînă la git şi, fiind mereii însetat, cum cerea să bea, apa se re- trăgea şi nu putea să-şi potolească setea ; asemenea erai pe mal arbori încăreaţi de fruote şi îndată ce voia să mănince ramurile se retrăgeau, Alta spune că sta legat de mâini pe -mantele Sipylos.—Alta, pe care o dă aci Pindar, spune că stă d'asupră-i o stincă gata să cază la ori ce moment, | , 2) Ceilalţi trei osînăiţi, la” cari face aluziune poetul, sînt: Izion, Si- syph şi Tityos. Ixion fiind că insultase pe Hera, era legat de o roată - în flacări şi învîrtit neîncetat. Sisyph era osîndit să ridice o stincă pînă în virtul unui deal şi, cînd era aproape, piatra cădea jos. 'Tityos era legat şi diu ficatul lui mînca neîncetat doi vulturi, * 3) Ambrozia era mîncarea zeilor Şi nectarul băutura lor, 4) Divinitatea în genere. - . 5) Regele Cinomaos făgăduise că va da pe fiica sa în căsătorie cui îl. va învinge la jocuri. ' . - - 6) Nome dat Aphroâitei, zeiţa frumuseţei. 
1) "Țara în care era Pisa, unde se ţineau jocurile olimpice. 

. ' .
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Epoda III 

fiicei sale. Fricosul nu se duce la o primejdie mare 
Dar, fiind-că iot trebue să murim, de ce să stăm în întu- 
nerec, petrecind zadarnic o hbătrineţe fără nume şi fără 
parte la glorie? Eu voii incerea această luptă şi tu dă-mi 
sfirşit bun.» Astfel vorbi Pelops şi nu -vorbi degeaba. 
Zeul, împodobindu-l, îi dete un car de aur şi nişte neo- 
bosiţi cai cu aripi. . 

- Strofa IV 

Invinse puterea lui (Enomaos şi luă pe fată de soţie. 
Fa născu şase fii conducători ai poporului şi iubiți de 
virtuţi 1). Acum e onorat cu măreţe jertfe de singe 2), 
odihnindu-se lingă albia Alpheului, avind un mormiînt, 
în jurul căruia s'adună lumea lîngă un altar cercetat de 
toți streinii $). Ast-fel gloria jocurilor olympice strălu- 
ceste departe în cariera lui Pelops), unde se luptă iu- 
teala picioarelor şi munea pentru faptele îndrăzneţe ale. 
puterii 5) şi învingătorul are pentru toată viata o linişte 
dulce ca mierea, 

Antistrofa, IV 

resplată a muncii sale. Fericirea de toate zilele este 
cel mai mare bine pentru ori-ce om. Trebue dar ca ei, 
după legea ecuestră, să încoronez ps acesta cu un cîntec 
eolian. Sint încredinţat că nu pot împodobi, eu întor- 
săturile celebre ale imnelor mele, mai bine pe nimeni 
alt dintre, oamenii din zilele noastre, care să reunească 
întz”insul dragostea lucrurilor mari şi strălucirea puterii. 

"0, Hieron, un zeii puternic” privighiază la izbinzile tale 
şi, de nu te va părăsi curînd, nădăjduese pentru cînte- 
cele şi laudele mele o cale nouă 

  

1) Din moment ce la Greci virtuțile erai bersonificate în mitologie, 
această expresiune e naturală. ” - 

2) 1 se jertfia un berbec negru. | 3 
3) Pausanias spune că în fie-care an se făcea sărbătoare în Elida în 

amintirea lui Pelops. . , - 
4) Adică: cariera, în care luptase Pelops.' 
5) E vorba de alergări şi de luptele corporale.
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- Epoda IV 

şi mai plăcută încă, cînd voiii veni pe un car iute să 

te 'celebrez la picioarele strălucitului Chronios *). Muza 

nutrește în mine o vie şi puternică inspiraţie; alţii 

în alte lucruri sînt mari In virful măririi sînt regii: 

nu te uita mai departe. Fie ca tu tot înainte să mergi 

în viată; Sar eii să mă amestec cu învingătorii, făcîndu- 

mă prin dibăcia mea cunoscut printre toţi Elenii din 

toate părţile. 

EL 

de! 

VICTOR HUGO 

  

J'6tais geant alors, et baut de cent coudees. 

Buonaparte. 

1 

Tot el şi el oră unde... în ghiaţă sai în pară 
Imaginea sa vecinic gîndirea-mi înfivară. 
El varsă'n al mei suflet un mult ceresc avînt, 

Esi tremur, pe-a mea buză s'adun cuvinte sume 
Cînd plin de strălucire giganticul săii nume 
Cu ntreaga lui splendoare apare 'n al mei cint. 

Aici, văd cum îndreaptă ghiulele ce tună; 
Colo sfărmînd poporul, pe regi ucişi răsbună; 
Aică, soldat, puterea tribunilor smulgind ; 
Şi colo, consul tinăr, tăcut adinc veghiază 
La visuri de imperiit ce globul minunează, 
Sub pletele lui negre stînd palid, cugetind! 
Apoi Cesar putesnie, cu fruntea trist plecată, 
De pe un deal conduce o luptă îneruntată 
Făgăduind onoruri la bravii săi soldaţi, 
Dind semn să verse tunul lumini ucigătoare. 

1) Munte aproape de locul unde se făcea jocurile olimpice.
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Aprinde mii de inimi prin sufletul săi mare, 
Măreţ, senin, cu ochii de fulger luminati. 

Apoi căzut la duşman ce-l ride şi munceşte 
Cu braţele crucişe pe sînu-i ce svieneşte, - 
Străinilor ca jerifă, ca un nenorocit 
Stă biruit, cu fruntea în nori, plecată, rece, 
Primblind pe locuri unde furluna numai trece, 
Gîndirea lui, furtună în veci fără sfirşit. 
Cit e de mare-atuncea, cînd geme'mn închisoare, 
Puterea lui sdrobilă, şapoi dat în uitare— 
Intro durere sfintă tot dreptul săii şi-a pus. 
La paşii lui pămîntul întreg se înspăimintă, 
Sapoi în Sant-Elena murind, el se frămintă 
Ca înt”o cuşcă'n care monarchii Pai expus! 

“TI 

La Roma, peste care domneşte .o conclavă,!) 
La Elba, sai prin munţii cei îuegriti de lavă, 
La vesela Albhambră, la Kremlin îl văd ei;?) 
El este pretutindeni !... La Nil îmi reapare... 5) 
Egipetul aruncă lumini din al săii soare, 
Din Orient răsare puternic astrul săi. 

Invingător, de slavă strălucitor şi mare 
In a minunei ţară ca o minune-apare! 
Şeikii eînt emirul cel tinăr nesupus, 1). 
Poporul avea teamă de armele-i cumplite, 
Sublim, el apăruse prin triburi îngrozite 
Un Mahomed mai aprig venit de la apus. 

Trecutul săi apare în mîndra lor fe'rie; 3) 

Arabe corturi pline sînt. de-a lui. vitejie. 

In Beduini tovaraşi el afli'n ori-ce loc ; 

1) Conelavă, consiliu de episcopi. 
- 2) Aluziune ia răsboaele lui Napoleon în Spania, în Rusia, 

3) Aluziune la expediţiunea lui Napoleon în Egipt. 

1) Se vor observa greşelile din acest vers. 
5) Ferie, eliziune nepermisă pentru feerie.
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Privind spre ţărmul nostru, copiii nebunateci 
Cu tobele franceze port paşii lor sălbateci ; 
La numele săii caii nechiază, sbor cu foc. 

Adese-ori el vine adus de uragane 
A contempla pustiul şi de năsip oceane. 
Măreaţa piramidă luînd drept piedestal; 
Acolo trezind umbra-i sepulera cea adincă 
Ca pentru bătălie, învie astă-zi încă 
De patru-zeci de veacuri trecutul triumfal. 1) 

La glasul săii tot veacul se scoală ca să-l vadă; 
Iei poartă unul sceptru, dincolo altul spadă, 
Satrapii, faraonii şi magii, popor mut, 
Reci, împietriți, de-a rindul îi numără, priveste, 
Toti parcă se'nchin frunţii trufaşe, ce-i uimeşte 
Şi fac, regelui vecinic, o curte din trecut,?) 

Toate sub pasul astei ființi neperitoare 
Sint monument)... Năsipul sub el piatră apare; 

; Assur poate să fie tot de năsip cuprins?) 
Şi crivățul zadarnic aripa-i s'ohoseaseă !, . 
Picioru-i lasă urma cen veci o să trăiască 
Adinc săpată fruntea pustiului întins. 

III 

Istorie, poezie, -a voastră înălţime 
EI ai atins, şi astă-zi în aste lumi sublime 
Nimie nu văd mai mare de cît numele sau; 
Spre laudă sati blăstem cînd îmi apari vr'odată, 
Multe cîntări sbor tainie pe buza-mi înforată 
Napoleon... eşti Soare şi ei Memnon a. tăi !4) 
  

1) Aluziune la discursul ţinut de Napoleon către sol vaţi în expeaiţiunea 
âin Egipt: «Din virful acestor piramide patru-zecăi de secole vă con-: 
emplă». 

, 2) Adică: înconjoară pe Napoleon cum nobilii înconjuraă pe regii din 
xecut. - 

3) Assur, fiul Imi Sem, fondatorui legendar-al regatnlui Asiriei, Aci nu- mele proprii de persoană are înțelesul numelui țării 
4) In Egipt se ridicase lui Memnon, personagiu fabutos din legenâele antice, o statuă devenită celebră. Cînd razele soarelui “ădeaă, în mijlo-
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Tu, domn pe-a noastre timpuri, eşti inger, demon poate! | 
Acvila ta în sboru-i ne urcă sus. departe, 
Chiar ochiul ce s'ascunde, te vede necurmat. 
Tablourile noastre port umbra ta vitează ; 
Tot Bonaparte-apare tăcut saii plin de raze 
Pe pragul veciniciei, măreț, neclătinat. . 

Ast-fel prin locul. unde vezuviul domneşte. 
Neapoli, Portici, — străinul rătăceşte, 7) 
Visează şi atinge cu paşii ginditori 
A Ischiei flori blinde cen unde melodioase ?) 
Soptese ca plinsul unei sultane amoroase 
Şi pare un glas tainic sbhurînd de printre flori ; 

De-atinge pe la Poestum augusta colonadă, 
La Puzzol de ascultă vr'o dulee serenadă 
Ce cîntă tarantela sub vre-un zid toscan, ) 
Saii de trezeşten treacăt momiile bizare, - 
Pompeia, trup ce zace dinti”un oraş ce moare 
Inăduşit odata de către un vulcan ; ; 

De merge'n Pausilippe cu parea ce s'avintă, 
Din cave marinarul pe Tass lui Virgil cîntă ;4) 
De merge tot sub arbori, sub cerul liniştit, 
Neinretat el vede de prin păduri şi dealuri 
De pe cîmipiu verde sait de pe-a mării maluri 
Pe uriaşul negru lucind în nesfirşit |... 

(Traducere de P. V. Grigoriu). 

cul zilei, pe aceasti statuă, se auziaă sunete armonioase, Versul de aci 
însemnează : pr» "um statua sub influenţa razelor solare da sunete ar- 
monioase, tot ast-tel poetul sub infienţa faptelor glorioase. ale eroului 
face poezii truiuoas-, 

1) Portici, oraş tin sudul Italiei aproape de Neapole. 
2) Ischia, i::snlă la intrarea goltului de Neapole. 
3) Tarant-lu, da ţ italian. 
4) Pausilippe, muute lingă Neapole ande e mormiutul Ink Virgiliu,
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ODĂ LA MIHAIU VITEAZUL *) 
. de „ 

V. ALEXANDRI i 

Măzire, adorare, îngenunehere ţie 
Gigant din alte timpuri, fruntaş între Eroi! 
Mihaiă! frate de arme cu dalba vitejie, 
Oaspe de bronz seump noă, sosit iar printre noi! 

“Pe întinsul ţării astăzi e splendidă serbare; | 
Copiii se simi oameni, bătrini 'ntinerese. 
Chiar ţărna din morminte s'animă şi tresare, 
Şi umbre înarmate prin aer se 'ntrunesc, 
Azi noi, Romîni, cu toţii pătrunși de-o nouă viaţă, 
Umbriţi de al tăi nume feeric, legendar 
Cu-o falnică uimire stăm, te privim în fată, 
Căci tronul tăi prin seculi a devenit altar, 
Şi vulturul cu sboru-i din ceruri te 'ncunună 
Tintind în zare ochii Apus, la Răsărit, 
Şi codrii, antici marturi de gloria străbună, 
Se mişcă 'n sgomot mare de freamăt oțelit ! 
— «Ce este 'n Rominia? Ce vifor o pătrunde? - 
Intreabă pe Danubii Balcanul spăriat. 
— «Sint Paştele romîne! Danubiul răspunde, 
«Priveşte ! Mihaiii Bravul în bronz a re'nviat !» 

August eroit a cărui memorie augustă 

Trecut-a peste seculi cu margine îngustă 
Şi s'a înscris în raze pe fruntea omenirii 
Afară din domeniul uitării şa peiriă! 
Precum odinioară pe toţi electrizai : 
Cu glasul şi ochirea-ti de-Arhangel, ot Mihati, 
Priveşte împregiuru-ţi cum vine 'treg poporul, 
Cum vine să admire în tine Sulvatorul. 
Vezi cum tara ferice- de-a exista pe lume 
Se simte 'ncoronată cu:falnicu tăi nume! 
Mihaiii, devină iarăşi -sub cerul strămoşese 
Echoul prea-puternic de glas dumnezeese 

  

1) Poezie sorisă cu prilejul înaugurării statui eroului.
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SŞ'aprinde Iar scînteia de- antieă vitejie 
In noi carii aducem îngenunchere ţie, 
Gigant din alte timpuri, fruntaş între eroi, 
Oaspe de bronz, scump nouă, sosit iar pintre noi! 

ODĂ OSTAȘILOR ROMÎNI 
- de . 

V. ALEXANDRI 

  

Juni ostaşi ai ţării mele, însemnați cu stea în frunte! 
Dragii mei vultani de câmpuri, dr agil mei şoimani de munte! 
Am cîntat în tinereţe strămoşeasca vitejie, 
Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie, 
Ce la vechiul nostru nume aii 'adaus un renume, 
Dus pe Dunărea în Marea şi din Marea dus în lume! 

Vin acum, la rindul vostru, să v'aduc o închinare, 
Vin cu inima crescută şi cu sufietul mai tare, 
Ca eroi de mari legende, vin să vă privese în faţă, 
Ce-ati probat cu-aviîntul vostru Jumii pusă. în mirare 
Că din vultur vultur naşte, din stejar stejar răsare! 

De la Domn pin” la opincă, duşi de- o soartă norocoasă, 
Vaţă legat în .logodire cu ishinda glorioasă 
Sati făcut ca să pricepem a trecutului mărime, 
Măsurindu-vă de-o seamă gu-a strămoşilor năltime, 
Ş'arătind, precum -prin nouri mîndrul 'soare se arată, 
Cine-am fost odinioară, cine iar vom fi o-dată!! 

Să trăită, feciori de oaste! Domnul sfint să vă ajute 
Â străbate tviumfalnic în cetăță. şi în redute, 
Ca la Rahova cu tunul, ca Ja Grivita cu sborul, 
Ca la Plevna, unde astăzi cel întăiti aţă pus piciorul, 
Infruntind pe Osman Gaziul şi prin fapt de bărbăţie 
Ridicînd o ţară mică peste-o mare *mpărătie!



138 

O viteji de viţă veche! Auziţi în depărtare 
Acel vuet fără nume, ce răsună ca 0 mare?... 
Sint bătăile de inimi al întregu-i neam al nostru, 
Ce adună zi şi noapte dorul lui cu dorul vostru; 
Sînt vărsările de lacrimi pentru-acel care se stinge, 
Sint urările voioase pentru-acel care învin.e! - 

O! Romini, în faţa voastră, colo ?n tainica cea zare, 
Vedeti voi o rază vie, care 'ncet, încet răsare, 
Străbătind prin umbra deasă de lungi seculi adunată ? 
E voiosul fapt de ziuă mult dorită, mult visată, ' 
E lumina re'nvierii, e luceafarul sperărit, 
E triumful luptei voastre, soarele neatirnăriă ! 

Dragii mei! din focul luptei oieliţă cînd v'eţi întoarce 
La cămin, unde Romînca aştep'înd, suspină, toarce,— 
Tot poporul: rudă, frate, soră, mamă şi părinte; 
Ca la Domni, cu pini şi sare, vor eşi vouă "nainte, 
Căci din voi fieşte-cure poartă 'n frunte o cunună 
Şi de gloria de astăzi şi de gloria -străhună! 

Pas dar! pas tot înainte! timpul vechii din noii zioreşte! 
Viitorul Romîniei dat-aii mugur, ce *ncolțeşte ! 
O copii! de voi sînt mîndru, simt acea mindrie mare 
Care creşte cu mărirea unui neam în deşteptare. 
„Mi-am văzut visul cu ochii, de-acum pot să: mor ferice! 
Astăzi lumea ne cunoaşte: Romin zice, Viteaz zice. 

  

LA SCHHLER 
- de 

ELIADE | | 

  

"Intre ai tăi ai fost, O Schiller, 
gi ai tai nu te-ai cunoscut. 

Este o vieată moartă, precum go moarte vie; 
Ci este şi vieaţă ce -nu mai are moarte, 
Unii prefer pe una şi alţii 'şi aleg alta.



E tristă-a omenirii fatală, crudă soartă! 
Prin chinuri şi privaţii şi lupte şi amaruri, 
Prin forţă- asalt eroic, să ia-cetatea sintă, 
A cerului imperii, şi vera libertate. 

Mult suferişi, o Schiller, și luptă avuşi mare,— 
Caci lungă e durerea şi fericirea scurtii,— 
Și strimtă, şi spinoasă e a cerului cărare, -— 
Si grei, inert e corpul —greii dreptul la vieaţă! 

Da sarcina, o suflet, du corpul după tine, 
In sus pe calea strimtă cu filii, cu consoartă; 
Te luptă cu Ananga, ca aspra ne-avere, 
Cu limbele de șearpe, cu ochi de vasilise, 
Calumnia, minciuna, invidia, trădarea, 
Cu forta impilărei, cu reaua tir.nie! 

In sus pe calea strimtă nici apă, nici merinde, 
Nici unde să-ţi pleci eapul la frigurile lentei, 

Şi juptă-te da prode! 
Avuşi de adversar pe om, şatit 2junge. 

:Te iartă să-i faci răul, iar binele” nici mort; 
Insultă-l, te onoră ; striveşte-l te adoră; 
Dă-i glorie, onoare ; te 'mpilă de ultragiu ; 
Dă-i patrie, dă-i nume, că el t'espatriază ; 
Dă-i adevăr, dreptate; calomnia ti-e partea. 

E orb şi-i dai lumină? El vede cite. n'ai ; 
E mut si-l faci cu limbă? Te muşcă ca vipera, 
Dă-t viitor, vieaţă, că-ti ia el şi tmecutul ; 
Realtă-l pină la ceruri; de viă te-afundă în iad; 
Acesta e păcatul saii omul cel căzut. 

Mai mult de cit eroic ţi-a fost, Schiller, asaltul: 
O luptă de arhangel, triumful 'de martir; 
Ah! rece este piatra încinsă de coroană! 
Ci minele de virgini îi dau astă-zi vieaţă, 
So reîncălzese atita cît flăcărează inimi 

Şi lacrimile curg.
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Cîntati, virgini, dreptatea 
Sa Terei împărțire. 
Daţi partea la poet! 
Cîntati azi libertatea 
Sa omului unire, 

noare la profet! 

Şi repetiţi în coruri, prin mii de miriade. 
Germania întreagă, America, Anglia ; 
Răsune tot pămîntul ori unde e om liber: 
Cîntaţi patria, onoarea, virtutea, libertatea, 
Tot ce adoră Schiller; cîntaţi pe Dumnedeii, 
Ce seapă inocenta si focului dă crima. 
Suspinele lui Schiller în coruri repetati. 

CONŞTIINŢA 
. de 

Y. HUGO 

  

Cain cu al săi fii, încinşi cu piei de bestii, 
Cind palid, spulberat în mijlocul tempestei, 
Fugise dinaintea feţei lui Ik hovah, 
Sinistrul om ajunse pe timp cînd însera 
“La poala unui munte în şesul cel întins. 
Tot grupul dimprejuru-i, de oboseală 'nvins 
Li zise: <aci, părinte, dormim cite-va oare». 
Cain, veghind. gindia, la muntelui picioare; 
Şi ridicîndu:şi capul spre boltele funebre, 
Văzu un ochii deschis, lucind între tenebre 
Şi care, țintă, n umbră la dinsul se uita. 
«Sînt prea aproape», dise Cain ce tremura; 
Şi, deşteptîndu-şi fiii, soția obosită, 
EI începu să fugă pe calea nesfirşită ; 
Fugi trek-zeci de zile, trei-zeci de noptă fugi, 
Far'ca să zică o vorbă, el palid rătăci.
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La ori ce vuel, Cain eoprins de reci fiori, 
Fără săntoarcă capul mergea. Ai săi feciori 
Urmaiă, fără repaus: somn nu puteaii gusta, 
Pină ai ajuns la malul ce marea spumega 
In locul, carem urmă Assur a fost numit. 
«Să stăm aci. Sintem acum Pa lumei tărmuriă !» 
Și vrind să şadă Cain, văzu plin de cutremur, 
Acelaşi ochii, în ceruri deasupra-i stind deschis. 
«Ascundeţi-mă, fiilor !» Cain atunci a zis. 
Cu degetul pe buze, toți fiii privind stai, 
Cum tremura străbunul cu jale se uitai. 
Cain vorbi cu label, capul celor ce inerg 
Sub şatre de pei aspre şi în pustii petrec: 
«Intinde”m astă parte pînza din şatra ta». 
Și mobila clădire întinsă acum sta 
Cu plumb fixată încă de-o greutate mare. 
— «Tu nu mai vezi nimica ?» făcu o întrebare, 
Tsilla, fetiţă blondă, ce-i dulce ea un vis 
Şi Cain îi răspunse: «tot văz ochiul deschis.» 
lubal, capu! acelor ce trec din sate 'm sate 
Cu trimbiţe la gură, cu tobe spiuzurate, 
Zise : «eu şti-voiit bine o stavil'a găsi.» 
De bronz făcu el ziduri. Cain se oploşi. 
Dar tot văzu el ochiul spre dînsul că inteşte, 
Henoh zise: «Cetate de turnuri trebueşte 
Teribilă şi mare, cu zid nestrăbătut 
De care să s'apropie nimic v'ar fi putut. 
«Să o clădim şapoi în jur o vom închide.» 
Cetate monstruoasă de o dată se decide, 
Toţi se gătese s'asculte d'a lui Henoh cuvinte. 
Atuneia 'Tubatesin, ferarilor părinte, - 
Mai nalt elădi cetatea de cît vulturi sburati. 
Pe cînd lucra el, fraţii pe şesuri alungaii 
Pe fiii lui Seth, şi încă pe fiii lui Enos 
Crăpind ochii la care trecea sub ziduri jos 
Și sara, cu săgeata, spre stele ei țintiaui! 
In locul şatrei iată granituri se clădiaui 
Și stincile cu noduri de fer eraii legate, 
Și se părea că-s ziduri din Iaduri desgropate. 
A turnurilor umbre tot şesu 'mtunecau 
Şi zidurile groase cît muntele ereai 
«Domnul aici nu intră» pe poartă era seris.— 
Cînd zidurile toate cu ziduri s'aii închis
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Sai pus străbunii 'n mijloc, în turn de peatră groasă 
Şi el sta tot lugubru şi tot „cu faţa 'ntoarsă. 
<Părinte, zise Tsilla, ochiul n'a dispărut 2» 
— «Nu, îi răspunse Cain, tot colo lam vădut.» 
Zise apoi: <eii vreai în groapă să trăese 
Şi singur, ca n morminte, d'acum să mă găsese 
Nimie să nu mă vadă, să nu mai văd nimic 
Să seap ast-fel odată de ochiul inimie.» | 
Săpat-au fiii groapa. Sub bolta *ntunecată 
Cain intrăm umbră de soare respectată, 
Şi cînd se 'nchise bolta de tot pe fruntea sa, 
Ochiul era în groapă, la Cain se uita. | 

” ”  Traa. de V. Pogor 

ELEGIE 

d . 

DEPARAȚIANU 

  

Impărate ceresc, mîngăitorule ! 

Vintul ee'n arbori plinge cînd trece, 
Zgomotul, frunzei de pe vălcea, 
Clopotul serei, aerul rece, 
Greerul toamnei... toate plingea'! 

«Palidă toamnă»,— zicea poetul,— 
<Crudo, tu scuturi selba de foi, 
«Şi de ghirlande: şi de buchetul 
<Florilor bele cimpul despoi?> 

-O ! hătrinețe,» zicea el iară, 
«Tu stingă sperante, visuri, amor! 
«Din bietul suflet, vai! faci să piară 
«Tot ce 'nti'aripă pe muritor!
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«Moarte tirană, tu iei din lun;e, 
<Tot p'ăi mai tineri, p'ăi mai frumoşi, 
“Zmulgi copilaşii de lingă mume, 
«Cruti pe bătrinii nepu incioşi >» — 

Vintul cem arbori plinge cînd trece, 
Zgomotul frunzei de pe vălcea, 
Clopotul serei, aierul rece, 
Gvreezul toamnei, toate zicea: 

«Cel ce ia pruncii de lîngă mume, 
«Frunza din arbori, floarea din văi, 
«E], o poete, a pus în lume 
«Ca s'o console, posţii săi !», 

Roai de Vede, 

VINUL 

de 

ANACREON 
  

Ploaea bea pămîntul negru,. 
Şi copacii sucul sei: 
Riul e băut de mare,. 
Soarele pe mare o“hbea: 
Prieteni pe mine oare 
De ce mă mustrați cînd bei? 

7 

AMOR MUŞCAT DE ALBINĂ - 
i Ă de ” i 

ANACREON 
  

Into zi la o albină, 
Care 'n roze sa culcat, _ 

- Amor, nebăgînd de seamă, 
Ea la deget la muşcat. “
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Deci plingind în fuga mare 
El la muma sa veni, 

“La Venera cea frumoasă, 
Şi ast-fel se tîngui: 
«Mamă, mamă, mor, un şarpe, 
M'a muşcat, cu-aripi şi mic, 
Veninos cărui la ţară 
Oamenii albină-" zic» 
— Amor, de un ac de albină 
Dacă mori, te prăpădeşti, 
Zise ea, ee crezi că sufăr 
Cei pe care tu-i răneşti? 

BOCET 
  

Scoală, sufleţele, scoală Nu tăcea, nu mă răpune: 
Şcoală să vedem ce boală, Că de cînd nu ţi-este bine 

Ce boală te împresoară Nu te-ai mai uitat la mine. 
Te doboară, . Ci te uită eu-ochişorii 

- Te omoară. Lacrimile plinsorii 
Scoală, îmi spune şi mie Să-mi vezi suspinul cum ese 
Ca să-ti caut doftorie, - Din piept cu sughiţuri dese. 
Scoală, un cuvînt îmi spune, 

COLIND DE FLĂCĂU | 

La stilpul din grajd ” Şi pe el mi-l ţin 
Stă murgul legat, Patru aprozei, 
Legat şi "'nfrînat: Doi de dirlogei . 
Mult nu stă legat, Doi de dalbe scări, 

- Că pe el mi-l scoate .. Dar al cincilee, 
Şi frumos mi-l bate Ce stădîn i-era, 
Frumuşel pe spate” - > Tînărul (..... )



Pe spate mi-l bate 
Si mi-l netezeşte 
Din gură-i grăeşte: 
— Paşti, murgule, paşti, 
Paşti să mi te *ngrași, 
Că am să te viuz 
In tîrg-Ja Buzăă 
Pe chile de griă, 
Valuri de postav 
Manta ca să-mi fac, 
Oastea să-mi îmbrac, 
Murgul d'auzia, 
Din gură-i grăia: 
— Drag stăpin al mieii 
Dat de Dumnezei, 
De ce să mă vinzi? 
Mai adu-ţi aminti 
Că-an la Bobotează, 
Cînd preoţi botează, 
Lumea creştinează, 
Ei m'am întrecut - 
Cu cincizeci de cai 
Tot cai nemieșşti, 
Tot cai poteovită 
Bine 'nchinguiţi 
Ei nepoicovit, 
Și nechinguit, 
La 'ntreacăt te-ai luat 
Pe ghiaţă lucioasă 

Sticlă luneeoasă ; 
Ei s'au răzghivat, 
Jos că mi-au picat. 
Ei nepoteovit 
Nainte am. eşit: 
La toti am plăcut 
Fala (ă am făcut 

Şi ţie ! 
Şi mie, 

Tie de “viteaz, 
“Mie de cal bun.: 
Tînărul (..... ) 
La murgul priveşte 
Din gură-i grăeşte : 
— Paşti, murgule, paşti, 
Paşti să mi te 'ngraşi, 
Că eii nu te vînz, 
Ci te ispitese 
Şi glume glumesc... 

Tinărul (..... ) 
Mîndru şi frumos 
Ca un brad stufos 
Fie-mi sănătos 

Cu tată, 
Cu mamă, 
Cu frați, 
Cu surori 

Şi cu noi cu toţi. 

"COLIND RELIGIOS 

« Ică în ceste curți 
Şi 'n ceste domnii 
Sint tot case 'nalte 

Nalte 
Minunate. 

La mijloe de case 

Sint tot mese 'ntinse, 
Făclii albe-aprinse, 
La un colţ de masă 
Serisu-ă jelţurei 
Jelt, de aurel. 
Cine şade 'n el? 

10: 

-
.
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Bunul Dumnezeii.— Cu miros 
"- Mai d'a rind cu el Frumos. 

Serisu-i jelțurel Cine şade 'n el? 
Jelţ, de argințel. Sade sfint Ion 
Cine şade 'n el? Şi d'a rind cuel - 
Şade moş Crăciun.— Serise-s jelturele, 
Mai da rînd cu el Jelturi mărunţele 
Serisu-i jelţurel _  Şed sfinţii pe ele: 
Jeli de chiparos Beii şi ospătează... 

. CÎNTECUL MIRESEI 

Taci, mireasă, nu mai plinge, 
Inimioara nu-ţi mai fringe 
Că la maică-ta te-oiii duce 

Cînd s'a *'ntoarce 
Giîrla 'ncoace 
Şi a face 
Jugul 
Mugur, 
Tinjelele 
Viorele 
Strămănările *) 
Floricele. 

ORATŢIA DE FELICITARE 
  

Ceas bun 
Noroc să vă irimiţă 
Milostivul Dumnezei. 
Asta-a dumnevoasiră cale 
Să fie cu ştirea sființier sale, 
Dumnezei să vă dăruiască 

1) Nuelele.
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- Hrană din voua de sus 
'Şi din grăsimea pămîntului de jos 

Tăria lui Samson, 
Bogăția lui Iov, 
Frumusetea lui David, 

Inţelepeiunea lui Solomon, 
Stemă crăiască, 
Coroană *mpărătească, 
Seaun. domnesc 
Şi toiag 'stăpinesc. 
Și aşa să trăiţi, 
Să faceți fii şi fete 

“Să fiţi pomană părinţilor, 
Bucuriaf raţilor, 
Laudă vecinilor 
Şi gazdă oaspetilor 

Şi lui Dumnezeii cel sfint 
Cu roadă pe pămînt, 
Că ei nu ştia a ura, 
Dar Dumnezeii se va "ndura. 

ORAŢIA ERTĂCIUNII 

Marele şi puternicul Dumnezei 
Cel ce a facut cerul şi pămîntul 
“Si a "mpodobit cerul cu multi luminători, 
lar pămîntul l-a *mpodobit cu flori, 
“Cind văzu că n'ar fi de loc bine 
Să fie lumea făr'de stăpinitor, 
Luă ţărină cu mîinile Sfinţiei-sale 
Și zidi pe strămoșul nostru Adam 
"Să “i suflă duhul său cel sfint 
Si-l făcu om vii pre pămini, 
Si văzind Dumnezeu că nu e bine 
Să fie omul singur numai în sine, 
Cu grei somn pre moş Adam adormi 
Si, luînd din coastele lui o coastă, 
Zidi cu ea pe Eva, strămoaşa noastră,
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Iar după ce-o. zidi îl deşteptă 
Şi arătindu-i-o îl întrebă: 
— Cât dormişi, Adame, avuşi vr'o visare ? 
— Am văzut, doamne, o prea fiumoasă floare 
Şi mi se pare că, de mi sar dărui, 

Nică nași mai îmbătriui, 
Nici n'aşi mai muri. 

Arătindu-i-o, Dumnezeii i-o şi dărui ; 
De aceea din neam în neam şi din rudă în rudă 
Toti oamehii de la dinşii s'aii tras rudă 
Și obiceiul însotirii a rămas 
Pîn'a venit vremea şi l'aceşti însoțiti. 
Să-i ertaţi, socri şi nuni, şi să-i blagosloviți 
Precum a blagoslovit Adam pe Avram cu Sara 

Şi Sara pe lacov şi cu Rahela... 
Să-ă ertați şi să-i blagosloviţă 

Precum Isus Hristos a Cana-Galileei 
A blagoslovit apa de sa prefăcut vin. 
Şi iarăşi se mai roagă de d-voastră, 

Nuni mari 
Şi socri mari 

Si boerii de prin prejurul mesei, 
Să ertaţi şi să-i blagoslovită 
Cum a biagoslovit D-zeă pe Aron 
Cind toiagul în mînă i-a 'nfrunzit 

De doisprezece ani flind uscat ; 
Pentru-că ertăciunea şi blagoslovirea "părinţilor 

Intărese casele fiilor ; 
Ca să vă bucurati d-voastră de dînşiă 

Şi d-lor sa se bucure de fii 
Şi să vă trăiască pînă la cinstite bătrîneţă. 
Asemenea mă rog de d-voastră 

Ca, după smerita-mi rugăciune, 
Să le dăruiti dumnealor ertăciune.
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DOINĂ DE DRAGOSTE 

Verde foae şi-o lalea, Puse lațul la izvor 
Cind eram în vremea mea Şi mă prinse de picior ! 
Umblam ca o păsărea, Şi mă puse 'm colivie, 
Nu ştiam ce-i dragostea. Numai inima mea ştie, 
Numa-un hot de vinător Mai mult moartă de cit vie. 

DOINĂ DE SĂRĂCIE 
  

Foae verde usturoiii, 
De cit slugă la ciocoiii 
Mai bine cioban la oi 
Cu capul pe moşoruiii. 

Foicică lemn uscat, 
De cit slugă şi argat 
La strein şi la bogat 
Mai bine văcai în sat. 

Foae verde de pe luncă, 
De cit la ispravnie slugă 
Mai bine îmbracat. în glugă 
Cu oițele la strungă. 

- DOINĂ DE JALE 
  

Foicica macului, Jelui-m'aşi cîmpului, 
Jelui-m'aşi şi n'am cui; Cîmpului şi drumului, 
Să mă jelui vintului, Dar mi-e cimpul pustiit, 
Vîntului, erivăţului ? Tot de jalea mea pirlit. 
Bate vintul 
Arde cîmpul Jelui-m'aşi drumului 
Imi lasă Jalea şi gindul. Drumului pustiului,
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Dar nică el pare putinţă; 
Chinul meii n'are credinţă. 

Jelui-m'aşi codrului, 
Codrului voinicului: 
Codrul are frunza verde 
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Si pe mine nu mă vede, 
Nu mă vede nu mă crede. 

Foae verde măr pitic, 
Nu mat zi flăcăi nimic, 
N'ai pierit cit ai fost mic, 
Dar acum cînd eşti voinic? 

DOINĂ DE INSTREINARE 

Frunză verde de cicoare, 
Bată-o erucea ursitoare 
Şi ar topi-o sfintul soare, 
Că mi-a ursit cu urit 
Să fiti singur pe pămint; 
Din cîți am iubit pe lume, 
Să le ştiit numai de nume, 
Din toță cei ce mă iubiaii 
Şi cu drag mă desmierdau 
Nici unul să nu trăiască, 
Pămiîntul să-i învelească 

  

Vai de vin 
Vai de pelin, 

Vai de voinicul strein, 
Ca un măr singur Ja drum: 

De rodeşte 
Nu-i prieşte, 

“Ba spre rău îi foloseşte: 
Cită drumeti călătoresc 
Toti în el sburătoresc, 
Crăngile că i le trîng, 
Tulpioara cu foc plinge 
Chiar cu lacrime de sînge. 

_DOINĂ HAIDUCEASCĂ 
  

Stai în drum şi mă gindese 
Ce să m'apue să muncesc 
Pîinea să-mi agonisesc, 
Copilaşii să-mi hrănesc ? 
Intristat, pe ginduri pus, 
Mă suii pe deal în sus 

Numai pluguleţul mei 
L-a "nțelenit Dumnezeă; 
Că doi boi, ce-i avuseii, 
Ce vremi grele-i repuseiii : 
Şi mă rugai de bogati, 
Cari aii boi şi argati, 

Şi, ochii cînd mi-am întors, Să-mi dea boii întrun ceas. 
Mă uitai pe vale 'm jos. 
Văzui oamenii arînd 
Cu plugurile în rînd; 

Să ar şi ei loc dun pas. 
Dar în zadar m'am rugat 
Că n seamă nu nai băgat!
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Atuncă şi eii mă "'ntorsei «Să trag brazda dracului 
Și întru sine-mi zisei: <Din mai Susul dealului 
«<Dar'ar bunul Dumnezeii «Pînă ?n capul satului 
«Să umble şi plugul mei; «Drept uşa bogatului!>; 
«Să pui să *mbrăsdez ales 
«Unde-o fi crîngul mai des 

MITUL FURTUNII 

ds. 

N. LENAU 

Pe patul ei pacinic mută, nemişeată 
- Marea cea adincă zace răsturnată, 
Nici o salutare malului soptind; 
A undelor pulsuri stai înăbuşite, 
Schinteile sărei sboară nesimtite 
Ca pe fata tristă unui om murind. 
O singură frunză pe mal nu tresare, 
Ca'mpetriti „copacii stai în ascultare: - 
Nu se mişc'o undă ori un vînt uşor. 
Soarele stirşeşte zilnica sa cale. 
Acum împrejurul liniştei mortale. 
Ale noptii umbre negre se'nfăşor, 
Cînd de-odată'n poala cerului s'arată 
„Grămadă de nouri neagră, îndesată 
Răsuflînd în spații surde, lungi urlări, 
Se' smuncese, se'nalţă, vin cu răpăjune 
Şi'n grozave grupe grele de fiirtune 
Se înşiră ?n jurul adormitei mări. 
Cu voce de tunet stranie, adincă 
Ei întreabă marea : «mai trăeşti tu încă 2» 
Şi sbuenese în lacrimi cu dor ne'mpăcat. 
Lu fior şi tremur ei împroaşcă raza 
Pe culcuşul pacinic şi privesc să vază 
Dacă muma mare sufletul şi-a dat?! 
Nu, ea nu e moartă! Din somnuri tresare 
La fiilor plingeri şi strigări amare;
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Copiii cu muma în răpirea lor 
„Se revăd cu dulce şi sembrăţişază . 

Şi danţind sălbatic, veseli întonează 
Si corul furtunii un cîntec de amor. 

ra. de M, Pompiliu. 

MUNȚII 
de 

TH. GAUTIER 

  

Iubesc munţii cei falnici, cu virfuri desgolite, 
Plinta. pe ri nu pune picioru-i friguros; 
Şi plugul, dac'ar merge pe spetele *'nălbite, - 
S'ar stărîma îndată de capul lor petros. 
Aice nu vezi vite, nici griu şi nici secară, 
De om, de a lui muncă,... nici nu sa pomenit, 
In aer pur şi liber sbor vulturii spre sară, 
In echo se aude un cîntee de bandit. 
Munţii n'adue foloase, nici grasă bogăţie, 
Ai numai frumusețe, şi nu-i de ajuns, dar ei, 
Tot îi prefer la cîmpii cei plini de avuţie 
Unde, de cer departe, nu simt pe Dumnezeii. 

IMPĂRȚIREA PĂMÎNTULUI . de _ 

SCHILLER 

  

Către oameni Joe sfintul  Bătrinj, tineri de ori ce clasă 
Sus din cerură a strigat: La olaltă s'au sculat 
Iat-al vostru e pămîntul, - Şi aleargă şi se 'ndeasă 
Pentru voi îl am creat. Gata toti la apucat. 
Ca eternă: moştenire Plugarul în stăpînire 
Să-l aveţi şi să-l păstraţi, Ia pămîntul de arat; 
Dar cer dreaptă împăriire  Vînătorul cu grăbire 
Intre voi ca între frați. „„Imtră "n codru la vînat:
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Negustoru îngrămădeste 
Tot ce-'ncape 'n prăvălii ; 
Far egumenul opreşte 
Vinul] celmai vechii din vii; 
Regele pe tron s'aşează 
Inchizind rohatei. şosea 
Si'nglas mare proclamează: 
Jeciuiala ea mea! 
Mat tirziu, după ce totul 
De mult s'a fost împărțit 
Iată'n urmă şi poetul 
De departe a venit. 
EI priveşte cu mihnire 
Tot ce 'n juru-ă se afla 
Căci tot fără osebire 
Vai! stăpînul îşi avea 
«Ei să fiii, amar de mine! 
Dintre toţi nedreptăţit, / 
Eu care mai mult pe tine 
Dintre oameni te-am slăvit 2» 
Cu această tînguire, 
Ce 'n glas marea pronunțat, 
Invocind Dumnezeirea, 
Jos la tron sa aruncat. 

— De pluteai în rătăcire: 
Pe a viselor unde 
De ce astă tinguive! 
Atunci Joe îi răspunde. 
Undeai fost tu cîndpămîntul 
Oamenilor a fost dat? 
— La tine am fost cu gîndul, 
Zise acesta inspirat, 
Ochiul meii se îndreptase 
Spre chipuri dumnezeeşti. 
lar auzul ascultase 
Armoniile cereşti ; 
Tartă-mimintea-mi îmbătată 
De chipul tăi strălucit, 
Că, în ginduri cufundată, 
La viaţă n'a gindit. 
— Ce-i de făcut ? lumea toată 
Oamenilor este dată, 
Negot, codru şi pămint 
Ale mele nu mai sint. 
Dar de vrei a ta viaţă 
A petrece într'un vis 
Cind vrei, spre certe 'naltă; 
Cerul nu-ți va fi închis.. 

(p. 

HOTĂRÎREA 
de 

L. UBLAND ii 

Ea vine'n vale sub movilă, . 
Am să-i arăt curagiul mei, 
De ce să tremur de o copilă, 
Ce nimărui nu face răă? 

Toţi o salută cu plăcere 
EU singur trec, nu îndrăsnese 
Şi nu ridic a mea vedere, 
O stea frumoasă să privesc : 

Cînâ vine, floarea stă plecată 
Şi păsări cînt aşa voios, 
Natura, 'ntreg” amor i-arată, 
De ce eii singur sînt fricos? 

Am plias cu inima întristată 
Lungi nopți, cîud stele se ivesc, 
N'am cutezat să-i zic vre-o dată 
Cuvîntul dulce «te iubesc>.
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Am să m'aşez pe-acele trunchiuri Eu vreu. Ce spaimă mă pătrunde! 
Pe acolo trece negreşit Ea vine, poate m'a zări! 
“Sam să-i vorbesc ca printre visuri, Mai bine 'n tufă m'oiă ascunde, 
Că-i tot ce 'n lume am iubit, Şi cum ea trece voiu privi. 

(N. Seheiitti). 

MÎNGÎERI: ÎN LACRIMI 

| de 

” - „GOETHE 

De ce amice eşti mihnit, Fii sprinten dar şi cu curaj, 
Cind veselitoţi neam strîns? Eşti tînăr, plin de foc, 
Eă după ochii tăi cunosc: In anii tăi ori unde ajungi 
De sigur tu ai plins. Cu amor şi cu noroc. 

«Şi dac am plins, retras de voi, «Ah nu, acolo n'am sajung! 
Am plins de chinul grei, Stă prea sus ca să sper, 
Şi lacrimă curg aşa de dulci, Luceşte blind şaşa frumos 
Alin sufletul mei». Ca steaua cea din cer», 

Amirii tăi voios te rog De stele să ne bucurăm, 
In sinul lor să vii, Iar nu să le dorim, 
Şi ori-ce 'n lume ai perdut, Şi cu plăcere noapte' ades 
Măhnit să nu mai fi. La ele să privim. 

«Strigată, vuiți, dar să vă spun «Şi cu plăcere zile întregi 
Ce pătimesc nu pot, Privese ades la ea; 
Ab nu! ei n'am perdut nimic, Lasaţă, ca nopţile să pling 
De şi-mi lipseşte tot». Cît inima mea vrea». - 

(N. Schelitti).
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GUGETĂRI 
Ă de 

VLAHUȚĂ 

Vislaş, ce-aleargă, împins-în zare. Unăe-s acele limanuri sfinte, 
De oarba sete a fericirii, Chinul amarnic să mi-l omoare ... 
Pe cimp de ape fără cărare, .. Mai înainte! — Mai înainte ! 
Omui e pururi prad'amăgirii; - Zi goptesc glasuri amăgitoare 

Căci seris e dorul să şi-l agaţe Și omul trece pe "ntinsa mare 
Numai de umbre şi de năluce, Cu valuri repezi şi ape-adinci, 
Ce'n a ivi vecinic întinse brațe Călător, vecinic în nerăbdare, 
Zadarnic cearcă să le apuce. Impins de vînturi, lovit âe stine 

Și cînd vieaţa abia f-o rază, Tirzit, cînd simte că e aproape 
Atit de slabă şi trecătoare, Clipa, în care valul, sub dinsu 
Cind ştie bine că 'naintează Să se desfacă şi să-l îngroape,— 
Inspre-a peirei de veci văloare,— -Se uită?'n urmă, şi-l umple plinsu 

De ce visleşte şi se repede, Căci tot trecutu-i pare-o comoară 
Cu-atita, pripă şi nerăbdare, De tericiye, remasăn drum, 
Dup'o nălucă de foc, ce-o vede Pin” şi durerea-i de-odinioară |, 7 
Fugind în noapte, din zare 'n zare? Plină de farmec o vede-acum. 

Asta-i ascunsa vieţii dorință, Şi nu se *ndură să se despartă 
Ce'n spre repaus vecinie o'mpinge: De-atitea visuri — veştede foi, 
On-ce lumină i-o suferință; Ci m năzuinţa-i oarbă, deşartă, 
Scăpare-i noaptea n care se stinge! Dă să-şi întoarcă barca 'napoj... 

Tremurătoare, vieaţa bate . (Copil ce umblă s'adune stele 
C'o frică oarbă şi ue'nţeleasă De pe oglinda blindelor ape) 
La poarta păcii neturburate, Dar cad trudite braţele-i grele, 
Din care omul n'a vrut să iasă; Cîrmă şi vîsle lăsînd să-l scape! 

Căci chinul vieţii, cine l-ar cere?  Gîndu-i aâoarme în nemişeare, - 
Ce stea de sinei'şi s'ar mai aprinde, Ochii s'acopăr, stînşi, sub plevape -- 
Cină ar şti bine că-i o durere A nefiinţii eternă mare E ” 
Din întuneric a se desprinâe!... Valu-şi desface ca să-l îngroape; 

-— Unde mă duceți, visuri deşarte? Căci, rupţi din valu-i, s'asviîri în soare 
De ce, luceafăr, te-afunzi în zare,  Nenumăraţii stropi de vieaţă, 
Mă laşi în urmă-ţiă tor mai departe, Şin al ei haos, recad cînd moare 
Pe cimp de ape — fără cărare? Ciipa, de care, lacomi, sagaţă!
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DIN PRAG. 
de 

VLAHUȚĂ 
  

O, dur e mişelnie lucru singur zilele să-ti curmi! _ 
Ce grozav îmi vinturi mintea şi cu ce'ndirjire-mi scurmi 
Fundul gindurilor mele, moarte cînd îţi stai în față 
Simt că'nebunesc... Mă tulburi. Fugi cu neagra ta povală: 
Înţeleg, împărăţia ta, cu vecinica-i odihnă, 
Este singura-mi scăpare.— 0 să fiu acolo 'n tihnă: 
Niel urit, nici dor; nică cobea neprielnicelor ginduri 
N'or mai răsroli cenuşa rece ţintuită n scînduri. 
In sieriii dormi somn de peatră.— Nici un sgomot, nici-o 

(eri: 
V srmii nu te mai întreabă, de-ai fost aur, de-ai fost sehijă 
Cap de geniit, ori de vită —tot o hircă seofăleilă, 
Goală, — batjocoritoare gură pururea rinjită 
S'o să dorm, în întuneric şi în linişte eternă. 
N'o să-mi pese—căpălăiul de-mi va fi petroiu ori pernă. 
De-mi va putrezi sicriul şi găteala de pe mine, 
Pentru galbenele'mi oase nu va îi nici răă, nici bine. 
Neastimpăratii șoareci, dacă ?n capul mei şi-or face 
Cuib, nesupărați de nimeni. vor petrece-acolo ?n pace. 
Poate-o lacrimă. pe pealra ce-mi va coperi mormîntul 
Va cădea dia ochii mamii — poate scutura-va vintul 
Mitişorii vrunei sălcii peste groapa mea —tot una. | 
Plins de mamă, plins de creangă... tot nimic eii nu voii şti, 
Fie că "m senin, oră nouri, va sta soarele ori luna, 
Fie că va da zăpadă, ori-că iarba va "verzi 
Insă, uite, — mă "'nspăimîntă întunericul de veci, 
Ne 'ntreruperea acestei linişti împetrite-recă. 
Să nu mai revin în viată nici-o-dată?.. Nică-o-dată!.. 
O, -i grozavă vorba asta!.. Limbă ne mai desgheţată, 
Hunră ne mai încălzită de simţiră şi de ider! 
Nu de moarte mă cutremur, —ci de veciniciea ef.— 
Vitoroasă mir-e vieaţa. şi deşartă şi amară. 
Ce iruâii mă simt sub cruda suferinţilor povară! 
Mi-i greii capul, ca de-o noapte, lungă, dusă 'ntr'o orgie. 
Pare' aş fi de-un vear pe lume.. O paragină pustie... 
Spulberatu-mi-s'a pin” şi scrumul visurilor mele. 
S'acum gîndurile toate, ca de plumb, mi le simt grele.
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Mi-a remas inima rece şi 'mpetrită de durere, 

Şi mi-i silă de-un prietin, de un cuvînt de mîngiere, 
De-o privire, ce-mi zimbeşte veselă, — de mine însumi. 
Aş voi să nu-mi întrebe nimeni cugetul şi plinsu-mi, |. 
Ca un vint — printre ruine— simt câ-mi vijie 'ntre timple... 
FE'ntuneric şi cenuşă,..— Tot aştept să mi se 'ntîmple 
V'o nenorocire crudă, ca să mă mai mişte-o leacă, 
Să mai fulgere în noapte-mi, ca uritul să-mi mai treacă. 

Ca să mor!... Să mă întunec- pe vecie?... Prea e crud. 
Sa nu mai gindesc nimica, nici să văd, nici să aud? 
Să nu mai primesc vâpaea soarelui de primăvară, 

_Oră să'mi răcorese vieata la un amurgit de sară, 
Si să mai ascult, pe ginduri, doina — trişea de la tirlă, 
Ori duiosul plins al apei, şopotind noaptea pe girlă? 

A, e negrăit de lesne să-ti repezi un glont în creer!... 
Dar pe cer scîntee luna, dar în iarbă cîntun greer, 
E-o mişcare, e un farmec care 'n veci nu se mai curmă... 
Si cînd te intorci şi cugeță, lung privind ce laşi în urmă, 
imită eă nu-i chip să te saturi, ca trăi i-o fericire. 

Primeşti ori-ce suferinţă — dar eterna nesimtire, 
Nu.— Durerea are-un capăt.— Moartea-ţi zice: Nici-o-dată. 
Altă viaţă?... altă lume?... i-o poveste minunată; 
Insă, ea să-i dea crezare, în vecă mintea-mi n'o să poată, 
Ei o lacrimă de-aicea nu'mi aş da-o, pentru toată 
Nesfirşita. fericire din vieaţa de apoi. 

Cite-va lopeţi de ternă.. Remii ţernă şi gunoi! 

Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi—un nume. 
Cai săpat la zidul nopţii — c'ai muncit să-ţi scoţi în lume 
Din al creerului sbucium, ca pe-un diamant, ideea. 
Urma, fi-va-ţă cunoscută pe-unde ti-ai purtat scinteea... 
O scîntee ?n alergare — e o rază... Mingiere!... 
Dulce-i să ţi-o ştii la fundul vieţii pline de durere. 
Ab, fugiţi ginduri nebune, soli ai negrului mormînt! 
Nu mâ'ndur.— Pe cer sint stele, —flori şi păseriă pe pămint. 
apoi .. e mişelnic lucru, singur zilele să-ţi curmi... 
Îi-ă zadarnică ispita, moarte, — o degeaba'mi scurmi



  

Şi 'mă mai vinturi mintea. — n lături, fugi cu 
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neagra ta 
[povată! 

Inaintea morţii mele, — moartea dragostei de viață. 

  

MAI AM UN SINGUR DOR 

de 

M. EMINESCU 

Mai am un singur dor: 
In liniştea serii 
Să mă lăsaţi să mor 
La marginea mării ; 
Să-mi fie somnul lin 
Și codrul aproape, 
Pe 'ntinsele ape 

"Să am un cer senin. 
Nu-mi trebue flamuri, 
Nu voii sieriii bogat, 
Ci-mi împletiţi un pat 
De tinere ramuri. 
Şi nime m urma mea 
Nu-mi plingă la creştet; 
Doar toamna glas să dea 
Frw- :şului veşted. 
Pe cind cu zgomot cad 
Izvoarele într'una, 

  

Alunece luna 
Prin virfură lungi de brad. 
Pătrunză talanga 
Al serii rece viut; 
Deasupră-mi teiul sfint 
Să-şi scuture creanga. 
Cum n'oiii mai fi pribeag 
De-atunci înainte, 
M'or troeni cu drag 
Aduceri aminte; 
Luseferi ce răsar 
Din umbră de cetini, 
Fiindu-mi prieteni, 
O să-mi zîmbească iar. 
Va geme de patemi 
Al mării aspru cânt... 
Ci eu voii fi pămint 
În singurătate-mi. 

TE DUCI 

de 

M. EMINESCU 

Te duci şi ani de suferință 
Nor să te vază ochi-mi trişti, 
Inamoraţă de a ta ființă 

- De cum zimbeşti, de cum te mişti. 

Şi nu e blind ca o poveste 
Amorul miei cel dureros; 
Un demon sufletui miei este, 
Un chip de marmură frumos. 

) . E



In față farmecul palorii 
Şi ochi ce scîntee de vii, 
Sînt umezi infiorătorii 
De linguşiri, de vicleniă. 

'Te duci şi răii n'o să-mi mai pară 
De acum de ziua cea de eri, 
Că nu am fost victimă fară 
Neînduratelor dureri... 

, 
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Puteam npuniiri Gefăimătoare 
In gindul miei să-ţi iscodese 

- Și te uram cu 'nvierşunare, 
"Pe blestemam,—căci te iubesc. 

De acum nici asta nu-mi rămîne 
Şi n'o să am ce blestema : 
Ca a7ă va fi ziua de mîine, 
Ca mînă toţi anii s'or urma: 

O toamnă care întirzie 
Pe-un istovit şi trist izvor, 
De asupră-i frunzele pustie, 
A mele visuri care mor... 

CÎNTEC BARBAR 
de 

G. COŞBUC 

Voi laşi dătători de porunci, 
Mai xideţi! Nevolnică turmă, 
Mai rideţi, că-i rîsul Gin urmă! 
S'apropie ziua! Şi-atunci 
Vedea-veţi, sălbateoi barbari, 
Cimpiile voastre 'necate 
De vuetul multor armate, 
Ca vuetul apelor mari — 
Yeni-vom ca 'n ziua de-upoi; 
Va plinge cu hohote zarea 
De cară, de cai, de strigarea 
Mulţimei pornite spre voi! 

Eşi-vor gin negru pămînt 
In zale de-argint cavalerii 
Puternică ca grindina verii, 
Și roibii cu nările *'n vînt 
Vor trece *'n sălbatec galop 
Spre Roma! Şi miei vor fi leii, 
Fugi-vor de spaimă mișeii 
Cuprinşi de pornitul potop 
Spre Roma! Călcînd 'pe cohorţă 
Resbi-ţi-vom colosul de-aproape 
Și nu va fi cine să 'ngroape 
Mulțimea cea mare de morţi! 

Din Istru vom face părăă, 
Să-l umpli, Romane, cu singe, 
Cu lacrimi pe care le-or plinge 
Nevestele neamului tăii ! 
Şi nu vei putea să mai pui 
În şiruri înfrînta-ţi armată 
Şi-om face să fie odată 
“Poţi corbii şi lapii sătui! 
Căcă vultur să fii, un colos, 
Cu aripi de.repeză furtane 
Şi cuibul în cer de l-ai pune; 
De-acolo noi da-te-vom jos! 

Ce-i vii sfişia-vom în Ginţi ; 
Aprinde-vom templele tale; 
Vom naşte pustiul în cale ; 
Vom face pe-ai voştri părinţi 
S'ascunăă trufaşul lor chip 
In togă, plîngînd de ruşine, 
I-om trece sub furci caudine, 
I-om pune eu fruntea 'a nisip. 
Şi fără de milă, călăi 
în faşe strivi-vom poporul, 
Şi mîndri vom pune picioru “ 
Pe gîtu *'mpăraţilor țăi!



Vom face cît cerul de "nalt 
Mormanul cadavrelor erunte 
Şi munte vom pune pe munte 
Şi cerului da-vom asalt. 
Pe-ai vostru Zamvlxe-pigmeii 
L'om prinde de barbă 'mhăţîndu-l 
Cu tronuii cu tot resturnîndu-l 
Din cer, căci acel Dumnezeă 
Ce lasă pe-al vostru pămînt 
Să crească atîta urgie, 
Acela nu poate să fie 
Nică mare, nici tare, nici sfint. 
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Ah, dac' am putea măsura 
Pre cît ni-e de plină măsura, 
Ne vei cunoaşte în ura 
In ziua din urmă a ta! 
Că dacă vol toţi aţi muri 
De spaimele morţii 'nainte 
De-al nostru sosit, din morminte 
V'am scoate de-ori unde veţi îl 
Şi resbunătoarelor sorţi 
Le-am face cu palma dreptate 
Căci feţele voastre le-am bate, 
Seuipindu-ţă pe fii tăf morţi! 

„NOAPTE DE VARĂ 

de 

G. goşBUC 

Zăsile, de farmec pline, 
Strălueese în luminiş;— 

" Sboară mierlele 'm tuiiş 
Şi din codri noaptea vine 

- Pe furiş . 

Care cu poveri de muncă 
Vin încet şi scîrţiind; 
Turmele s'au mugină, 
Şi făcăii vin pe luncă 

Hăulind. 

Cu cofiţa, pe 'ndelete, 
Vin neveste de la rii; 
Şi cu poala prinsă 'n brîă 
Vin cîntînd în stoluri fete 

Dela gri. 

De la girlă "n pileuri dese 
Sgomotoşi copiii vin: 
Satul e de vuet plin; 
Fumul alb alene ese 

Din cămin. 

Dar din ce în ce salină 
“Poate sgomotele ?n sat, 
Muncitorii s'aă culcat, 
Liniştea-i acum deplină 

Şi-a "'noptat. 

Focul e 'nvelit pe vatră 
Iar opaiţele-aă murit, 
Şi prin satul adormit 
Doar' vr'un cîne 'n somn mai latră 

Răgușit, 

Eat'o ! Plină, de spre munte 
Ese luna din brădet 
Şi se nalţă 'ncet-încet, 
Gînditoare ca o frunte 

De poet. 

Ca un glas domol de clopot 
Sună codrii mari de brad; 
Ritmic valurile cad, 
Cum să sbate 'n dulce ropot 

Apa 'n vad. 

Dintrun timp şi vîntul tace ; 
Satul doarme ea 'n mormiînt — 
Totu-i plin de Dahul sfînt;: 
Linişte ?n văsduh şi pace 

Pe pămiînt. 

Numai dorul mai colindă, 
Dorul tînăr şi pribag. 
Tainic să ?'ntilneşte 'n prag, 
Dor cu dor să se cuprindă, 

Drag cu drag. 
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LACUL 
de 

LAMARTINE 

  

Ce fel? Impinşi într una spre tărmusri tot streine 
Tiriţi în noaptea în care pe veci vom adormi, 
Pe oceanii atîtor veacuri nu ne putem în fine 

Opri măcar o zi? 

De-abiă un an se duse, şi ling'a tale valuri, 
O lac, pe care dinsa te- a părăsit sperînd, „: 
Vezi? singur staii acuma pe piatra de pe maluri, 

Unde-ai văzut-o stînd. 

Mugiai tot ca şi astăzi sub stinca ce te-ascunde 
Te sfărîmai tot ast-fel ishindu-te de ea, 
Iar vîntul la picioare-i tot ast-fel de pe unde 

Lua spuma şi-o ducea. 

O dată, într'o seară, îți mai aduci aminte! 
Plutiam. Din depărtare d'abia se auzia 
Lopata mînînd luntrea să lunece înainte 

Pe unda-ţi ce şoptia. 

D'odată, ea din ceruri, o dulce melodie 
Făcu să se deştepte ecoul de pe mal, 
Tăcură a tale unde, iar vocea scumpă mie 

Rosti din val în val: 

«O timp! curmează-ti sborul! şi voi, senine clipe, 
Curmaţi al vostru drum! 

«Lăsaţi din fericirea ce "'ntinde-a ei aripe 
Să bem şi noi acum. 

«Căel sînt destui pe lume ce n'aii astă dorinţă, 
Destui nenorociţi; 

«Luaţi-le cu viata întreaga suferință, 
Uitati pe fericiţi! 

1
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«Dar în zadar sînt toate şi ruga-mi e pustie, 
Căci vremea se grăbeşte. 

«Ei, cu nădejdea *n suflet, zic noptii să "'ntîrzie 
'Si ea se risipeşte. 

«Să iubim deci! Din viaţă să guste fie-care! 
Iubiţă! Să ne grăbim! - 

«Seăpare n'are omul, şi timpul țărm nu are: 
El curge, noi murim!» 

Timp plin de gelozie, se poate un cias, pe care 
In scumpă fericire amorul l-a schimbat, 
Să sboare tot cum sboară o oră de 'ntristare 

Dintz"un trecut uitat? , 

Şi cum? Plecăm din viaţă făra lăsa vr'o urmă?” 
Cum:? Pentru tot-d'ăuna? Se stinge totu 'n noi? 
Tot ce ne dete vremea şi tot ca ea ne curmă, 

Nu ne mai dă 'napoi? 
5 

“Neanturi, vecinicie, trecut, adinci abisuri 
Ce faceţi voi cu anii pe care-i înghiţiţi? 
Ne mai redată vr'odată acele scumpe visuri 

Ce zilnic ne răpiți? 

O lac! stincă mute! peşteri! păduri în adormire! 
Yoi, care 'n mersul vremii murilă şi remviată, 
Păstraţi din astă noapte o dulce amintire, 

Măcar atât păstraţi! 

Păstreaz'o pe furtună, păstreaz'o cînd senină 
E bolta, şi pe dealuri cînd prinde- -a se nopta, 
Şi "n brazii de pe tărmuri, şi ?n stînea ce se 'nclină 

Incet d'asupra ta. 

Să-o aibă şi zefirul ce-adie şi se duce, 
Şi sgomotul, din maluri în maluri răsunînd, , 
Şi fruntea argintată a lunei ce străluce 

D'asupra ta trecînd.
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Si vintul care geme ca o *ntristată liră, 
Şi aerul, în care parfum e răspindit,. 
“ot ceea ce saude, se vede, se respiră 

Să zică: <aii iubit b . 

(Traducere de Haralamb G. Lecca). 

RUGĂCIUNEA 

de 

GRIGORE ALEXANDRESCU 

  

Al totului părinte, tu: a cărui vointă, 
La lumi ne'nfiinţate ai dăruit ființă, 

Stăpine creator! 
Putere fără margini, izvor de vecinicie, 
Al căruia sfint nume pămîntul nu îl ştie, 

Nică omul muritor! . 

Dacă la cer se aude glasul făpturii tale, 
Fă ca în tot-d'auna pe a virtuţii cale 

Să merg nestrămutat. - 
Cînd soar:a mă apasă, cum şi cînd îmi zîmbeşte, 
Cînd veselă m'ajută. cînd aspră mă goneşte, 

Să pociu fi neschimbat. 

Miîndria 'n fericire să nu mă stăpînească, 
Mihnirea în restriște să nu mă umilească, 

Dreptatea să o ştii. 
Conştiinţa să-mi fie cereasca la povată, . 
Prin ea tu măndreptează şi cînd greşese mă: nvaţă 

Cum trebue să fii. 

Fă să doresc de obşte al omenirii bine, 
Să mă cunose pe însu-mă, şi p altul de cit tine 

Să nu am Dumnezeu. 
La oameni adevărul să-l spun fără sfială, 
De cel ce răi îmi face, de cela ce mă'nşală | 

Să nu îmi răzbun ei.
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Și fă ca tot-d'auna al mei suflet să vază 
Lumina aşteptată, a nemuririi rază, 

Dincolo de mormint, 
Acolo unde viața cea vecinică zimbeşte 
Sărmanului acela ce n viaţă pătimeşte 

Gonit p'acest pămînt. 

Ştii cum că lumea noastră, între globur'le multe 
Ce sint pentru mărirea-ţi cu un:cuvint făcute 

După un vecinic plan, 
Nimica înainte-ţi nu poate să se crează, 
(aşa de puţin este, şatita însemnează 

Un val în Ocean. 

Cunosc cu toate acestea şi văz cu "'ncredinţare 
Că'n fapta cea mai mică şi 'n lucrul cel mai mare 

De o potrivă eşti, 
Că la a ta dreptate nu este părtinire, 
Că îngrijeşti de toate, că fără osebire 

asupra mea priveşti. 

Cu tunetul din ceruri tu ocoleşti pămîntul 
Infloreşti cu natura şi răcoreştă cu vintul, 

Eşti viaţa ce ne ai dat. 
Ascultă dar, stăpîne, supusa rugăciune 
Ce sufletul o 'nalţă, ce inima depune 

La tronu-ţă ne'ncetat. 

Pînă 'n ceasul din urmă amorul tăti să-mi fie 
Comoară de nădejde, de dulce bucurie, 

Izvor de fericiri, 
EI singur să-mi stea ?n faţă în acele minute 
Cind planuri viitoare şi amăgiri trecute 

Se şterg ca năluciri,
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CEA DIN URMĂ NOAPTE ÎN ROMA 

de 

OVIDIU 

Cînd îmi aduc aminte icoana nopţii triste 
Ce 'n Roma pentru mine cea de pe urmă-a fost, 

In care atite lucruri iubite părăsit-am, 
Şiroaele de lacrămi tot curg din ochii mei. 

Era aproape ziua cînd Cesar poruncise 
De tara mea departe, departe să mă duc. 

- Pierdut îmi era capul, nici timp de pregătire 
N-aveam: întirzierea timpise mintea mea. 

Nu mi-am ales nici robii, surgunului tovarăşi, 
Nici hainele ce trebui pentru un isgonii,; 

Stam împietrit ca omul care, lovit de trăsnet, 
Trăeşte, şi el seamă de viala sa nu-şi dă, 

Dar cînd durerea însăşi goni din suflet ceata 
Şi simţurile iarăşi pe 'mcetul mi-ai venit, 

Vorbiiii, de ducă gata, mihniţilor prieteni, 
Ce dintre multi doi numai 'cu mine mai erai. 

Sotia-mi mult iubită, de-amar nemiîngiiată, 
Plingind stringea în brate-i pe sotu-i ce plingea. 

In Africa departe era a mea copilă, . 
A tatălui ursită cumplită neștiind. i 

Ori unde-ţi arunci ochii e jale şi durere, 
Cum e cînd duc la groapă pe-un om de mulți jelit. 

Pling moartea mea bărbaţii, femeile, copiii, 

Un colt nu e în casă de lacrămi neudat. 
De pot un lucru mare cu unul mie s'aseamăn, 

Cînd Troia fu cuprinsă astfel de faţă-avea. 
Şi oamenii şi cîinii dormiaii acum în pace, 

lar luna sus pe ceruri mîna fugarii săi. 
Spre dinsa 'nălţind ochii şapoi spre Capitolii, 

Ce în zadar cu casa-mi alăturea era: 
«O zeități vecine, ziseiă, lăcaşuri sfinte, 

«Pe care m veci de-acuma eii n'oiii să vă privesc, 
«Voi zei ai Romei mindre, ce părăsesc ei astăzi, 

«In lungă vecinicie cu bine rămiîneți! 
«Rănit, deşi degeaba 'n mină mai iati scutul, 

«Scăpaţă de cruda ură măcar surgunul mei!
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«Lui Cesar rătăcirea ce m'a "'nşelat pe mine 
«Spuneţi-i-o: greşala-mi drept vină să n'o ia. . 

«Ce ştiii voi toti să ştie şi cel ce-mi dă pedeapsa: 
«Nu pot fi neferice de "'mpae pe acest zei.» 

Astfel rugat-am zeii, mai mult însă soția 
Cu vorbe 'năduşite de gemăt i-a rugat. 

Ea stind îngenunechiată, cu părul dat pe umeri, 
Ş a deilor de casă altare sărutînd, - 

Rugatu-i-a de mine să aibă îndurare: 
| Dar în zadar; Penatţii !) eraii nesimtitori. 
Iar noaptea 'maintează, nu-i chip de 'ntirziere; 

Pe ceruri Ursa 'ntoarce acuma carul său. 
Dar ce să fac? Mă tine iubirea dulce-a ţării: 

E noaptea de pe urmă ce-aice mai petrec. 
De cite ori, ah! zis-am eii robilor: «Ce grabă? 

Gindiii-vă de unde plecăm şi în ce loc!» 
De cite ori mintit-am că mi-se hotărise 

Un ceas pentru plecare ce-ar fi mai potrivit. 
Pășşiiii de trei ori pragul, de irei ori însă pasul, 

Unit cu al mei suflet, se .'ntoarse înapoi. 
Luîndu-mi ziua bună, ades vorbiam iar multe. 

Ades ea de plecare pe totă îi sărutam: 
Apoi porunci dam iarăşi, mă înșelam ei însumi, 

Privind cu ochii toate ce 'n urnia mea lăsam. 
«Ce grabă? atunci strigat-am, nu merg ei în, Sciţia 

«Şi nu las oare Roma? Am drept să zăbovese, 
«Vii, pentru tot-d'auna eii pierd soţia-mi vie 

«Şi casa şi dintrinsa tot ceea ce mi-e scump. 
«Prietenii pe care ei i-am iubit ca frații, 

«Căci pentru mine-avut-aii credința lui Teze, ?) 
«Să-i string la piept, căci poate nu-i voiit mai strînge încă: 

«Ca un cîştig e ceasul ce-acuma mi-se dă.» 
Să "ntirziii nu e vreme. Las vorba nesfirşită, 

Şi 'mbrățişez pe aceia care-mi eraii mai scumpi, 
Pe cînd- vorbim şi plîngem, strălucitor răsare 

Luceafărul pe ceruri, stea tristă pentru noi. 
Din mine parcă silnic o parte-i deslipită, 

Simt. parcă mi-se rupe ceva din trupul meii. 

1) Penaţii eraii zeil familiei, 
2) Tezeu, un eroi din mitologia greacă, a fost foarte prieten cu Piri- 

toi, regele Lapiţilor. Prietenia lor e tot aşa de celebră ca şi a 1ui Oreste. 
şi Pilade.
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Astfel gemut-a Meţiu cînd pentru-a sa vînzare!) 
Vai sfişiat în patru răzbunătorii cai. 

Ai mei strigări atuncea şi gemete. înalţă, 
Cu miinile lovindu-şi adînc mîhnitul piept. 

Iară soţia scumpă, lipită de-ai mei umeri, 
Imi zice cu glas jalnic de plins înăduşit: 

«Nu, nu, ah! nu te duce, vom merge împreună, 
<Voii fi şi ei cu tine soţie de surgun; -. 

<E una calea noastră spre tara 'ndepărtată, 
«Corăbiei povară prea grea ei nu voii fi. 

- «Pe tine te alungă a lui Cesar minie, 
«Pe mine, datoria şi dragostea de soţ.» 

Aceasta şi 'nainte ea încă încercase; 
Cu grei înduplecată de mine s'a lăsat. 

Cale pragul saă mai bine sînt dus ca la 'ngropare: 
Nerasă îmi e barba şi păru 'n cap zburlit, 

De ea aflaiă în urmă că, moartă de durere, 
Vederea i-se stinse şi la pămînt căzu. 

Cind se trezi, cu părul în neorînduială, 
Şi trupul săi ca ghiata îşi rădicâ de jos, 

Pe dinsa ?ntiîiui se plinse, apoi Penatii noştri. 
Chemînd ades pe nume pe soțul ei răpit. 

N'ar' fi jelit ea altfel de-ar fi văzut gătite 
Spre ardere sai trupul copilei sai al meii. 

Vroi să moară, chinul vrind astfel să sfirşască, 
Dar numai pentru mine viața mai păstrâ. 

Trăiască şi pe soţu i merei să-l tot ajute 
In lipsa lui, căci astfel ursitele-aii: vroit. 

- (Trad. de St. Vîrgolici). 

4 

7 

1) Mețiu Sufeţiu a fost sfişiat de cai, în urma poruncii regelui 'Pullu 
Hostilia.
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ALESSANDRO MANZONI 

  

A fost!... În nemişeare 
Cînd corpul îi rămase 
De sufletu-i cel mare 
Pustiii, şi vestea, tristă 
Ca trăsnetul ce pică 
In lume răsunase, 
Atuncea de mirare, 
De jale şi de fiică 
Pâmiîntu 'ncremeni. 

Gîndindu-se "n tăcere 
La ceasul cel din urmă, 
Cînd omului viaţa 
Fatal i se precurmă, 
Nu. ştie de vi'odată 
'Tărîna-i sîngerată 
D'un pas ca-al lui puternie 
Călcată va mai fi. 

Pe tronu-i în splendoare 
„Eu l-am văzut. Deplină 

Păstraiii atunci tăcere. 
Cînd soarta schimbătoare 
L-a răsturnat, ea'n urmă 
Din noi să-l aridice 
Ş'apoi să cadă iară, 
In sgomotul de glasuri 
Ce-atuncea răsunară 
Al vocii mele sunet 
Ait n'am amestecat, 

Curat de linguşire 
Precum şi de insulte 
Nevrednice, murdare, 
Acum cînd văd că piere, 

Că pentru veci apune 
Atita strălucire, 
Tnnalţ, la groapă astă-zi 
Un cintec, care, poate, 
In lume va rămîne - 
D-a pururi neuitat. 

Din Alpi la Piramide, 
Din Rin la Manzanare. 
Din Scila la Tanai, 
De la ocean la mare, 
A minţii lui scîntee 
Ca fulger a selipit. 

Fu glorie-adevărată? 
Sentinţa-anevoiasă 
Urmaşilor se cade 
S'o dea. Plini. de sfială 
Noi fruntea ?n jos plecată 
Ş'o ţinem înnaintea 
Artistului din cerură 
Ce urma cea mai mare 
Din mintea-i creatoare 
In el a 'ntipărit. 

Cuprins de un gînd mare 
Şi ars adînc în suflet. 

'o nouă frămintare: 
De dorul de domnie, 
Un vis îndeplineşte, 
Pe care nebunie 
Era să-l fi sperat. 

Aşa trecu prin toate 
Avu în parte-i gloria



Ce creşte în primejdii, 
Și fuga şi victoria, 
omnia ş'amăritul 

Exil. In două rînduri 
Căzu, dar doboritul 
Din pulber ea nemernică 
De două ori fu iarăşi 
P'altare ridicat. 

Veni să se arate 
Și numele îşi spuse, 
Și mdată două veacuri 
Se 'ntoarseră. supuse 
Spre el, ca spre destinul 
Ce parcă- -l așteptase. 
Tăcere le impuse 
S'arbitru între ele 
Măret se aşeză. 

Pieri. Triîndavă ziua 
Rămase sfişiată 
D'o rană ce avată 
Şinvidie adincă 
Și milă fără margini 
Si ură "'nvierşunată 
amor nemiîngiiat, 

Precum s'adună unda, 
Se 'nvolvoră şapasă 
Pe capul celui care 
S'afandă în vultoare. 
Şi în deşert şi 'ndreaptă | 
Privirea-i doritoare. 
Spre ţărmul depărtat, 

Aducerile-aminte 
Aşa se srămădiră 
“In sufletu-i. In urmă, 
De cite ori nu vruse 
Urmaşilor să lase 
De.el destăinuită 
Viaţa-i uriaşă, 
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Si miîna-i ostenită 
Pe pagini a căzut. 

De cîte ori, cînd ziua 
Deşartă seăpătase, 
Cu gene aplecate 
Pe ochii lui de fulger, 
Cu braţe 'nerucişate 
Pe ginduri nu rămase, 
In zilele trecute 
Cu mintea lui pierdut. 

Vedea ca'n vis oştirea-i 
Sub corturi riînduită, 
şi auzia comanda 
Sunînd însufletită, 
Zăria prin fum soldaţi- 
Sburînd ascultători. 

Sdrobit d'un dor prea mare, 
Energicul lui suflet 
Căzu. în disperare. 
Din ceruri îns'o mină 
Cu milă se întinse 
Şi-l duse în alt aer 
Să poată respira; 

Si-] duse pe-a speranţii 
Potecă înflorită, 
La loc de vecinicie, 
În care e sădită 
Răsplata care 'ntrece 

" Dorinţa omenească, 
Iar gloria trecută 
Un fum e, un nimic. 

O, bine-făcătoare 
Cc redintă, la triumfuri 
P'a pururea deprinsă, 
In cărți neperitoare 
Inserie-l şi p'acesta, 
Căci la neîntrecuta
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Golgotei desonoare Blestemul s'amutească, 
O ast-fel de 'nălţime | Căci Dumnezeii, acela 
Pîn'azi nu s'a plecat. Ce 'nalţă şi cufundă, 

Sdrobeşte şi mingie, 
Pe patu-i singuratic 

In jurul obositei Alături s'a culeat. 
Tărine să lipsească 
Cuvintele de hulă, 

(Traducere de W. Țincu.) 

„DIANEI ŞI LUI APOLLON 
. de | 

HORAȚIU SI - 
  

Gingaşe virgini romane pe Diana o eîntați, 
Voi băeţi pe Cyntianul !) cel pletos să-l lăudată : 
Şi pe mama lor Latona, cea. atita de iubită 

De Părintele ceresc. ?) 

Fetelor, slăviţi pe zîna cu izvoarele ndrăgită, 
Zea coamelor de codri cu cari Algidul ?) umbros, 
Cragul 4) totdeauna verde, Erymanthul î) neguros 

Frunţile-şi îinpodobese. 

Voi, în coruri valea Tempei lăudaţi, copii, mereii, 
Delos, leagănul lui Phoebus, %) umărul albului zei, 
Unde străluceşte arcul şi cu lira cea frătească 

Prin cîntără le înalţati. 

1) Oyntianul e un supranume al lui Apollon. 
2) Părintele ceresc = Jupiter. . 
3) Algidul; munte lîngă Roma. 
41) Munte în Lycia. - 
5) Munte între Arcadia şi Elida. 
6) Phoebus = Apollon.
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EI, pătruns de ruga voastră. pe popor o să-l ferească 
Si pe Principele Caesar 1) de războiu 'ngrozitor; 
Urunta foamete şi ciuma le va duce Perşilor?) 

Si Britanilor spureați. 
- (Trad. de D. C. Ollanescu. _ 

. IARNA 
de 

V. ALEXANDRI 

  

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, 
Lungi troene călătoare adunate "n cer grămadă; 
Fulgii sbor, plutesc în aer ca un roiă de fluturi albi, 
Răspîndind fiori de ghiaţă pe al ţării umeri dalbi, 

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară! 
Cu o zale argintie se îmbracă mîndra țară; 
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori, 
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători. 

Tot e alb, pe cîmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare, 
Ca fantasme albe plopii înşirati se perd în zare, 
Si pe 'ntinderea pustie, fără urme; fără drum, 
Se văd satele pierdute sub clăbuci albii de fum. 

"OASPEŢII PRIMĂVERII 
de - 

v, ALEXANDRI 

  

In fund pe cer albastru, în zarea depărtată, 
La răsărit sub soare, un negru punct s'arată: 
E eocostireul, tainic în lume călător, 
Al primăverii dulce iubit prevestitor. 

7 1) Octavian August, 
2) Perşi înseamnă aci Purţi,
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EL vine, se înalţă, în cercuri line sboară 
Şi repede ca gîndul ia cuibu-i se coboară; " 
lar copilaşii veseli, cu pieptul desgolit, 
Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: Bine-ai sosit! 

In aer ciocîrlia, pe case riîndunele, 
Pe crengile pădurii un roit de păsărele 
Cu-o lungă ciripire la soare se 'ncălzese, 
Şi pe de-asupra bălții năgiţii se "nvirtesc. 

Ab! iată primăvara cu sînu-i de verdeață! 
In lume-i veselie, amor, sperare, viață, 
Şi cerul şi pămîntul preschimbă sărutări 

rin raze aurite şi vesele cîntări. 

L'ISOLEMENT 

de 

LAMARTINE 

Souvent sur la montagne, ă l'ombre du vieux chene 
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds: 
Je promene au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se deroule ă mes pieds. 

Ici gronde le fleuve aux vagues 6cumantes ; 
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur; 
Lă le lac immobile etend ses eaux dormantes 
Ou Vetoile du soir se leve dans Vazur. 

Au sommet de ces monts couronn6s de bois sombres, 
“Le erepuscule encor jette un dernier rayon; : 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit dejă les bords de Lhorizon. 

Cependant, s'6lancant de la fleche gothique, 
Un son religieux se repand dans les airs: 
Le voyageur s'asrâte, et la eloche vustique 
Aux derniers bruits du jour mele de saints concerts.
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Mais ă- ces doux tableaux mon âme indifferente 
N'âprouve devant eux ni charme ni transports; 
Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante: 
Le soleil des vivants n'echauffe plus les morts. 

De colline en colline en vain portant ma vue 
Du sud ă l'aquilon, de aurore au couchanit, 
Je parcouss tous les points de lP'immense ctendue, 
Et je dis: «Nulle part le bonheur ne m'attend>. 

Que me font ces vallons, ces palais, ce chaumitres, 
Vains objets dont pour moi le charme est envole? 
Fleuves, rochers, forets, solitudes si cheres, 
Un seul âtre vous manque, ei tout est dâpeuple! 

Que le tour du soleil ou commence ou s'acheve, 
D'un «ii indifferent je le suis dans son cours; . 
En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se leve 
Qu' importe le soleil? je p'attends rien des jours. 

Quand je pourrais le suivre en sa vaste ca'ritre, 
Mes yeux verraient partout les vides et les deserts: 
Je ne desire rien de tout ce qu'il €claire; 
Je ne demande rien â Pimmense univers 

Mais peut âtre au delă des bornes de sa sphâre, 
Lieux ou le vrai soleil €claire d'autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma depouille ă la terre, 
Ce que j'ai tant r&ve paraitrait ă mes yeux! 

Lă, je m'enivrerais ă la source ou jaspire; 
Lă, je retrouverais et Pespoir et L'amour, 
Et ce bien ideal que toute âme desire, 
Et qui n'a pas de nom au terrestre stjour! 

Que ne puis-je, portie sur le char de Laurore, 
Vague objet de mes voeux, m'elancer jusquă toi! 
Sur la terre d'exil pourquoi reste-je encore? 
D n'est rien de commun entre la terre et moi.
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Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, - 
Le vent du 'soir s'elâve et l'arrache aux vallons: 
Et moi, je suis semblable ă la feuille fletrie: 
Emportez:moi comme elle, orageux aquilons! . 

IZOLEMENTUL 

de 

LAMARTINE 
  

Adesea ori pe munte, cind soarele apune, 
Sub vechiii stejar la umbră aşezu-mă 'ntristat, 
Şi ?n jos peste cimpie, vederea-mi se răpune, 
“Văzind cum se destinde cu 'ncetul şi treptat. 

«Aicea riul spumă în undele-i muginde 
Și şerpue, se perde în depărtat obscur, 
Colo-şi destinde lacul apele lui dorminde 
Pe care-a serei stelă se 'nalţă în azur. 

P'a munților *nalţi culme de arbori coronată 
Crepuscula-şi aruncă al Său ochiii rubinos, 
Şa umbrelor regină din earu-i aburos 
Albeşte orizonul pe marginea-i arcată. 

In cestea se avîntă din gotica-i turană 
Religiosul vuet “în aerul deşer 
Şarestă călătorul, şi rustica campană 
Cu-a zilei uet face un mistic, sînt concert. 

Ci sufletu-mi, această panoramă "'ndulcită, 
E rece; căci nu simte plăcere pre pămint; 
EI înainte-mi este o umbră rătăcită: 
Ast soare nu 'ncălzeşte pe cei ce nu mai sînt. 

Colinele d'a rindul le iai, mă uit la toate, 
„Din sud la .miază noapte, d'apus la răsărit, 
„Străbat întregul spaţiii şi văz că nu se poale 
Ferice eă ori unde mai mult a fi ursit.
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Spre ce-mi sint bune aste palatură ori cabane 
Objecte pentru care ei nu mai pot fi viu? 
Dumbrave, riuri, stince, or fericiri arcane? 
Lipseşte o fiinţă... şi totul e pustii. 

Facă-se zi sai noapte, nalţe-se ori coboare 
Soarele, eii la dinsul: mă uit c'un ochii străin; 
Fie ceru 'n tempestă, negură or senin, 
Zile w'aştept d'aicea. — Ce'mi pasă de ast soare? 

Cind aşi putea în drumu-i să-l însoțesc vr'o dată 
Ai mei ochi pretutindeni deşertul ar vedea; 
Aci dorinţa-mi însă la toate e 'ncuiată: - 
Nimic nu cer din lume, nimic nu voi avea. 

„Ci dincolo d'aceste înflăcărate sfere, 
Loc unde luminează soarele-adevărat, 
Cînd mi-aşi lăsa aicea lutoasa despuiere, 
Acolo mi-ar fi faţă ce-atita am visat. . 

A să mă 'mbăt acolo 'm sorgintea răcoroasă 
Voiii reafla acolo speranță şi amor! 
Sacel ideal bine la anima setoasă , 
Ce n'are nici un nume în traiul muritor. 

Pe carul Aurorei să svol pînă la tine 
De ee nu pot, o scumpe locuitor. cerese? 
In locul de exiliu ce mă mai rătăcese ? 
Nu e nimic d'amestec între pămint şi mine. 

A arborilor frunză cînd cade 'ngălbenită, 
Al serei vînt se 'nalță, o sufiă șa svolal 
Şi ei sint ca o frunză palidă veştejilă; 
O vinturi tempestoase, de ce nu m'ati, luat?" 

(Trad. de /. Eliadg).
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_ IZOLAREA 
de: . 

A. de LAMARTINE 

Adese-ori pe munte cînd soarele asfințeşte 
Sub umbra unui arbor eii trist mă odihnesc, 
Privirea mea, perdută prin cîmpuri rătăceşte, 
Prin văile frumoase ce lin se prelungesc. 
Aci vueşte-isvorul cu valuri spumeginde, 
El curge, şerpueşte în vale misterios, 
Colo întinde lacul apele lui dorminde, 
Din care steaua nopţii se 'nalţă în cer voios. 
Şi ziua tist aruncă o ultimă lumină 
Pe-al muntelui virf negru, de codri—acoperit, 

-Iar luna majestoasă, a umbrelor regină, 
Se 'nalţă şi luceşte duios la răsărit. 
Aud în turnul gotice cum clopotul vueşte, 
Şi 'n ceruri cum se 'nalță un dulce, sacru cint, 
În drum stă călătorul şi clopotul uneşte 
Cu-al zilei ultim vuet concertul său prea sfint. 
T/aceste vii tablouri a mea inimă mută, - 
Nici dor nică migiere, nimic nu mai simţesc, 
Eu sunt în astă lume o inimă perdută, 
Ş'a soarelui mii raze pe morți nu încălzesc. 
Din munte 'n munte ochiul zadarnic se îndreaptă, 
Spre sud, spre nord el cată, spre apus şi răsărit 
Şi simt că fericirea aici nu mă aşteaptă, 
Ori unde a mea privire o plimb în înfinit. 
Palaturi mari şi mîndre, bordeiuri, văi şi sate, 
Nu simt nică o plăcere, cu voi ca să mai fiii, 
Voi codri, stînci, isvoare şi tu singurătate, 
Un înger vă lipseşte şi-mi pare tot pustii. 
Cînd soarele a sa cursă începe sai sfirşeşte 
Ei îl urmez în cale-i cu-un ochii nepăsător, 
Nu-mi pasă cînd răsare şi cînd el asfinţeşte, 
De la a sale zile n'astepi vr'un viitor. 

„Aşi vrea să sbor cu dinsul în cursa ce urmează, 
Să văd numai deşertul în farmecul meii mers, 
Că nu doresc nimica din tot ce luminează, 
Nu-mi poate da nimica imensul univers.
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Dar poate mai departe din sfera-i strălucită, 
Şi unde un noii soare pe un alt cers'a 'nălțat, 
Lăsînd în lume trupul şi viaţa mărginită, 
Colo voiii vedea sigur acea ce-am visat, 
Acolo să s'adape şi inima voeșşte, 
Acolo-i. găsi numai speranț?, amorul sfint, 
Şi idealul cela ce sufletul doreşte 
Şi care n'are nume aice pe pămint! 
Pe aripele aurorei aşi vrea să sbor la tine, 
Dorinţă ne'nţeleasă a sufletului mei, 
Nu-i nici o legătură între pămint şi mine, 
Şi exilat în lume de ce aşi mar sta ei? 
Cînd frunza de pe arbori Jos pică "ngălbenită, 
Al nopţii vînt o saită prin văi şi prin cîmpii, 
Şi ei ce samăn toemai cu frunza veştejită, 
Răpiţi-mă o vinturi, cu-a noastre vijelii? 

(Traducere de N. Schelitti), 

  

CARMEN SECULARE 

de 

HORAŢIU 

"Oh! Phoebus! tu Diană, a codrilor Regină! 
Păreche mult iubită, isvoare de lumină, 
Podoabe minunate ce străluciți în cer; 
Daţi rugăciunii noastre prielnică-ascultare 
Indeplinind-o astăzi la sfinta sărbătoare, , 
Cînd potrivit seripturii Sibylele ne cer !) 
Ca tineri feciorelnici şi nobile virgine . 
Protectorilor Romei eu mîndrele-i coline ?) 

„Să “nalţe o cîntare! - 
Mănos şi falnic soare ce zilei dai lumină, 
-Sin carul tău de aur pe bolta inult senină, 
Dispari şi vii far tînăr şi bun de ne'ncălzeşti; i 
Dea Zeii, de cit Roma să nu mal întilneşti ! 

Putere 'm veci mai mare! 

  

1) Sibylele = Cărţile sibyline, în car! Romanii” credeai că găsese pre- 
vestit viitorul. . , ” 

2) Aluziune la cele şapte dealuii pe cari era clădită Roma. (Nota Trad). 

12
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Si tu, ce cu blindețe soseşti la timp a nume 
Să scoţi din sin copiii, buni de venit în lume 
Ilithio, 1) Lueino de-ţi place-a te numi 

-  Zeită, Genitală,?) prielnice oeroteşte 
" . Pe mame şi copiii cu bine fă-i a creşte 

Şi dă-le fără număr putere a se 'nmulţi; » 
Aşa statornie. cercul de ani o sută zece 
Aduce-va mulţimii ce ride şi petrece 
Aceleaşi cînturi sacre şi aceleaşi sărbători 
De trei ori în zi albă şi noaptea de trei ori!?) 
—- lar. voi, eterne Parce, cu vorbă nesmintită, 
A căror” povestire odată făurită, i 
Mergind s'adevereşte de soartă necurmat, 
Adăogaţi acuma la cele ciştigate | 
Si alte bunuri nouă !—Cimpiile bogate 
De holde: şi de turme, pe capul nestimat 
Al Cererii să pună cununi de spice pline, 
lar apele şi vîntul îngraşe-le cu bine! 
Apollon, blind şi dulce, de-oparte arcu-ti pune. 
Saseult'a tinerimii Romane rugăciune ! 
Hegină printre stele cu discul argintii. 
Oh! lună tu, ascultă al fetelor graii viii !£) 
Şi dacă Roma este a voastră aşezare 
Şi cetele Trojane, sub. tainica 'ndemnare 
Ce-ati dat-o, mînecat-aii pe-al Etruriei înal 
Și părăsindu-şi ţară. şi vetrele străbune, 
Uitindu-ş: Zeii cașei, purtaţi de vinturi bune 
Venit-aii. cu Enea, scăpat de-al Morţii val; 
Şi dacă fără teamă deschisu-le-a el cale 
Prin focurile erunte a tristei ţării sale,  - 

Pergamului. fatal : 
Şi le dădu aicea mai mult de cit perduse; 
Puternic Zei! junimii cuminte şi supuse 
Daţi barnice deprinderi, iar hătrineţii dată, 
In linişiea-i, odihnă, şi Zei. Impărăţie 
Poporului lui Romul să-i daţi şi 'n bogătie 
Cu gloriile. toate, eroi nenumărați! 

1) ilythia, unul din supranumele Dianei, cina se socotia ea priveăhiind 
la nâşterea copiilor, _ - | 
„2) Lucina, Genitala—nume date Dianei ca zeiţă a luminei şi a naşterii 

copiilor. i - - ” 
83) Jocurile seculare ţinea trei zile şi trei nopti. (Nota Trad). 
4) Acest vers este adresat Dianei, care personifica luna.
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— Iar celui ce se trage din viţă strălucită, ) - 
Din Venus și Auchise, la ruga lui smerită, 
Ducîndu-vă. ca jertfă doi tineri albă Juneani, 
Să-i dată ori ce v'o cere, căci seamăn el nu are 

_In luptă cu vrăjmașii, şi-i plin de îndurare 
Cu cei ce cad în mina-i învinşi, dintre duşmâni. 
De mult stăpin el este pe tărmuri şi pe. ape! 
Din braţul lui puternic cel Parth n'o să mai scape, 
EL tremură acuma de-a Romei largi securi; 
De mult şi Indianii şi Schiţii, altă dată. 
Atit da mîndri duşmani, sub mîna-i ferecată 
Ca să-i asculte voea, aleargă din păduri! 
De, mult Onoarea, Pacea, Încrederea antică, 
Virtutea şi Credinţa. ce stai ca-o nimică 
De lung fimp părăsite, acum iar. se ivese 
Şi Abundanta varsă din Cornul ei cerese 

Pe noi, eomoara-i toată! 
Dar Phoebus Augurul, în mina cui luceşte 
Un are plin de lumină, el 'care se iubeşte 
Cu cele nouă Muse şi ştie-a vindeca 
Cu meşteşug prielnic a trupului bolire 
Pe Palatin deasupra să 'ndrepte-a lui privire 

"Şi cu noroc să ducă, prin bunătatea sa, 
Romana- Impărăţie şi Latiul s'âjungă 
La veăcură fără număr de fericire lungă, Ă 

La timpuri de mărire ! - 
Diana ce Algidul şi Aventinul ţine a 
Să "'ndeplinească ruga Pontifilor şi 'm bine 
Să ia al tinerimii glas blind şi rugător ! 
Dar Joe şi toti Zeii ne-ai ascultat cîntarea. 
Aceasta e speranţa, aceasta-i consolatea 
Statornică şi bună, ce feciorescul chor 
Işi dă, plecind acasă, el ce-a 'mvăţat să cînte, 
Lui Phebus. şi Dianei azi Jaudele sfinte !?) 

” (Traducere de D. C, Ollănescu). 

  

1) August era socotit că avea această origine. 
2) In “anul 455 a. Cr.-s'aii înfiinţat la Roma jocurile seculare, ' cară se 

celebraii la 110 ani.
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LUI LEOPARDI 

de 

A. NAUM 

  

Tirtei 1) al Morţei, Leopardi, copil în doliu zămislit, 
" Poet martir, poet de jale, o suflet vecinie amărit! 

In pieptul tăii, adine vulcan al suferințelor Jumeşti, 

Ca flacările arzătoare se 'nchid durerile omeneşti; 

Apoi, ca lava ce s'aruncă, virtej de foc în a sa cale, 

Sub cerul bîntuit de vinturi zbuenese blestemurile tale 
Şi spulberă fără de milă, vai! făr'de preget pustiesc 
Iubiri, credință mîngiitoare, speranțele ce„ne zimbesc, 
Tot ce-a visai pe lume omul, o lacrimă, un blind cuvint, 
'Țot ce-l imai leagă de viață, tot ce-l mai ţine pe pămint. 

Tu, ca pe-un prunc fără de mamă, gol şi de sinu-i părăsit, 

Nevinovatul nostru suflet cu ochii de sceptic împietrit. 

Il zmulgi, — cruzime neauzită,— şi co nespusă bucurie, 
Ca pe-o netrebnică sortire, Farunci pe ţermura pustie LE 
Atunci Răul te salută, Iadul începe-a te cînta, 
Se 'nfioară creaţiunea de infernală erima ta ! 

O negreşit! a fost adincă, amară-a trebuit să fie 
Taina durerilor nespuse şi trist! a ta copilărie, NR 
De w'ai păstrat măcar de-atunce, din timpul singur fericil, 
O suvenire de repaos gîndului tăii neodilinit ! 
Cum ?... n'ai avut nimic în viaţă ?... în leagăn, prune, 

mai. auzit 
Incîntătorul glas de mamă... zimbetul ei nu l-ai zărit? 

„ Căcă pentru tine tot e negru: trecut, prezent şi viitor; 
Nimic, -nimie nu'nveseleşte .chiput tăi palid ginditor! 
Nici ochiul gingaşei fecioare aprins de focul iubitor, 
Tainieul freamăt al dumbrăvii, al vulturului falnie zbor; 
Nici cintecul privighetoarei cind rozele ai înflorit, 
Natura 'ntreagă'ntinerită, nici ea nu te-a adimenit !... 

S'ai fost cu lacrimile tale, în veacul nostru torturat, 
-Un Dante fără de credinţă, un Byron mai neimpăcat! 

1) Despre Leopardi se vorbeşte la istoricul poeziei lirice. 1 se zice Tir 
teu al Norţii, fiind-că el a făcut un imn celebru adresat Morţii.
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Săltind acuma se coboară — priveşte, şesul este plin,— 
Tineri feciori, tinere fete cu dulce glas, cu blind suspin, 

: Părechi ce ating abia pămintul, se string şi zbor duşi 
ea de-un vis, 

Ale Italiei frumoase, grădini frumoase s'aii deschis. 
Priveşte pajiştea'nverzită, încet .se elatină la vînt, 
Şi cite stele sint pe ceruri atite floră sint pe pămint; 
Încep misterele de noapte, saude grierul de sară, 
Zburdalnic se întrec zefiriă, zburind prin papura uşoară; 
Jar munţii fumegă molatec... turma soseşte sub stejar, 
Apune falnica lumină, focul saprinde pe altar, 
Umbrele trec rătăcitoare prin văile întunecate, 
A lunei raze strălucese cu drag pe vecinica cetate. 
Dar ce! privirea ta Sentoarce, ochiul se'nchide eu fior, 

Nimie, nimic nu'nseninează chipul tăi palid, ginditor!... 

In dosul culmilor brumoase, priveşt”: o rază s'a ivit, 

Misterioasă 'ncet pătrunde prin spaţiul întunecit; 

Lumina veselă tot vine, ea se măreşte şi tot vine, 
Plutaşii veseli ridic lanţul lăsat în undele senine; 
Di vezi acum în depărtare pe mări adinci călătorind, 

Iar Seylla geme şi Caribda victime azi ne mai avînd, 

In Orient, o Leopardi, în Orient nava porneşte! 

Vino cu noi! vino acum... un vint ferice ne'nsoțeşte : 

Vasul înalţă peste ape surguciul. săi tremurător, 

Gilgie fumul pin! la cerură! Vezuv pe mare plutitor, 

Sub pieptul său unda se pleacă, el taie valul cu dispreţ, 

Aşa se pleacă, calul ager sub iscusitul călăreț! 

O vino, Leoparâi, vino ! în sferele strălucitoare, 

Lăcaş al tainelor divine şa] umbrelor nemuritoare ! 

Sus... de pe stincile abrupte, pe Osa!) şi pe Pelion 

Vom admira în depărtare înflăcăratul ovrizon ! 

Pe locurile necălcate a Pieridelor?) fecioare, 

In Tebaidele antice, pe Nilul fără de izvoare, 

Sub zidurile în ruine arse de fulgerul lui Joe, 

Unde "n genunchi şi astăzi plinge umbra Vacrămătoarei 
roe! 

In tabăra de. la Scamandru3), noi epopea vom ceii! 

— 0 câtă eroi aici periră!... cenuşa lor vom răsecoli ! 

1) Osa şi Pelion, munţi în Tesalia. 
2) Pieridele == Muzele. 
3) Scamandru care trecea prin Troia.
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Cu ramuri de maslin în mină. în coruri sacre vom cînta 
Printre efebi! l.a Eleuzina misterele vom celebra! 
Apoi, spre porțile Tebane, în cale sfinxul 1) vom ghici, 
Ne vom primbla pe sub portice, la Partenon ne vom sui; 
Invingători, ne vom întoarce din Creta mîndri cu Teze 
Vom mingiia pe Niobea.%), vom dezlega pe Prometei!% 
Elida 4) chiamă tinerimea la graţioasele serbări, 
Deschide cercul biruinţei olimpicelor alergări. 
Apoi, la rîul de sclavie, acolo vom îngenunchia, 
Vom plinge cu profeţii jalnici, Sibilele vom întreba 
Unde sînt veacurile stinse, popoarele unde sai dus?,. 
Satrapii, Faraonii, Magii ?,.. la Răsărit ori la Apus?... 
Rămiîn de-acum pentru” vecie, rămîn uitate în mormînt?. 
La ce-ai venit ?... de ce s'aii dus ?... aii să mai vie pe 

. pămînt 
Saii nu ?... sfirşitu-s'a cu ele?... cu noi tot ast-fel dar 

va fi?.. 
O Leopardi! Leopardi! mister! mister înfvicoşat !... 
Acuma văd!... de desperare, ochiul tăi arde cu fior, 
Spre ceriu stă gata să zbueniască blestemul înfiorător! 
Creaţiunea te revoltă; ea torturează gindul tăi : , 
Ai vrea să ştii ce-a fost, ce-i Moartea, şi ce va fi, cei 

- Dumnezei ? 
De ce aiita răi pe lume? şi ce am făcut să-l merităm? 
Şi pentru ce durerea, moartea, cînd n'am cerut să existăm?.. 

o... . . . . 1. . 1. . . ec . . . |. . . ... 

O dacă'n loc dea ta revoltă şi daci?n lov de a. blestema, 
_Ne da un imn de mingiere elegiaca lira ta; 

y 

Și versurile tule pline, melodioase şi sonore, 
Eco ceresc, mănunchiii de aur din ninbul mîndreă Aurore, 
Sau cîntecul de hbertate, al patriei cerese odor, 
Ce face de resună scutul eroului învingător, 

  

1) Aluziune la legenda lui Oedip, care, apropiindu:se de porţile cetăţii 
Teba, a ghicit ghicitoarea pusă de sfinx şi a scăpat cetatea de nenorori- 
rea de care suteria de atîta vreme. . 

2) Niobea, . persoană din mitologia greacă. Avea 12 copii şi din Gauza 
geloziei Latonei, muma lui Apolon şi a Dianei, aceşti doi zei ai săgetai pe toţi copiii. Ea de durere s'a pretăcut în stană de piatră. 

3) Prometeu. a furat focul din cer gi drept pedeapsă a tost legat de o stiîncă din muntele Caucaz. : ” 
4) Elida, ţinut al Greciei în care se serbată jocurile elympice.
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A du Pindar accente sacre păşind pe-a . biruinţei cal6, 
Cind sfarmă şi le-aruncă, liber, Spartacus!) lanţurile sale, 
Anacreonticele glasuri de veselie şi amor, . 
Momente rari de fericire în traiul nostru "-ecător,— 
Cite dureri şi cîte lacrimi, şi suferință ai fi-alinat 
In jurul tăii, o Leopardi, cite speranțe ai fi 'năltat, 
Şi cite doruri tămuite şi cîte jalnice căinţi, 
Cite curajuri umilite, tremurătoare conştiintă, 
Palide frunţi nemiîngiete, sărmani de: hime şi de cer 
Ce singuri ştii a lor durere e şi singuri tac, şi singuni pier! 

Cine te-a pus aceste taine să' le atingi, să le ghicesti, 
C opil sumeţ, şi îndărăptnic, cine te-a pus să le- adinceşt 7 
Da!... ai vroi cu bucurie, cel de pe urmă pe pămint, 
Funebra urn'a Oinenirei s'o duei cu fală la mormiînt! 

DOR ŞI. JALE 
de 

NICOLEANU 

Dacă soarta ne *'mpăcată. saii a cerului mînie 
Te-a ursit să zaci în lăcrimi, în durere şi 'n selăvie 
Pe-un pămînt al cărui soare luminos şi strălucit 
Te deşteaptă şi te culcă, desolat, desmoşternit - 
Si pe care umbra nopţii nu se 'ntinde nu se lasă 
De cît numai ea s'adoarmă desperarea ce te-apasă, 
Nu-i aşa că plin -de jale şi cu ochii la pămînt, 
Simţă că patria e?'n ceruri, libertatea *ntr'un mormiînt ? 
Si cînd obosit de lume, întrun timp de nesimiire, 
Din amor sai din credință pentru-o mare suvenire 
Ai voi, călcînd ţărina unei falnice ruini, 
Pe altarele viri iutei să te pleci şi să te 'nchini; 
Dar văzind că pretutindeni pacea morţii predomneşte 
Că nici umbra nu se mişcă, nici un suilet nu vorbeşte, 

1 Spartacus, _personagiă din istoria Romei. A fost în fruntea sclavilor 
ri aă pornit în contra Romei un tfaimo război civil cunoscut sub. 

ramele de «războiul sclavilor». 
u 7 - ,
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Că nu vezi măcar o cruce sau o palidă lumină - 
Priveghind în mezul nopţii p.-o eroică ruină... 
Nu-i aşa că siinți cu lăcrimi, plecind fruntea la pămint, 
Că mărirea este "m ceruri şi virtutea 'ntr'un mormint?! 
Toate trec, toate se schimbă, ziua 'n noapte se preface, 
Bucuria se renaşte, plinsul şi durerea tace; 
Dar nimic nu poate stinge, dintr'un piept nenorocit 
Suvenirea și dorința unui timp mai fericit. 
Ast-fei tristă Rominie, întoreiînd a mea privire, 
Cu suspin mi-adue aminte de trecuta-ţi fericire,. 
Când prin drept şi prin valoare strălucind măreaţă "n lume 
Nu erui numai o formă, un gol, un zădarnie nume, 
Căci în inimi şi 'n năravuriă, în:limbă şi 'n cugetare 
“Se: simţia ferbiînd puternic romineasca ta suflare. 
In zădar, coprins acuma de-a la mare suvenire, 
Plin de vechia bărbătie şi de-a faptelor mărire, 
In zadar ascult şi caut, staii în loc şi mă gîndese, 
Romiînie, ţară scumpă, nicăiri nu te găsesc!.. - 
"Negreşit şi-acum Carpaţii, desvelese o mîndră frunte 
Şi-acum floarea creşte ?n vale, buciumul răsună *n munte 

„Şi din culmea ridicată unde ochiul se opreşte, 
Aud Oltul cum suspină, şi Dunărea cum mugeşte; 
Insă unde sint eroii şi valoarea lor divină? 
Unde-i vechia libertate? Unde-i fala de regină? 
Şi-acel piept şi-acea virtute şi-acel sînge strămoşese 
'e daii cerului, naturii, trup şi suflet rominese? 

Ai perit, s'au dus cu timpul! Azi, pe-acest pămint tăcut, 
Glasul patriei romîne e un glas necunoscut!... 

  

TURTURICA 

(poezie poporană) 

Amărită turturică 
O! sirmana, vai de ea! 
Cit rămîne sîngurică, 
O! sirmana, vai de ea! 
Zboară tristă prin pustie, 
Mai mult moartă de cit vie.
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Cît trăeşte tot jăleşte, 
Cu alta. nu se'nsoțeşte! 
Trece prin pădurea verde, 
Dar ea pare că n'o vede. 
Zboară, zboară pînă cade * 
Şi pe lemn verde nu şade. 
lar cînd stă cite-odată, 
Sta pe ramură uscată 
Ori se pune pe 
Şi nici bea nici 
Unde vede apa 

o stîncă 
nu. mănîncă. 
rece, 

Ea o turbură şi trece; 
Unde vede-un vînător, 
Cătve el se duce "n zbor. 

AMĂRÎTĂ TURTUREA 
de 

ENACHE VĂCĂRESCU 
  

Amărita turturea 
Cind rămîne singurea 
Căci soţia şi-a răpus 
Jalea ei nu e de spus. 

Cit trăeşte, tot jăleşte 
Şi nu se mai însoţeşte! 
Trece prin flori, prin livede; 
Nu se uită nică nu vede. 

Şi cînd şeade cîte-o dată 
Tot pe ramură uscată; 
Îmblă prin dumbrav'adincă; 
Nici nu bea, nici nu mănirică. 

Unde vede apă rece, 
Ea o turbură şi trece; 
Unde e apa mai rea, 
O mai turbură şi bea. 

Trece prin pădurea verde 
Si se duce de se perde; 
Shoară pînă de tot cade, 
Dar pe lemn verde nu şade; 

Unde vede vînătorul, 
Acolo o duce dorul 
Ca s'o vază, s'o lovească, 
Să nu se mai pedepsească. 

» 

Cînd o biată păsărică 
Atit inima îşi strică | 
In cit doreşte să moară 
Pentru a sa sotivară; 

Dar eii, om de naltă fire, 
Decit ea mai cu simţire, 
Cum poate să-mi fie bine?.. 
Oh! amar şi vai de mine!
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LA ȚARĂ 
de 

IANCU VĂCĂRESCU 

  

Se întinde o cîmpie 
De sub poale de Carpati, 
Cimp deschis de vitejie 
La Rominii lăudață. 

Surpături sînt de o parte 
D'un oraş ce a domnit, 
O girliță *'ncoaci desparte 
Un eriîng foarte înveselit. 

Acolo eii am căşeioară 
Pe un virf de delişor; 
Curge 'm vale o apşoară, 
Mur murind încetişor. 

In potrivă, smălţuite 
Dealuri altele se văd 
S'în vălcelele 'nflorite 
Mieii pasc, alerg, joc, şed. 

Lăsiînd ale lumii mare 
Cinsti, nădejdi ş şi fumuri seci, 
Amăgiri cu-încredințare, 
Vrăjmaşi calzi, prieteni veci, 

Acolo cu sănătate, 
Cu repaus însoţit, 
Toată-a vieții bunătate . 
Dobindiam eă îmulţit. 

Cind la vie, la grădină, 
Cind la cîmp de malte oră, 

Cu o muncă prea putină, 
Pildă dam la muncitori. 

Cînd cu mreji amăgitoare 
Vii prindeam paseri din sbor, 
Cind prin ţevi fulgerătoare” 
Cu plumb je-asvirliam omor. 

Cind cu câinii prin pădure 
Vulpe, epure fiicos, 
Lupul nărăvit să fure 
Il răniam mai cu prisos. 

Muncă, luptă, călărie, 
Jocuri, umblete pe jos 
Mă'ntăria cu veselie 
Si-mi da'nvederat folos. 

Curăţia şi măsura 
Masa mea împodobia, 
Mulţumia stomac, ochi, gura, 
Dar mă sătura d'abia, 

Musele,ce-mi sînt dragi foarte, 
Aveaii ore hotărît, 
Cînd cu cei -cavre n'ait moarte 

"Mă 'ntilnia numai de cât. 

Cu nespusa lor dulceaţă 
Minţele mi le 'mulţia, 
Mină, duh, ochi, limbă, viată, 
Toate mi "e "'nsufleţia.
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P'amărunt privind făptura, Ce mărire se cuvine 
Planet, răsărit, apus, La unul ca el i-o:dam 
Stam gindind, aşa natura  Şinsumi multumit cu mine 
Cine-av fi-învîrtind de sus. Mă duceam de mă culcam. - 

B. REGULE ŞI CLASIFICĂRĂ 

Sufletul omului este fondul poeziei lirice. Ea ne 
înfâţişază omul, ca individ, pus în situaţiuni diferite, 

cu judecăţile sale personale, cu bucuriile, cu durerile, 

cu admiraţiunea sa. Intreaga viaţă omenească, sub 
toate manifestările ej, este subiect al poeziei lirice, 

întru cit o vedem aşa cum se reflectă în sufletu! unei. 

persoahe. 

Genul acesta s'a numit «liric» pentru-că în antici- 
tate în genere poeziile şi în specie cele cu caracter 

personal se cîntau, însoţite de liră. Aşa, la Greci, cei 
mai vechi poeţi, poeţii legendari, Orpheu, Museu, 

Amphion, ni se înfăţişază cîntind cu lira. Cu lira Or- 

pheii îmblinzia fiarele; cu. lira Amphion tăcea pie- 

tele să. salte şi să se aşeze spre a forma zidurile 
cetății ce avea să se numească Teba. 

Expresiunea «poezie lirică» nu se întrebuința de 
cei vechi. Ei, fiind-că aceste poezii se cîntase mai 
înainte, le numiră ode (grec. 45; lat. ode, es). La- 

linit aveau şi termenul carmen. 

Astăzi cuvintul odă are două înţelesuri: unul, 

după cei vechi, înseamnă! ori-ce compunere-de gen 

liric; altul. însemnează numai o parte: din aceste po- 

ezii şi anume acelea cari aii un subiect de o impor-
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“tanță mare, cum ar fi admiraţiunea pentru priveliş 

tile naturii sai pentru faptele vestite ale oamenilor 

sai meditaţiunile despre problemele vieţii şi ale lumil. 

Boileau înțelege sub numele de odă: a) poeziile 
cari cîntă divinitatea, b) cele cari cîntă dibăcia la jo- 

curi, c) cele cari celebrează faptele vitejeşti, d) cele 
ce admiră frumuseţile naturii, e) cele cari cîntă pe: 

“trecerile şi amorul. 1) 
Vedem dar că Boileau, de şi a dat un înţeles des- 

tul de larg cuvîntului odă, a lăsat afară din dome- 

niul ei elegia. 

„Noi vom întrebuința termenul mai obicinuit şi mai 
cuprinzător de «poezie lirică.» 

Acest gen cuprinde un însemnat număr de specii 

şi de subspecii. Unele sînt specii principale, altele 

" secundare. 

Intre speciile principale cuprindem : poezia reli- 

gioasă şi tradițională, poezia descriphivă, poezia 

eroică, poezia filozofică, elegia şi doina. Grecii con- 
siderai încă o specie de odă: oda politică. . 

Acestea se numese principale din cauza importau- 
„fei subiectului; căci ele ne înfălişază credinţe reli- 
gioase, admirația către natură, eroizmul, cugetări fi- 

lozofice şi suferința omenească. 
Cele secundare. sînt: epitalamul şi oda uşoară 

4 

1) Irode, avec plus d'eclat ct non moins â'€nergie, 
„ Fievant jusqu'au ciel son vol ambitieux, 
Entretient dans ses vers commerce, avec les dieux. 
Aux athietes dans Pise elle ouvre la barriere, 
Chante un vainqueur prudreux au bout âe la carridre, 

- Mene Achile sanglant aux borda de Simois... 
Ele peint les festins les danses et les ris.. 
Son style impetueux souvent marche au hasard 
Chez elle un beau dâsordre est un effet de Vart.
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Ele se numesc astfel, pentru că subiectele lor ati 
importanță mai mică şi sînt mai mult cîntece uşoare, 
vesele şi depărtate de marile probleme şi de puter- 
nicile sentimente cani ai agitat şi agită sufletul 
omenesc. | 

1. POEZIA RELIGIOASĂ ŞI TRADIȚIONALĂ. 
  

Forma cea mai împortantă a acestei specii este 
imnul sau odă sacră: acea poezie care cîntă divi- 
nitatea sau ori-ce subiect relativ la: religiune. Nea- 
părat că ea a trebuit să se dezvolte cu mai mare 
strălucire acolo unde cauza producătoare a fost mai 
puternică. De aceea nu găsim nicăiri mai frumoase 

exemple ca la Ebrei, poporul care toată viaţa şi-a 

trăit-o considerindu-se ca neam ales. al lui Iehova, 
care n'a făcut nici un pas fără să întrebe divinitatea 
cea egoistă făurită de dinsul, care a atribuit greşe- 
lile sale politice voinţii de a-i A pedepsi ce arăta di- 
vinitatea adorată. - 
"După dinşii vin Grecii şi în al treilea rînd Ro- 

manii, ale căror produceri sînt puţin inspirate şi mai 
mult meşteşugite. 

Negreşit că toate acestea trebue să le judecăm. 

după starea de cultură şi de credință a mediului în 
care Sai produs.—In genere, poeziile moderne din 
această specie sint puţine şi cu cit spiritul cercetă- 
tor ştiinţific a luat locul credinţei cu atit asemenea 
produceri s'au rărit şi chiar cele vechi ne lasă reci, 

pentru că comunitatea sufletească ce exista, cînd
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s'aii făcut, între poet şi ascultător, azi a dispărut, 
“Totuşi, din punctul de vedere istoric, trebue să cu- 
noaştem imiiele şi să le examinăm, 

„> Aşa, în psalmul 103 .-al] lui David întîlnim. cea mai 
„strălucită glorificare a creaţiunii. In adevăr, -acesta 
şi este unul din cele mai reuşite, împreună cu prea 
cunoscutul «<Milueşte-mă, Dumnezeule.» Acest din urmă 
este rugăciunea de ertarea omului plin de păcate, este 
umilirea desăvărşită înaintea puterii devine. Umili- 
lirea aceasta este pe deplin naturală, cînd, Iehova 
este ziditorul întregii existenţe, precum naturală 

„este şi dragostea ce i se arată cînd el ciartă fără 
de legile» omului, «vindecă boalele» omului. In psal: 
mut 103 poetul-rege arată atit măreţia generală a- 

„ereaţiunii “cit. şi în parte diferitele aspecte ale naturii; 
"toate înfăţişate din punctul de vedere al nemărgi- 
„nitei. puteri pe care o 'are Dumnezâii atit în crearea 
„cît şi în stăpînirea operelor sale: cerul e'un covor, 
iar lumina este -0 mantie cu care se învestmintă 
Domnul. El însă nu nuniai a făcut toate fiinţele ca să 
le lase apoi în voia Jor, ci pe tot minutul are în 
mină soaria lor, viaţa lor. Cu un accent sublim 
„eoneretizează poetul această idee zicînd : “«Deschizi 

„Mina ta, ele se satură de bunătăţi. Le iei suflarea 
" pier şi se reîntore în pulbere.» 

La Greci, pe lîngă imn, mai erau două feluri de, 
poezii religioase : peanul şi -ditirambul. 

Peamul (gr. za:ăy) este un imn adresat lui Apol- 
lon în aducei ea aminte a izbinzii lui: în contra şar- 
pelui Python. Era un cîntec ! de veselie, ce se cinta 
primăvara, peniru-că Apollon era şi zeul soarelui.
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Era alcătuit din fraze scurte de mulțumire şi avea 

des repetat refrenul: te Ilw4y. Se asemănăi cu cîn- 
tecele pe carileintonă copiii romîni la tară primăvara, 

jucind pe prispa casei: - 

Eşi soare 
Di 'nehisoare 
De 'ncălzeşte 
Oase goale... 

Se pare însă că înțelesul de «mulțumire adresată 

soarelui care vindecă» s'a modificat extinzindu-se, 

căci la Omer aflăm numele de pean dat ori-cărui 
cintec de bucurie, cum este cel cîntat de Achile 
după-ce omoară pe Hector. . | 
Ditirambul (gr. îY5payfoc) era imn cîntat în cin- 

stea lui Dioaisos, zeul vinului, cum şi pentru petre- 

cerile zgomotoase în care se căuta mult licidul pa- 

tronat de acest zei.— Romanii n'a imitat acest fel 

de poezie.—Modetnii aii imitat acest fel de compu- 
nere şi cu. înţelesul vechii şi cu înţeles schimbat, 

numind astfel poeziile în “care se cînta gloria, ma- 

jestatea divină saii măreţia justiţiei. In literatura 
rominească, se dă ca exemplu de ditiramb poezia lui 

Alexandri :. Ginta latină, 

In literatura poporului romin avem o subspecie 
particulară de poezie religioasă şi tr adițională: co- 

lndul. 

Colindele se numese astfel, “pentru că cei cari le 
cîntă sati le recită colindă din. casă în casă la anu- 

mite epoce ale anului: în ajunul Crăciunului şi în 
ajunul zilei de 1 Ianuarie. Subiectele acestor colinde 

sint foarte variate. Cele mai multe se ocupă cu di- 
verse mituri religioase. saii povestesc tradiţiuni din
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vremile trecute, mai ales relative la viaţa de fami- 

lie sai la viaţa cîmpenească. Colindătorii ţin tot: 

deaună seama de persoana căreia se adresează şi 

aleg colinde de tinăr pentru tineri, colinde de bătrin 
pentru. bătrîni şi tot astfel găsim: colinde de mire, 

"de mireasă, de însurăţei, de văduvă, de fată, etc. 

„O tradiţiune importantă pe care o întilnim în 

multe colinde este vânătoarea cu şoimi; de aceea 

unii critici ai făcut din aceasta o categorie specială 

sub numele de colinde vînătoreşti. 
Pe lingă acestea mai avem şi colind istorice, 

despre cari se va vorbi la genul epic. 

II. POEZIA DESCRIPTIVĂ 
  

Cîntă frumuseţile naturii în modul cum acestea 
impresionează pe poet. Dacă natura singură formează 

fondul unei asemenea opere, ea va fi poezia descrip- 
livă propriă-zisă ; dacă sînt amestecate reflexiuni de 

natură religioasă sai de natură filosofică, atunci se va 

numi descriptivă religioasă saii descriptivă filozofică. 

“In această categorie întră şi pastelurile, pe cari 
unii critică le clasează în genul pastoral. Pastelul nu 
are însă în vedere numai viaţa de la ţară—cum face 
poezia pastorală-—nică nu urmăreşte stabilirea vre-unei 

antiteze între viaţa orăşenească şi cea ţărănească, 
ci tractează subiecte foarte varii; nu pune pe scenă 
țărani pentru a ne arata viaţa, convorbirea, ideile 

“lor, ci cînd aceasta se întîmplă poetul are în vedere 
numai naturalul tabloului. - 

In literatura romînă, Vasile Alexandri şi-a făcut 
un nume prin «Pastelurile» sale. In prima. poe-
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zie din această colecţiune, «Serile la - Mirceşti», el 
se zugrăveşte pe sine-şi, ne arată cum îşi petrece 

seara la moşia pe care a cîntat-o de alitea ori. Ta: 

blourile din părete, amintirile ce acestea îi deşteaptă” 

Saii asociaţiile de. idei cari îi aduc în față călătorii 
de de mult, simţiminte, fapte trecute ale sale sai 

ale amicilor săi: iată ce formează subiectul paste: 
lului de care vorbim, de unde se vede că este o pro- 
ducţiune ce îndeplineşte toate condiţiile genului liric. 

Un exemplu în care se vede bine caracterul poe- 
ziei descriptive în deosebire de cea pastorală este 

<Căderea Rinului» de Alexandri. E drept că găsim 

aci un fond filozofie istoric: ideea că Franţa căzută 

după războiul din 1870 s'a ridicat îndată spre ma- 

rea mirare a Germanilor învingători ; cu toate aces- 

tea partea mai mare a acestei lucrări este descrierea 

faimoasei cascade a Rinului: 

Și valuri peste valuri s'azvîrl spumegătoare 
Se sparg fîşnind în aer şi fierb scoţind scântei 
Şi pulberea de apă, alin plutină la soare, 
Se *'neirge, ca o nimfă, cu briă de cureubei, 
O aspră clucotire, o cruntă detunare 
Anuntă catastrofa şi 'nsuflă reci fiori. 
lar munţii de zăpadă treziti în depărtare, 
Privind acea cădere, îşi pun un văl de nori... 

A mai seris pasteluri şi N. Beldiceanu. 

4 

+ 

III. POEZIA EROICĂ SAU ODA EROICĂ - 
  

Aceasta are de subiect admiraţiunea poetului pentru 

faptele mari ale oamenilor sub ori-ee raport, fie ale 

indivizilor în parte, fie ale naţiunilor. Partea nara- 

. 13 
e [
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tivă ocupă un loc mic, numai întru cît . slujeşte ca 
să explice laudele aduse şi entusiazmul produs de 
acele fapte. Tot aci intră şi poeziile cari cuprind un 
“îndemn la asemenea fapte. Poeziile cari îndeamnă 
la luptă se numesc -de obiceiii marguri. 

Ast:fel Victor Hugo în poezia EI, adresată lui Na: 
poleon, exprimă nemărginita lui admiraţie pentru 
acel om atit de extraordinar dotat de natură şi slujit 

de noroc ea nici un alt muritor. Faptele diverse ale | 

"lui mu sînt povestite cu deamănuntul; ast-fel că cine 

mu cunoaşte viaţa lui Napoleon nu poate învăţa de 

aci evenimente istorice, ci vedem numai scurte re: 

capitulări ale întîmplărilor, uneori numai aluziuni. 

Partea importantă o formează apreţierea poetului 
despre faptele eroului, entusiazmul lui: care-l face 

să declare că nimic pe lume nu-l-poate egala şi să-l 
numească chiar Soare. 

Pe cînd aci poetul se ocupă de un singur individ, 
Al exandri în <Oda Ostaşilor Romiîni» are ca subiect 
ntreaga armată romină şi laudă faptele ei colective. 

IV. POEZIA FILOZOFICĂ 

Poezia filozofică dezvoltă meditaţiuni despre dife- 
rite probleme ale vieţii, ale ştiinţii, privite din punct 
de vedere personal al poetului, care nu caută săne 
nveţe saii să facă cercetări despre un subiect, ci 
ne arată starea lui sufletească față de acel subiect. 

Schiller în poezia sa <Impărţirea Pămîntului» dez- 
„ voltă ideea că poetul, de şi în lume are o parte ne;
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însemnată de bucurie şi mulţumire, ba adesea este 

disprețuit, persecutat de contemporanii săi, este to- 

tuşi mulțumit în sine căci se înalţă cu mintea mai 

presus de ceilalți oameni. Şi aci poetul trebue luat 
într'un înţeles mai general: cugetătorul, acela care 

își închină” viaţa sa ştiinţei, literaturii, artei şi care 

îşi găseşte în sine răsplata silinţelor sale. Ca să 
dezvolte ideia aceasta, poetul presupune o vreme 

cînd Dumnezeii a chemat pe oameni să le dea mij- 

loace de traii după ocupaţia lor. Toţi aleargă la che- 
marea aceasta şi tot ce era bun, tot ce era mulţu- 

mire lumească se împarte. Poetul rămîne la urmă, 
Dumnezeă nu-i mai poate da nimic, pe pămint nu 

mai e parte pentru dinsul, dar... îi rămîne Cerul. 

V. ELEGIA 
  

Elegia (de la cuvintele greceşti £! vai! şi Myo 
zic) a însemnat la origine un citec de jale; mai tir- 
zii însă a căpătat un înţeles mai larg: distichul 

€legiac, compus dintrun exametru şi un pentametru, 

se întrebuința şi pentru imnele războinice. Horatiu 

zice despre aceasta în Arta sa poetică: 

_ Versibus impariler junelis quaerimonia primum . 
Post etiam inclusa est voti sententia compos. 
Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor 
Grammatici certant et adhue sub judice lis est.(1) 

  

1) Traduse ast-fel de d. Ollănescu : 
Durerea la 'nceput şi apoi duioasa bucurie, 
In versuri inegale ati dat deplin avîntul lor, 
Se ceartă dascălii cățind pe blîndul autor 
Al elegiei şi tot staii cu pricina încurcată. _*
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Boileau cuprinde sub numele de elegie şi poezia 

de jale şi poezia de amor, fie veselă, fie tristă: 

La plaintive elegie en longs habits de deuil, 
Sait, les cheveux epars, gemâr Sur un, cercueil, 
Elle: peint des amants la joie 'et la tristesse; 

__Flatte, menace, irrite, apaise une maitresse. 

| Mais pour bien exprimer ces caprices heureux, 
NR Cest peu d'âtre potte, il faut âtre amoureux, 

Este: elar că aci Boileau, cînd vorbeşte de elegie 
ca exprimînd jalea şi zice că ea <geme de asupra 

unui coşeiug» face o simplă figură poetică, nu înţe- 
lege că numai “moaitea unei fiinţe. scumpe poate să 

dea subiect unei elegii. Ast-fel Ovidii, în cea mai 
frumoasă din «Tristele» sâle — «Ultima noapte în 
Roma» nu jeleşte moartea cui-va, ci jeleşte nenoro-. 

cirea ce-l loveşte şi care i se pare tot aşa de grea 
ca şi moartea. Poezia lui Nicoleanu «Dor şi Jale 
este o elegie în care poetul nu te de moartea 

„unei persoane, ei de starea nenorociti a ţării sale, 
de uitarea vinovată a faptelor din trecht, de ingra- 
titudinea faţă de cei ce se -jertfese peultru naţiune. 

Amorul poate da subiect mai multora. de speciile 
genului liric. Cînd această pasiune va agita cu pulere 
sufletul unui om şi-i va produce dureri, suferinţe 
mari, vom avea elegie erotică. Aşa este oezia lui 

Eminescu «Te duci». Aci vedem că drago tea poe- 
tului este neobicinuit: de mare şi că vicleniil& femeii 

„nu-l depărtează de dinsa, ci cu cit ea e măi vino- 
vată, ma! vrednică de blestemele lui, cu atit o iubeşte 
mai mult. De cite ori n'a zis că ar fi mai bine să 

n'o mai vază, că ar vrea s'o uite ! Cînd însă mbmentul 

- acesta: se apropie, îi pare răi de trecut, p'are a re-
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greta. chiar chinurile ce-i pricinuia, căci fără diusa 
viața îl e o povară şi visurile-i toate se duc ea frun- 
zele arborilor gonite de vintul toamnei. 

Tot ca elegii — cu înţeles special de cîntece jal-.. 

nice — vom cita încă poeziile ce se cîntă de popor 

la morţi fie în timpul cit stă cadavrul în casă, fie 
în drumul spre cimitir, fie în momentul îngropării. 

Asemenea cîntece aflăm la Romani sub numele de 

Nenii (neniae), în cari se invoca divinitatea şi se 

arătau calităţile mortului, la Greci sub numele de 
Threne (9pîyo!) şi la Romini sub numele de Boceley 
sai Verşuri la morți. 

Acestehocete,cari laudă calităţile mortuiui saă pling 

nenorocirea celor rămaşi, se cîntă pe o melodie mono- 
tonă fie de către rudele mortului, fie de către femei 
plătite înadins. Pentru poporul nostru jelirea aceasta 
are o mare importanţă, se socoteşte ca o condiţiune 
indispensabilă pentru odihna sufletului răposatului ; de 

aceea nu se poate închipui o nenorocire mai mare, un 

blestem mai îngrozitor de cit să moară cine-va nejelit 

şi, cînd întilnim în literatura poporană poezii cari 

depling pe orfani sai pe cei rătăciți între streini, 
tot-d'auna aflam nota aceasta: că nu va avea cine 

să-l jelească. 

- 

VI. DOINA 
  

Doina este poezia lirică proprie poporului romîn, - 
este poate” dintre producerile lui cea mai plină de 

frumuseți, dar în 'ot cazul cea mai caracteristică.
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Doina se cîntă totdeauna pe o melodie tristă, care 
se potriveşte de minune cu nota comună a acestor 
poezii: melancolia. Subiectele er sîni felurite : înstrei- 

„narea, dorul de ţară, amorul, suferințele din cauza 
sărăciei, vitejia. ete. Poporul însuşi cunoaşte impor- 
tanţa acestui cîntec şi ne spune că în toate ocaziile 
cîntă doina, că doina-i exprimă bucuria, jalea, min- 
gierea lui, că ea e viata lui. 

VII. ODA POLITICĂ 

Oda politică este o specie de poezie lirică pe care 
o aflăm la Greci. In luptele învierşunate dintre ce- 
tăți şi nmiai ales dintre partide se amestecau poeti 
de talent cari îşi exprima ura lor faţă de duşmanii 
politiei cu o vehemenţă care înălța producerea lor: 
pînă la lirizmul ce însuflețeşte de obiceiii poezii cari 
celebrează patria sati ideile mari. In literatura mo- 
dernă aflăm ici-colo produceri de acest fel; aşa am 
putea cita <sonetele cuirasate» ale lui Riickert în 

„contra lui Napoleon '); în cele mai multe cazuri însă 
asemenea lucrări se clasează între satire. In litera- 

1) Lată unul din cele mai frumoase dintre aceste sonete: 
Ce lucrezi, fierare, cu ciocanul tă ?—Lanţuri In lanţuri, vail ţi se- strîng braţele tale.— Semănătorule, de ce semeni?—Ca să culeg roadele! — Roadele sînt pentru tirani; pentru voi numai iarbă. , 
— Vinătorule, după ce alergi ? —. După o căprioară. — Ca ele sînteți şi voi urmăriți.— Ce împleteşti acolo, pescare ? —Impletesc o plasă ca să-mi scot peşti de hrană.- -Plasa morţii vă prinde cu sutele pe voi! — Pe ocine legeni acolo, femee?— Pe Aul meti.--Da, ca şă se facă mare şi să dea braţele sale spre slujba dușmanalui. 
— Poete ce secrii?— Soriii cu sînge ruşinea poporului miei căzut în. sclavie şi care tot mai trăeşte.
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tura romînă Eminescu în partea a doua din «Satira 
II» a dat un exemplu teribil de aşa poezie, arătînd 

pînă unde poate duce ura politică pe un om pătimaş: 

VIII. EPITALAMUL 
.   

Epitalamul (de la vorba greacă Enoăduuov) este 

o poezie făcută cu prilejul unei nunţi sai în cinstea 
a doi tineri căsătoriţi. “ 
Epilalamul clasic a fost cultivat cu deosebire la 

Greci, de unde a trecut prin imitaţiune la Romani. 
Si citează ca exemple celebre: epitalamul în onoa- 
rea Elenei şi a lui Menelaii făcut de Theocril—şi 

Nunta Tetidei şi a lui Peleu?) făcut de Callimach. 

La Romani se cunoaşte ca lucrare mai bună de a- 

cest fel epitalamul lui Catul: In nuphias Iuliae 
e Mamlii (La nunta luliei şi a lui Manliu). 

La cei vechi epitalamul avea mare importanţă şi 
cuprinde totdeauna şi o parte religioasă, pentru că 

_€i aveaii şi o divinitate numită Hymenceus, care 

privighia în special căsătoria şi pe care o invocaii 

poeţii. La moderni epitalamul a dispărut aproape cu 

totul ; d'abia se mai produc cite odată cu ocazia că- 

sătoriei vre-unvi suveran asemenea lucrări, dar ni- 

mic de seamă nu se cunoaşte de acest fel. 
O specie de epitalam aflăm însă la poporul 

vostru între oraţiile de nuntă. 

  

/ , 
2) Personage celebre din mitologia greacă. Tetis era o nimfă. Din că- 

sătoria ei cu Pele sa născut Achile, faimosul eroii din războiul troian.
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“ 

- „Sub numele de <orafii de nuntă» se înţelege tot 
ce se cîntă cu ocaziunea unei căsătorii. Unele pro: 

“ duceri sînt de gen liric, altele de gen dramatic. 
Atit cu ocaziunea logodnei cât şi cu ocaziunea nun- 

ţii se schimbă dialoguri între tinerii <colăceri» saii 
<vornicel» ai mirelui şi ai miresel. După cununie, 
cînd se face aşa numita «masă cu dar», se îndepli- 
neşte formalitatea ertăciunii. Unul din vornicel re- 

„eită o oraţie cu subiect religios, terminînd cu rugă- 
ciunea către părinţi de a erta greşelile tinerilor cari 
atunci es din casa părinţească. Tată] dă bine cuvîn- 
tare printr'o altă oraţie. Aceste două oraţii, împre- 
ună cu. <cîntecul miresei» sînt poeziile lirice rostite 
cu ocaziunea căsătoriei. 

IX. ODA UŞOARĂ 
  

Sub acest titlu se grupează toate poeziile cari în- 
tun stil uşor, puţin emoţionat, tractează subiecte de 
o împortanță mică. Francezii dau acestej specii nu- 
mele de poezie uşoară, fugitivă sau. <ode badine». 

Aşa dar intră în această categorie : 
1) Poezia anacreontică, de pe numele poetului 

grec Anacreon, care are numai subiecte relative la 
amor şi uneori la veselia petrecerilor, 

- 2) Hora, poezie proprie poporului romîn alcătuită 
pe o măsură potrivită cu jorul şi cîntată în timpul 
danţului. - a 

3) Cântecele de joc cari însoțesc jocul ori-de ce fel ar fi. 
4) Madrigalul, o mică compoziţiune poetică, în
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care se exprimă ce-va. simplu şi delicat. Boileau a 
zis despre aceasta: 

Le madrigal, plus simple et plus nobl& en son tour, 
Respire lu douceur, la tendesse et amour. (3) 

5) Acrostichul (din vorbele greceşti ăxpov 'viri şi 

sri/os vers), este o poezie alcătuită aşa ca literele 

initiale ale versurilor să dea un nume. De obiceiii 

se cuprinde într'insa un compliment, o urare la a- 

dresa persoanei al cărei nume e arătat de iniţiale. 

In literatura romînă Conachi este cunoscut prin a- 

crostichurile sale de amor. 

CÎNTECUL 

In literatura modernă, cînd o poezie se serie cu 
scop de a fi însoțită de muzică şi se cîntă, se chiamă 
cîntec. Acesta nu formează o specie a genului liric. 

Subiectul luj poate să aparţie ori-căreia din speciile 
menţionate, afară de poezia filozofică, descriptivă şi 

oda politică, cari prin watura lor prea serioasă şi 
prea ptiţin potrivită ca entusiazmul, nu se aliază cu 
muzica, , 

In literatura franceză s'a distins prin poezii serise 
pentru muzică Bâranger (Chansons) ; în cea germană 
Goethe (Lieder); în cea romină Alexandri. 

  

” în 

(3) Iată un exemplu de madrigal: e 

| Eă te-am iubit, copilă, şi încă te iubesc 
Şi dacă lumea 'nfreagă cind-va sar nărui 
Şi pulbere sar face şi praf triste ruine 
Amorul meri ca pară din ele-ar izbucni.
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INTREBĂRI ŞI DEPRINDERI 

Ce cuprinde genul liric?—De unde cuvintul «liric» ?- Cum numiati Ro” 
manii, cum Gregii acest gen de poezie ?-—Ce înţeles are cuvîntul odă?— 
Ce înţelege Boileau sub numele de odă? 

1. Ce este îmnul?—la ce popoare s'a dezvoltat această specie mal mult? 
Ce importanţă aă azi aceste poezil?—Ce exemplu cunoaşteţi ?—Ce era pe: 
anul?—Cîte înţelesuri a avut?—Ce era ditirambul?—Care e înţelesul mo- 
-dern ?—Care e înţelesul general al cuvîntului colind ?—Cari colinde fac 

„parte din genul liric? 
IL. Ce este poezia descriptivă ?—Ce este pastelul? Prin ce se deosebese 

acestea de poeziile pastorale ?— Ce ştiţi despre pastelurile lui Alexandri? 
Ce exemplu cunoaşteţi de poezie descriptivă ? 

III. Ce este oda eroică ?—Daţi exemple.- 
1V, Ce este poezia filozofică?—Care este procedarea poetului în ase- 

*menea poezie? 
V. Ce înţeles-a avut elegia?—Ce zice Horaţii ? —Ce cuprinde Boileau 

sub numele de elegie ?—Daţi exemple.—In ce chip amorul e subiect de 
elegie ?—,Ce se mal cuprinde încă sub numele de elegie?-Cum se nu-: 
miaiă ointecele de la morţi la Greci, la Romani ?—Cum se numesc la noi? 
Ce importanță dă poporul nostru versurilor de la morţi? 

VI. Ce este doina? . 
VII. Ce se înţelege prin oda politică 2—Ce exemple moderne cunoaştetă 

cari să aibă caractere ca ale odei politice ?— Ce asemenea exemplu cu- 
noaşteți în literatura romînă ? | - 

VIN. Ce este epitalamul in înţeles general? — Ce ştiţi despre epitalamul 
clasic?— Cum era privit epitalamul la cei vechi gi cum la moderni?—Ce 
sînt oraţiile de nuntă?—Cari oraţii fac parte din genul liric? 

TK. Ce se grupează sub titlul de odă uşoară? —Ce nume î dai Fran- 
cezii? —Enumăraţi subspeciile din această categorie. 

Ce se înţelege sub numele de cîntec ?—Ce autori cunoaşteţi ? 

C. ANALIZE LITERARE 

ANUL 1840 

Poezie de GR. ALEXANDRESCU 

Analiză literară 

Grigore Alexandrescu a făcut această poezie la 1840: 
Este o poezie filozofică, în care poetul se adresează anu- 
lui aşteptat şi, reamintind ceea-ce de obiceii se zice în 
aşteptarea unui an noi, declară că el nu mai are ase- 
menea iluzii: - -
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Să stăpînim durerea care pe om supune, 
Să aşteptăm în pace al soartei ajutor, 
Căoă cine ştie oare şi cine îmi va spune 
Ce o să aducă ziua sati anul viitor? 

Şi el a zis, ca copil, că în anul viitor va fi mai bine, 
dar anul a venit fără să realizeze nică una din nădejdile 
anului trecut: 

Aşa zice tot omul ce 'n viitor trăeşte, - 
Aşa zicea odată copilăria mea; 
Şi un an vine, trece, şi alt an îi moşteneşte 
Şi ce nădejăi dă unul acelalalt le ia. 

"De aceea îşi aduce aminte cu durere de viaţa lui tre-: 
cută şi găsește că prea putine zile ar dori să le” trăiască 
din noi, căci: - 

A fost numa *'n durere varietatea lor. 

Cu toate acestea, cînd este vorba de anul 1840, el îşi 
schimbă gindul, pentru-că în întreaga Europă era o miş- 
care culturală şi politică din care se puteaii prevesti eve- 
nimente mari şi tocmai aceste evenimente inspiră lui 
Alexandrescu această poezie, una din cele mai frumoase 
ale literaturii romîne. 

Pastea a doua a lucrării se începe cu o apostrofă către 
-1840, cerîndu-i să realizeze reformele atit de mult aştep- 
tate şi să aducă o turmă şi un păstor: 

O an prezis atita, măreț reformator! 
Incepi, pretă, reformă şi îmbunătăţează, - 
Arată semn acelor ce nu voesce să crează, 
Adu fără zabavă o turmă şi un păstor. 

= 

«0 turmă» însemnează egalitatea, desființarea bariere- 
lor dintre popor şi popor şi prin urmare încetarea acelui 
«bicii groaznic» — războiul — de care vorbeşte autorul în 
altă lucrare a sa «Mircea la Cozia». E natural însă să ne 
întrebăm de ce zice: «şi un păstor»? Nu cum-va poetul 
ar avea ca ideal o monarhie universală ? De sigur că nu. 
Spiritul. democrat şi liberal al lui Alexandrescu. viaţa lui, 
în care a fugit de onorurile ce ar fi putut căpăta, mai 
ales cind Domnitorul Bibescu îl avea la mare cinste şi-l 
întreba — cam în serios, cam în glumă — dacă nu vrea 
să fie «poetul curţii», onoare pe care ela refuzat-o; acest 
spirit şi această viaţă nu ne permit a crede că el a voit 
să vorbească de o monarchie. Mai mult încă, în ehiar po-
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ezia ce analizăm el zice că ar trebui să se piarză- odată 
ideia că lumea s'a dat moştenire despotizmului. Ar fi deci 
o fundamentală contrazicere în însăşi concepțiunea poe- 
tului dacă am admite lucrul acesta; EI s'a gindit de sigur 
la cuvintele lui Crist, care a înţeles prin turmă un popor - 
unic prin credință, supus numai păstorului sufletesc, a-: 
dică lui Dumnezeu. 
După apostrofa către anul 1840, poetul deserie în cî- 

te-va versuri admirabil reuşite starea societăţii din acel 
timp, stare care lasă mult de dorit: : „- 

Ici umbre de noroade se văd ocîrmuite 
De umbra unor pravili călcate, siluite 
De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici, 
Ori-care sentim-nte înalte, generoase 
Ne par oa nişte basme de povestit trumoase 
Şi tot entusiazmul izvor de idei mici. 
Politica adincă stă în fanfaronadă 
Şi ştiinţa vieţii în egoizm cumplit ; 
De-a omului mărire nimic. nu dă dovadă 
Și numai despotizmul e bine întărit. 

Mivunat efect produce repetiţiunea cuvîntului umbră şi 
ne dă perfect idea pe care vrea să ne-o facă poetul des- 
pre, societate, despre state, în cari totul este artificial] şi 
cei cari suvernă sînt nişte pitici fără însemnătate; Loti 
urmăresc numai folosul personal, iar sentimentul şi ideile 
generoase sînt considerate ca basme; politica stă în fan- 
faronadă, ştiinţa vieţii e egoismul — și din toată această 
ruină morală trage folos numai despotizmul care e bine 
întărit, , 

In asemenea situaţie este foarte naturală credinţa poe- 
tului eă reforma acestei lumi ar fi «<o minune», dar e tot 
aşa de naturală îndoiala lui: 

Dacă însă păstorul ce tu ni l-ui alege 
Va fi tot ca păstorii de cari avem destui, 

- Atunci... lasă în starea-i bătrina tiranie, 
La darurile tale ei nu simt bucurie... 

Și închee cu un vers devenit celebru. 

De 'mbunătăţiri rele cît vrei sîntem sătui. 

Crudă ironie la adresa celor ce voesc să facă cu ori-ce 
pret legi nouă, pretind că îmbunătăţesc, pe cind în rea- 
litate. ei strică, dar îşi pot măguli vanitatea, crezindu-se 
<«refurmatoră î»
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Ce.ă pasă bieter turme, în veei nenorocită, 
Să ştie de ce mînă va fi mâăcelărită 
Şi dacă are unul saii mulţi apăsători? 

In ultimele strofe ale poeziei autorul caută să explice 
pare că—situaţia lui sufletească. De ce se roagă anului 
1840 să îmbunătăţească starea de lucruri a societăţii? 
Această întrebare poate veni ori-cui şi poate că ar crede 
cine-va că din egoism o face, gindindu-se la interesul 
săi personal; de aceea declară că nu cere nimic pentru 
sine, ba chiar zice: 

Dacă numai asupră-mi nu poţi s'aduci vrun bine, 
Ei rîz de a mea durere şi 0 dispreţuesc! 
După suferiri multe inima se împietreşte ; 
Lanţul ce în veci ne apasă uităm cit e de greii; 
Răul se face fire, simţirea amorţeşte 
Şi trăese în durere ca 'n elementul mei! 

Omul se învaţă şi cu răul ca şi cu binele: de aceea şi 
el s'ar putea învăța cu nenorocirea lui personală, dar ar 
dori să vază multimea scăpată şi mai ales ar voi să 
piarză idea : 

Că lumea moştenire despoţilor s'a dat. 

Acest vers e de o energie deosebită; dar în primele 
editiuni ale poeziilor sale a trebuit să-l schimbe din pri- 
cina censurii ast-fel: - 

Că lumea moştenire *ntîmplărilor “a dat. 

Cînd ar veni asemenea vreme fericită, ar pleca bucu- 
ros din lume, lăsînd fericirea aceluia ce o are, iat fiiu- 
telor iubite lăsîndu-le suvenirea lui. 

TREI MARŞURI 

ANALIZĂ 
de 

G. COŞBUC 

Inţeleg cu vorba marş un cîntec revolutionar şi de luptă. 
In literatura noastră sînt trei marşuri: unul scris de 

Vasile Cirlova'la 1884 şi cunoscut sub: numele marșul 
luă Câslova, altul scris de V. Alexandri şi cunoscut sub
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numele Deşteptarea României, iar al treilea Răsunet 
saii Deşteaptă-te Romine, scris de Murăşanu. Amîndouă 
aceste scrise la 1848. | 

Unul e scris în Muntenia, altul în Moldova şi al treilea 
în Ardeal. 
Împrejurările politice şi sociale cari aă născut marşul 

lui Cârlova ai fost cu totul felurite de acele cari ai năs- 
cut pe cele-V'alte două marşuri. Numai aceste două pot 
fi numite cu adevărat citece de luptă, pentru -că sint re- 
voluționare şi s'au născut în vre:ni de răscoală. La urma 
urmei însă, dacă Alexandri şi Murăşanu au avut de gînd 
să resumeze losinea răsvrătitilor si să serie un cintec ca 
«Allons, enfants de la patrie» al Francezilor, ori ca «Es 
geht ein Ruf wie Donnerhba!l» al Prusienilor, ori ca 
<Talpra magyar, hi a hiza» al Ungurilor—atuncă amiu- 
doui şi-au greşit cărarea. Fondul li-e prea puţin energic, 
iar forna prea nepotrivită. 

Dintre toate trele marşurile, cel mai sărac în idei eal 
lui Alexandri, cel mai bogat al lui Murăşanu. Acesta e 
şi cel mai energic în fond şi cel mai limpede în concep- 
țiune: Şi pe cînd cele Palte două sint unilaterale în tîn- 
guiri şi cereri şi se învirtesc pe lingă interese locale, 
marșul lui Murăşanu scoate la iveală interesele generale 
ale Rominilor de pretutindeni. Toti trei poeţii cer întiiii 
de toate unire, dar o înţeleg în trei feluri: Cârlova ape- 
lează mai ales la unirea partidelor din Muntenia, Alexandri 
mai ales la unirea principatelor, iar Murăşanu la unirea 
în cuget şi simţiri a tuturor Rominilor «din patru un- 
ghiuri». Alt lucru pe care-l cer—dar numai doui dintre 
diuşii—e libertatea de sub jugul străinilor. Cârlova nu 
cere libertatea, nu pomeneşte nimic despre ea. poate. că 
nu i-a îngăduit vremea de atunci să rostească această 
vorbă urgisită şi de Huşi şi de Turci şi de Austrieri, 
cari se uilaii chiorîş unii. la alţii de dragul Rominiei. Al 
treilea lucru pe care-l cer, — dar iarăşi numai doui din- 
tre ei—e mărirea saii slava, cum îi zic ei. Murășanu nu 
cere mărire. Şi tocmai fiind-că nu o cere şi nu-şi formu- 
lează ideile încîntat a priori de mărire, concepiiunea 
marșului său e ferită de falsitatea marşului celor Palty 
doui. In schimb însă el cere ce nu cer cei alti doui 
revindicări politice şi economice, respectarea limbii na-: 
tionale, respectarea religiunii noastre, ba cere să fim 
proprietarii Dunării, pe care ne-ai furat-o Ruşii şi Aus-
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triecii, El nu cere reforme ca Alexandri, ci revindecări 
de drepturi. , 

- Cârlova a scris o rugăciune, Alexanâri un îndemn, Mu- 
răşanu un protest. - 
Am spus că Alexandri şi Cârlova cer slavă. Cârlova 

de şase ori face apel la slavă (str. 2, 6, 8, 12, 14 şi 15) 
şi justifică lupta Rominilor prin : 

Europa însă-si simte 
Pe. ce cale aţi intrat 

iar. Alexandri prin : 

Lumea "'ntreagă să privească 
Că în ţara rominească 
Mai trăesc încă Romiîni. 

Versurile acestea şi întreg substratul poesiilor îţi lasă 
impresia că poeţii chiamă pe Romini să se hată așa de 
fudulie, de ochii lumii, ca să scape de ruşinea că lumea 
îi crede laşi, că «pînă cînd să creadă lumea, că ork-ce 
dor de libertate a perit, s'a stins din voi» ? (Alexandri). 
Asta e fals! Murăşanu îndeamnă pe Romîni să se lupte 
fiind că e nevoe, e cuțitul la os, căci Austriaeii le răpesc 
limba, Ruşii Moldoya, Turcii şi catolicismul religia. Ţă- 
ranul n'apueă parul, numai ca s'araie că e voinic şi el; 
şi cînd îl smulgi pîinea din mina fămindului, el nu se 
Imptă ca să dovedească lumii cit e de cavaler, ci pentru 
alte cuvinte. | 

Miînată de această falsitate de concepţiune. Alexandri 
şi Cârlova îşi închee marșul foarte nepotrivit : Cârlova 
plînge de feritire că vede şi ziua slavei, iar Alexandri 
face reileetii filosofice — cînd eşti la gura morţii !— şi fe- 
'riceşte şi el ziua slavei, ba făgădueşte Rominilor ea răs- 
plată a luptei nemurirea : . 

Fericit, măreț acela, care sub al slave! soare 
Pentru patria sa moare, 
Nemurirea dobîndind ! 

Slabă nădejde cu nemurirea. Pentru nemurire se bat 
regii, dar popoarele se bat pentru. «cei în minănu-i 
minciună». Cu făgădueli de nemurire nu scoţi pe țăran nici 
măcar din casă. Dar făgăduiala că n'ai să mai fii slugă şi 
că veipune şi tu mîna pe peticul de pămînt pe care ti l-at
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răpit străinii— astea sînt socoteli mai de acasă. Jar Mu- 
Tăşanu în acest chip îşi inchee marșul. 
Punctul de plecare al lui Cirlova e: să ne batem pentru 

glorie. Alexandri l-a primit. Al lui Murăşanu e: să ne 
batem, căci alt-fel perim. lată de ce zic că Alexandri şi 
Cârlova aii conceput fals trebuința unei revolte sait a 
retormelor. Reformele pe cari le faci numai ca să ţii pas 
cu lumea, sunt sărăcie lucie. Bine înţeles : Alexandri ştia 
acest lueru, dar în poezie—hic salta ! 

La întiia citire ţi se pare, că tustrele marşurile sînt 
una şi aceiaşi poesie. Ai multe idei comune, înlănțuire 
de idei la fă, ba chiar versuri aproape identice şi foarte 
multe vorbe întrebuințate de toţi trei poeţii. E adevărat, 
că acelaşi subiect te mină la aceleaşi idei, dar aici e 
alt.ceva. 

Cârlova publiease poesia la 1834, şi ea a fost în curind 
uitată. La începutul anului 1848 George Bariț, o repro- 
duce în «Foaia pentru minte, inimă şi literatură» (N-rul 
de 1 Ianuarie). După o lună Alexandri își scrie marşul 
săi, pub'icîndu-l ciuntit în Moldova, dar în întregime în 
<Poaia pentru minte» (N-vul de la 24 Maii). Această 
foaie era pe atunci principala gazetă a Rominilor și fiind 
că apărea în Ardeal, putea să vorbească liber despre 
Ruşi şi Turci. După o lună de la publicarea poesiei lui 
Alexandri, îşi publică Murăşanu marşul săi tot în aceiaşi 
foaie (N-rul de la 21 Iunie). | 

E probabil, că Alexandri n'a cunoscut marşul lui Câr- 
lova înainte de a fi publicat în Foaia lui Bariț. Ori cum 
însă, un lucru e vădit: Alexandri şi-a scris poesia sub 
influenţa poesiei lui Cârlova. Aceleaşi idei, aceiaşi con- 
ceptiune, aceiaşi formă a versurilor. O singură idee însă 
u'o are Alexandri, ideia care a harăzit lui Cârlova cea 
inai splendidă strofă: alusiunea la originea Rominilor, 
glorificarea trecutului şi apostrofarea umbrelor mărețe 
ale foştilor Romini. Ideia asta, o reia Murăşanu, accen- 
tuînd-o cu mult mai energic, poate prea exagerat. 
Toţi trei poeţii încep la fel. 

Cârlova : 

XYată vremea mic şi mare, armele să le "nalţaţi, 

Alexandri : 

Iată ceasul ce deşteaptă din adînca letargie 

14



Murăşanu : 

Deşteaptă-te, Romine, din somnul cel de moarte... 
Acum ori nici o dată,,. 

Chiar ideia cu somnul o aii toţi trei: Cârlova «cu grei 
somn v'a stăpînit», Alexandri: «voi ce staţi în adormire», 

“ Murășanu; «din somnul cel de moarte». Ideea «acum ori 
nică o dată» e exprimată numai de Murăşanu aşa (poate 
a imitat pe Petăfi ai Ungurilor, care îşi începe marșul 
cu: Deşteaptă-te maghiare, a sosit vremea: acu ori nici 
o dată), de Cârlova cu «iată vremea», iar Alexandi face 
repetiții nepoetice zicînd: iată veacul ce deşteaptă (str. 3) 
iată vremea v'a sosit (str. 4) iată ceasul de frăție (str. 8) etc. 

Versul lui Cârlova.: 

Ca să mergeţi cu pas mare către slavă neincetat 

e redat aproape întocmai de Alexandri: 

Ea păseşte cu pas mare către un ţel de mult dorit 

Tot aşa versurile lui Cârlova: 

Pe cimpia romiînească tot tăcere pină cînd ? 

ele. 

sint pricina că Alexandri are strofele cu: 

Pînă cînd în ţara noastră tot străinul să domnească? 

ete. 

Versul lui Murăşanu «că "n aste miini mai curge un 
singe de Roman» e versul lui Cirlova: <încă curge prin: 
tre vine acel sînge shămoşesc>; iar versul : «la care să se 
închine şi cruzii tăi tirani» e tota lui Cirlova: <înaintea 
ta tiranii să-şi aplece fruntea lor». 

La toţi trei găseşti o mulţime de expresii la fel, ca 
«mină de ajutor» <oarbă tirănie» ete. Alexandri, cum am 
mai spus, a luat chiar şi forma sirofei lui Cârlova (5 ver- 
suri în strofă, cele d'intiiă lungi, de 16 şi 15 silabe, cele 
din urmă semistihuri de 8 silabe, cu rime îmbrătişate) 
avind aceleaşi defecte în concepţiune şi versuri şi expresii 
împrumutate. Murăşanu e mai deosebit şi în fond şi în 
formă şi a scăpat de defectele celor alți doui, însă cît de 
colo se vede că într'o. ureche îi şoptea versuri Alexandri 
şi în cea laltă Cârlova, 

Dintre marşuri numai a lui Murăşeanu a avut norocul
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care fulgera şi trăsnea, a sfintului Petru care bătea ploi, 
şi a sfintului Ioan care convertea idolii botezindu-i,— 
toate acestea formează un frumos tabloii alegoric al lup- 
tei între puterile naturei în timpul unei furtune. Lupta 
se termină cu învingerea idolilor şi cu recucerirea şi 
readucerea în raiii a odoarelor răpite. 
După revoluţiunea elementelor şi întunerecul unei v:- 

jelii, cerul se însenină. şi se ivesc din noi, noaptea ste- 
lele şi luna, dimineaţa zorile, ziua soarele şi cu razele 
sale, cari înveselesc florile şi toată făptura. 

Versurile: acestei colinde ne aduc aminte de luptele 
cintate în imnurile vedice, între Indra, zeul Jluminei, şi 
Ahi sau Vritra, demonul întunerecului. Deosebirea este 
numai, că în imnul vedice Vritra, isbit de fulgerul lui In- 
dra, este sfişiat în bucăţi şi sîngele lui udă pămîntul sub 
forma unei ploi roditoare, sar în colinda creştină idolii 
înviuşi nu sunt ucişi, ci, căindu-se de răutatea lor sînt 
întorşi la ealea binelui. 

Sint. de relevat apoi figurile simbolice ale archanghe.- 
lilor Mihail şi Gavril, capii cetelor cereşti, ale idoiilor 
cari, ca şi smeil şi balaurii basmelor, ce turbură şi întu- 
necâ natura, de pare că arvoi să o nimicească, sunt sfări- 
maţi de puterea fulgerelor şi alungati de razele soarelui. 

O figură nu mai puţin interesantă este a sîntului Ilie. 
El ne aduce aminte de tipul lui Vulcan din mitologia 
greco-latină şi a lui Trachtri din mitologia indiană, din 
cari unul făurea fulgerele lui Joe în contra Titanilor, al- 
tul ale lui Indra, 

În această colindă, ea în toate colindele solare, vedem 
deci, cum sub forme şi nume schimbate, sa pastrat fon- 
dul uneia din cele mai vechi tradiţiuni religioase, modi- 
ficată de spiritul religiunii creştine, şi tocmai prin aceasta 
mal depărtată de înţelesul săi primitiv. 

INDRUMARE PENTRU ANALIZA LITERARĂ 

1) Cine este autorul poezii? Dacă este puţin cunoscut se dai cite-va 
notițe biografice — foarte pe scurt. _ 3 

2) De ce specie este poezia? Dacă e necesar se spun cite-va idei gene- 
zale despre acea specie. Dacă poate fi dubii pentru clasificarea poeziei,
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atunci se arată cari sint grupele cu cari are caractere comune şi se 
caută a se stabiii într'una din grupe, arătindu-se motivul. 

3) Care este tema poeziei ? Importanţa temei ? Dacă se poate, se spune 
pentru ce a ales poetul acea temă: ori împrejurările în cară a trăit l-a 
îndemnat, ori firea sa, ori atenţia ce se da în genere acelei teme. 

4) I?eile principale. Se iaii pe rină ideile principale, reproducindu-se 
chiar versuri întregi şi făcînd să apară tranziţiunea de la o ideie la alta, 
chiax dacă această tranziţiune nu este exprimată de poet, Fie-care idee 
se explică, i se arată frumuseţea, se compară cu altă poezie din litera- 
tura romină sati din vre-o literatură streină ou subiect analog, fie pen- 
tru a se arăta că poetul s'a inspirat de acolo, fie pentru a se arăta că 
a spus mai bine ori mai ră Ge cît altul. 

5) Forma poeziei, Se va caracteriza versificarea poeziei, apoi se va 
vorbi despre stil: calități, figură. 

D. ISTORICUL POEZIEI LIRICE 

1. POEZIA LIRICĂ ORIENPALĂ 

Poezia lirică orientală nu ne îndeamnă nici la in- 
dependență nici la libertate. Conştiinţa personală se 
vede absorbită în contemplarea fenomenelor naturii 
şi exprimată în această stare. Neputiud să se spri: 
jine pe ea însăşi, se pierde în fața ideii care re- 
prezintă puterea şi substanța lucrurilor. De aceea 
se îndreaptă spre acea putere fără ca so ajungă şi 
poezia nu e atit exprimarea poetică a unei gîndiri 
libere, ci mai mult descrierea contemplaţiunii naive 
în care poetul se află. Nu vedem sentimentele inti- 
me ale poetului faţă de obiecte şi de situaţiuni, pen- 
tru că se scoate la iveală micimea lui față de a- 
cestea, de aceea poetul este într'o continuă admira: 

„țiune, care face ca imaginaţia lui să piarză măsura 
şi să nu poată exprima în mod pozitiv obiectul săi, 
pentru că acest obiect este ființa supremă, înfinită



  

şi aceasta nu poate să se reprezente prin forme 
anumite, 

De acea în genere-poezia, orientală este religioasă 
Cînd întilnim subiecte de altă natură, iractarea 

lor este influenţată de aceleaşi principii. In faţa iu- 

bitei—dacă e vorba de poezia erotică—, în faţa vi- 
nului—dacă e vorba de poezia bachică—, în faţa e- 

roului—dacă e vorba de poezia eroică —poetul gră- 
mădeşte tot ce imaginaţiunea lui poate să facă mare, 

puternic, frumos şi se vede mic, dispare în faţa 

obiectului cîntat. 
Aşa dar poezia orientală e mai obiectivă, mai 

descriptivă şi mai puţin personală. 
În India găsim imne în onoarea zeilor, cum sînt 

mai ales cele din epopeele <Mahabarata» şi <Ra- 
majana». | 

La Ebrei găsim o minunată dezvoltare a liricei 
religioase. Cele mai strălucite exemple sînt «Cîntarea 
Cîntărilor> pe nedrept atribuită lui Solomon 1) 
<Psalmii» lui David ?), «Plingerile» lui Ieremia ?) 

Poezia arabică s'a dezvoltat cu deosebire înainte 
de Mahomet. $) Ea cînta ospeţele, vitejia, amorul. 

  

î) Solomon, fiul lui David, a domnit între 1016—976 a. Cr. I se atri- 
bue, pe lîngă o însemnată ' colecţiune de maxime (Parimiile lui Solo- 
mon), şi celebra poezie «Cîntarea Ciutărilor», epitalam simbolic. Sa tra- 
dus în ioate limbile. In romîneşte Eliade I-a tradus pe la 1845 în «Cu- 
rier de ambe sexe»; apoi cu ocaziunea căsătoriei M. 3 Regelui a făcut 
0 adaptaţiune tot sub titlul de «Cintarea cîntărilor adaptata la inclitul 
conubiu al Principelui Carol cn Principesa Elisabeta». 

2) David, regeie Iudeilor, mort 1a 10163. Cr. este autorul unor Psalmi, 
cari se consideră cea mai desăvărşită manifestaţiune a poeziei lirice re- 
ligioase. Colecţiunea acestora, sub numele de Psaltire, face parte din căr- 
țile sfinte primite de religiunea creştină. In secolul trecut şi în secolul 
nostru multora din aceşti psalmi li s'a adaptat muzică de cei may însem- 
nați compozitori, 
_3) Ieremia, profet ebreă, între anii 629—586 a, Cr. Deplinge nenoro- 

cirile viitoare ale Ierusalimului. 
4) Mahomet între anii 569—632.
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Mai tirziii şi-a. continuat existenţa întrun colț opus 
al lumii. în Spania, unde Arabii fundară un împeriă 
şi înfățişară lumii o civilizaţiune însemnată, care n'a 

rămas fără înriurire asupra vieţii şi literaturii popo- 
rului spaniol. 

La Perși poezia lirică are ca formă mai obicinuită 

gazelul. Ea a înflorit în secolul XIV. Poetul cel mai 

de frunte e Hafiz. . 

De la Egipteni ni s'au păstrat în inseripțiuni cite- 

va imne la adresa zeităților lor. 

II. POEZIA LIRICĂ LA GRECI 
  

Grecii sînt poporul cel mai poetic al anticităţii. 
Aceasta provine din însăşi natura pămîntului ce lo- 
cuiaii şi din clima peninsulei. Țara lor ţinea mijlocul 
între căldură şi frig, între pustiile imposibil de cul: 
tivat şi între o producțiune peste fire abundantă; 
între un cer veclnic înorat şi un cer vecinie senin. 
Acolo viața poporului în stătuleţe separate desvolta 
spiritul de libertate şi de independenţă ; acolo socie- 
tatea era aşa organizată în cit toţi cetăţenii statului 
puteaii să-şi petreacă timpul ocupîndu-se numai cu 
poeziă şi cu gimnastica, fiind-că de tot restul vieţii 
îngrijai sclavii. In ţara Grecilor poeţii erai glorifi- 
caţi ca şi generalii cei mari. Se povesteşte că Ate- 
niemii cari se aflau tocmai în războiă cînd muri pv- 
etul dramatic Sopochle *), cerură inimicilor un armi* 

1) La anul 405 înainte de Crist.
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stiţiă ca întreg poporul să poată participa la înmor- 
mintarea acestul poet. Greci! adora frumuseţea, atit 
fizică cit şi morală. Dacă poeţilor şi pictorilor li se 
înălțaă statue şi chiar temple, vedem că oamenii 
frumoşi şi voinici erai cîntaţi cu mult entusiazm 
cînd izbutiau să fie aleşi la concursurile pentru fre- 
museţe saii pentru puterea şi exercițiul fizic. 

De aceea nu mal întîlnim în poezia greacă acel ca: 
racter vag şi nehotărit al poezie! orientale. Adoratori 
al formelor, personificînd totul cu tendenţa lor către 
antropomorfizm, poeţii greci, dotați cu facultatea omu- 
lui nerafinat de a privi tot cei se înfăţişează cu un 
ochiă mal viii de cît omul civilizat, ne dai lucrări 
în care principalul caracter e plasticitatea. 

Primii poeţi a! Grecilor fură preoţi şi prima formă 
a poeziei fu imnul. Cintăreţii, numiţi aeză (350), 
tot-d'auna însoţiau cuvintele lor de muzică instru- 
mentală. Forma cea mai perfecționată a acestor in- 
strumente a fost lira. 

Cei mai vechi poeţi sînt persoane legendare, ca 
Orpheii, Museii, socotiți originari din Tracia; iar poe: 
ziile primitive erau alcătuite din repetarea numelui 
zeului însoţit de diferite epitete pline de laudă !). 

Cele may depărtate urme pozilive de poezie lirică 
—————— 

1) Iată un exemplu de poezie primitivă: 
Zevs e cel d'intiii ! 
Zevs trăznitorul este cel din urmă) 
Zevs este virfal! 
Zevs este mijlocul! 
Zevs este temeiul pămîntului şi al cerului instelat ) 
Zevs este sufletul intregei suflări! 
Zevs este puterea focului neostenit! 
Zevs este soarele şi luna! 
Zevs este regele! 
Zevs este stăpinul tuturor lucrurilor
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sint îmnele Omerice, atribuite pe nedrept lui Omer. 
Sint adresate diverselor divinități. 

A doua formă a poeziei grece este elegia în înțeles 
larg. Cei mai însemnați reprezentanţi sînt 'Tirteu şi 
Solon. 

Figura lui Tyrteu!) ne a fost transmisă într'un chip 
curios de tradiţiune. Spartanii, după porunca oraco- 
lului, cerură dela Atenieni un comandant?) şi aceştia 
le trimiseră în ris pe Tyrteu, -«un dascăl şchiop». 
Unii autori ered că prin expresiunea «dascăl» se în- 
țelege nu învățător, ci un poet mare, care avea o 
întinsă reputaţiune şi era urmat de mulţi elevi; iar 
epitetul de <şchiop» s'a atribuit persoanei lui după 
felul versurilor: fiind-că distichul se compuuea din 
două versuri inegale, s'a zis că versurile sint şchioape 
şi de aci cu vremea s'a zis şi poetului şehiop. Ori: 
cum să fie, el a făcut Spartanilor servieii reale, căci, 
prin sfaturile şi poeziile sale, a stins certele dintre 
ei şi i-a îndemnat să lupte eu toţii pentru independenţă. 

Legiuitorul Solon ?) şi-a făcut mare renume şi prin 
elegiile sale, dintre cari cea mai importantă este 
aceea care a provocat luarea Salaminei. Atenienii *), 
văzînd că nu pot, după multe încercări, să ia insula 
Salamina din stăpînirea Megarenilor, hotăriră ca ni- 
meni să nu mai provoace un războiă ce se ştia di- 
nainte că are să fie nenorocit pentru ei—şi provo: 
cătorul va fi pedepsit cu moarte. Solon, voind a scăpa 
patria sa de ruşine, se prefăcu nebun şi recită în 

  

1) Nu se ştie exact între ce ani a trăit. 
„_2) Spartanii aveai eu Mesenienii un al douilea războiii (zis mesenic) între anii 684—668 a. Cr. ” 

3) Solon între anii 640—559 a. Cr. 
4) La anul 601 a. Or.
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fața cetăţenilor o elegie, care îi înflăcără într'atita 
în cit porniră cu toţii și izbutiră să ia Salamina. 
Din această elegie, ca şi din altele ale lui, ne-ati 
rămas numai prea puţine fragmente. 

O altă formă este oda politică. A înflorit în ora- 
şul Lesbos şi are ca reprezentant principal pe Al- 
ceu '). Aristocrat din naştere, el s'a arătat duşman 
neîmpăcat al democraţilor şi stăpinit de cea mai 

“puternică patimă, care îl face de o violenţă extremă. ?) 
Poezia de amor s'a dezvoltat foarte mult la Greci. 

Cei mai insemnaţi poeţi sînt: Sappho şi Anacreon. 
Pogtesa Sappho?) a trăit la Lesbos şi a cîştigat 

prin poeziile sale un mare renume, care a persistat 

pină în ultimii timpi ai grecităţii, de şi operele ei 
Sai pierdut. 
Anacreon %) a trăit multă vreme la curtea tiranu- 

lui Policrat din Samos pînă cînd protectorul săă' fu 
omorit, Atunci trecu la Atena. Din poeziile lui s'aii 

păstrat puţine, dar în timpii posteriori i s'ait atri- 

buit foarte multe. Spirit temperat, el nu ia nici o 
dată subiecte mari, ci numai lucruri uşoare. Chiar 
cind tractează subiecte ce ar fi accesibile de o dez- 
lănțuire de patimi, el procedează ca în glumă. In tot, 
ne apare ca un om fericit, care petrece şi ride şi 

pe care îl distrează chiar mizeriile vieţii. 

Oda eroică se dezvoltă cu Simonide din Ceos 5). 

In timpul lui diferitele jocuri luară un mare avint 

  

1) A trăit în seo. VII a Cr. 
2) La moartea unui rival exclamă: <Acum e momentul de a bea şi 

de a ne veseli, căci Marsylus a murit!» 
3) Sappho, pela 588 a. Cr. 
4) Anaoreon, pe la 510a Cr. 
5) A trăit pe la 560—471 (9).
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şi învingătorii erai sărbătoriți de popor, ba Ii seri- 
dieau chiar statue. A trebuit dar ca şi poezia să le 

dea tributul său de admiraţiune. Pină la Simonide 

tot ce se cînta învingătorilor se mărginia la cite-va 

versuri, în cari se repeta numele lor însoţit de oare: 

cari epitete. EI] a dat formă literară -acestor laude 

a peifecţionat specia de poezie care se numia 
2 zwizta. Mai simplu de cit Pindar, a ştiut însă să 
celebreze pe luptătorii pentru patrie prin versuri 

pline de inimă. %) 
Cel ce ridică oda eroică la cea mai mare înălţime 

fu Pindar). A trăit în Teba şi scrierile lui aii fost 

aşa de prețuite în cit Alexandru cel Mare, cînd a 

dărîmat Teba, a, cruțat casa poetului. Odele lui tri- 
umfale ni s'aă păstrat împărţite în patru categorii: 
olympice, pitice, istmice şi nemeice, de pe numirea 
jocurilor la cari se referiaii şi cu prilejul cărora 

erai făcute ?). 

In genere in odele lui Pindar se pot distinge patru 
puncte: 1) laudă pe învingător, 2) laudă familia lui 
3) laudă patria lui, 4) laudă pe zeii protectori. 

Versificaţiunea lui are ceva particular. Versurile 

| 

  

—— 
1) Iată un pasagiă: «<Mormiîntul lor e un altar; modul cum ait mu- 

rit e un panegiric; epitaful lor nu se şterge nici de vreme nici de rugină, 
2) Pincar a trăit între anii 522—449 a. Cr. 
3) Jocurile olympice erai cele mai vechi. Se celebra Ia fie-care pa- 

tru ani la Pisa saă Olympia în Elida. Aci se adunaă Grecii din ţoate pro- 
Vinciile. Se făcea alergări, aruncări cu discul şi cu săgeata şi lupte. 
Jocurile pitice se celebrată tot cam la patru ani la Delphi în aducerea 
aminte a victoriei lui Apollo contra şarpelui Piton. La inceput era un 
Simplu concurs între poeţi şi muzicanți. Jocurile istmice se țineaii în 
istmu! de Corint aproape de un templu al lui Poseidon. Se făcea între- 
ceri şi lupte. Romanii aii couservat aceste jocuri şi le-au dat o mare 
strălucire, adăogînd şi vînătoarea, Jocurile nemeice se ţineau în oraşul 
Nemea din Peloponez. Se ţinea la trei saii cinci ani și instituirea lor se atribuia lui Eracles în amintirea învingerii 1.ului din Neraea.



221 

nu sînt regulate. Probabil că principiul pe care se 
bazaii era însoţirea muzicei. Odele pindarice erai îm- 
părțite în secţiuni alcătuite din trei părţi: strofă, 

antistrofă, epodă. Această împărţire depindea de 

mişcările pe cari le făceaii tineri! ce cîntaii odele lui 

în jurul altarului. 
Entusiazmul, îndrăzneala, strălucirea stilului sînt 

calitățile cari aii făcut să fie admirat de toată anti- 

citatea şi cari aii născut aceste versuri ale lui Ho- 

ratiu : <A voi eine-va să rivaliseze cu Pindar este 
a se înălța pe aripele de ceară lucrate de Daedal ca 
să dea un nume mării trausparente»>. !) 

Mai tirziă poezia lirică a Grecilor decade. In epoca 
alexandrină ?) se distinge Callimach *), care însă e mai 

mult meşteşugit de cit emoţionat. 

III. POEZIA LIRICĂ LA ROMANI 

La Romani poezia lirică s'a născut prin imitaţiune. 

Popor războinic şi serios, obicinuit cu gravitatea 
limbii şi a ideilor din inscripţiuni şi texte juridice, 
Romanii se ţinură totdeauna de idealul pe care Vir- 

giliu l-a indicat în Eneida: 

1) Să intri în luptă cu Pindar, o Iuliu, însemnează : 
In aer sus ridică-te ca fiul lui Daedal 
Cu aripe de ceară ?n zbor şi-al mărilor cristal 
Cu numele-ţă din noii botează. 

(Trad. Olanescu). 

2) Sub numele de epocă alexanărină înțelegem ultimele patru secole 
ale exei antecreştine cînd literatura greacă s'a dezvoltat nu în Grecia 
propriă zisă, ci în Asia (Pergam) şi în Africa (Alexandria). 

3) A tmăit în secolul 1V a. Cr.
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Tu regere imperio populos, Romane, memento! 1) 

“De aceea nu s'aii preocupat de poezie şi, cînd cul: 
tura societăţii a simţit nevoe de ea, a fost întrodusă 
— modificată negreşit — de la Grecjy. Acest lucru l-a 
spus Horaţiii, arătind că Grecii, supuşi politiceşte, 
şi-au răzbunat pe Romani, supunîndu-i din punct de 
vedere literar: 

Graecia capta ferum victorem cepit et artes 
Intulit agresti Latio... ?) 

Cea mai mare parte a poeziei lirice romane este 
erotică. Aşa a scris Catul,?) cunoscut eu deosebire, 
prin epitalamele sale (In nuptias Iuliae et Manlii), 
Properţiu *) şi Tibul. 5) Şi operele lui Ovidiu %) 
sint în majoritate erotice, mai ales colecţiunea îinti- 
tulată <Amorum libri» şi încă aflăm în ele mai mult 
libertinagiu de cit pasiune şi poetul ne apare sen- 
sual şi vulgar şi mai puţin sincer de cît Tibul şi 
Propertiu; cu toate acestea a lăsat şi lucrări de altă 
natură. Cunoscute sînt elegiile sale adunate în co- 
lecţiunile Triste şi Pontice, în cari descrie nenoro- 
cirile sale din timpul exilului. 

Cel mai însemnat poet liric roman este Horatiu. ) 
EL imită pe Greci, mar ales pe Sappho, Alceu şi 
Pindar, dar ştiu să dea şi părți originale. Mai mult 

1). Romane, gîndește-te că trebue să stăpîneşti lumea prin putere, 2). Grecia învinsă a învins pe fierosul învingător şi a întrodus artele în Laţiul cel cîmpenesc. 
3) Catul s'a născut la 86 a. Cr. Tot el a imitat şi celebrul epitalam al Jai Callimach. _ 
4) Propertiu s'a născut la 52 a. Cr, 
5) Tibul a murit la 19 a. Cr. 
6) Ovidiu s'a născut la 43 a. Cr. - 1) Horatiu a trăit între anik 64—7 a. Cr, Operile lui s'aă tradus romi- meşte de â. D. C. Ollanescu.
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încă, cele mai reuşite şi cari fură mai admirate din 
odele lui sînt cele în cari cîntă fapte romane con- 

temporane. El cîntă amiciţia, amorul, dar cîntă şi pe 

zei, cîntă pe eroii patriei sale şi în «Carmen saecu: 

lare» urează ca ţara sa s'ajungă stăpîna lumii. 2) 

IV. LIBICA MEDIOEVALĂ 
  

Popoarele barbare, cari veniră rind pe rind din 

Asia şi fură una din cauzele căderii imperiului ro- 

man, schimbară cu desăvirşire înfăţişarea vieţii so- 

ciale în Europa. În locul organizării centralizătoare 
a Romanilor, în loc de un stat sai cîte-va state în- 

tinse şi puternice, vedem o sumă infinită de castele, 
de teritorii mărginite guvernate de stăpinitori iubi- 
tori de cuceriri şi de viaţă agitată şi rătăcitoare. 

Această nouă societate u trebuit să aibă şi o nouă 

poezie. Subiectele poeziei lirice medioevale se pot 
reduce la patru puncte: amorul şi cultul femeii, 
războiul, religiunea şi critica organizării sociale de 
atunci. 

Tara unde s'a dezvoltat cu deosebire lirica evului 
meziii şi a ajunsla o strălucire mare a fost partea 
de sud a Franţei numită Provence. 

Această regiune a stat multă vreme despărțită de 
restul Franţei şi multe din nenorocirile, învaziile 
streine şi războaele civile n'a necăjit-o. 

Î) In altă odă zice: <Dea zeii ca soarele în cursul săă să nu întil- 
nească în veci putere mai mare ca a Romei».



224 

Primii poeţi provencai fură aşa numiții juglars 
(joculatores), nişte cîntăreți populari cari mergeai 
din castel în castel, cintai, recitaii poezil şi făcea 

diferite scamatorii, uneori chiar jucau ursul ea Ti 
ganil noştri. Nu se putea petrece fără ca unu sai 
mai mulți de aceștia să fie chemaţi spre a desfăta 
adunarea. Cu cit lumea castelelor feudale—şi mai 

ales societatea doamnelor şi domnişoarelor—se cul: 
tiva, se rafina, cu atit poeții rătăcitori pierdeai din 
valoarea lor, nu mai erai primiți cu aşa bună voin- 
ță ca mai nainte, pentru că începe treptat să se ri- 

dice poeți dintre nobili sai şi diatre burghezi, dar 
cu o poezie mai galantă, mai poleită. Această nouă 
clasă de poeţi se numeste froubadours. Trubadurii 

traciaii şi subiecte războinice, lăudind pe diferiţi ca- 
valeri din timp, şi satirice. dar se ocupai mai ales 

cu amorul, încît poezia provencală deveni sinonimă 
aproape cu poezia amoroasă şi primi numele de gui 

saber (gai savoir). 

Poeţii nu se mulțumiai a recita sai cînta ope- 

rele lor ; ei se luai adesea la întrecere, tractind doi 

Saii mai mulţi acelaşi subiect. Acest concurs se pe- 
trecea în fața unor adunări alcătuite mai ales de 

doamne. Şi fiindcă, după cum am spus, poezia pro: 
vencală era mai ales amoroasă, aceste tribunale 

poetice primiră numele de cours d'amour. Poeziile 

astfel înfăţişate se numiai jeuz-partis (joes partits) 

sati fensons. 1) 

1) Jeu-parti era un concurs în care un poet înfăţişa confratelui săă 
două opiniuni contradictorii, din care avea să aleâgă una, iar cel d'întiiă 
susţinea pe cea rămasă. Zenson era un concurs în care doui poeţi com- 
puneaii alternativ cite a strofă.
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Speciile principale erai cansos (chanson) şi sir- 
vente. Sub prima numire se înțelegeaii poeziile seri- 
se în cinstea lui D-zeu, şi a femeilor; sub a doua 
se înţelegeaii satirele, mai ales politice şi la adresa 
clerului. 

Existau şi diferite subspecii. De asemenea se deo- . 
sebiaii multe soiuri de poezii după felul rimelor, după 
dispoziţiunea lor, ajungind pînă la combinările cele | 
mai capriţioase ce-şi poate închipui cine-va. 

Din Provenca, adică din limba numită d oc, poeziă 
lirică trecu în limba d:o4l, în care se dezvoltase mai 
ales poeziile narative şi poeţii se numiaii trowvăres. 
Aceşti truveri fură şi oameni săraci şi persoane 
din clasa bogata şi puternică a feudalilor. Astfel fu 
Thibaut, comitele din Champagne ?), mai apoi rege 
al Navarei; ast-fel fu Charles d'Orlsans *) şi Villon. 3) 

Și la nord caracterul poeziei lirice e aceleaşi ca 
în sud. 

In genere poezia lirică medioevală. în Franţa avu 
cea mai însemnată dezvoltare în sec. XI-—XIII. De - 
aci începe decadența. Această decadenţă îşi are ori- 
ginea în însuşi felul poeziei. Iubitorii peste măsură 
al formei meşteşugite şi alcătuind poezia lor mai 
mult din galante şi delicate jocuri de cuvinte de cît 
din expresia puternică a sentimentului, poeţii aceştia” 
căzură în convenţionalizm, care distruse toată viaţa 
operelor. 

  

1) A trăit între anti 1201- —1253, 

2) Principele Charles &'Orleans a trăit între anii 1391—1465. 
3) Villon, 1431-—1463, a dus o viață foarte zvăpaiată şi plină de aven- 

turi; a fost chiar hoţ şi asasin. 

15
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V. LIRICA POPOARELOR ROMANICE 

“Lirica modernă este în genere mai romantică de 

cît ceâ antică. Ea trece prin faze diferite după dife- 
ritele împrejurări culturale în cari s'aii aflat popoa- 

rele moderne. - - 

Trecerea de la lirica medio-evală la cea modernă 
o formează Italianul Petrarca, ale cărui opere ai 

fost admirate şi imitate nu numai de compatrioții 

săi, ci şi de naţiunile celelalte. 

Vom studia lirica modernă pe rind la popoarele 
romanice: Italieni, Francezi, Spaniol. 

I. LIRICA ITALIANĂ 

Petrarca 1) eră un Florentin exilat de tinăr din pa- 

trie din cauza certelor politice şi luptelor neîmpăcate 

dintre partide. Fiind nevoit să-şi părăsească patria, 
se duse la Avignon, unde părintele săi ocupa o func- 
ţiune. Aci cunoseu o tinără, Laura, care se “spune că 

făcea parte din una dintre cele mai însemnate familii 
nobile ale ținutului aceluia. Petrarca o iubi cu mare 

» ardoare, în timp de vre-o douăzeci de ani şi o plinse 
îndelungată vreme după moarte. Pentru ea scrise 
cele mai însemnate din producţiile sale, poezii lirice, 
mai toate sonete, cuprinse în colecțiunea numită can- 

1) Petrarca a trăit între: anii 1304—1974. El a scris multe opere în 
limba latină: Litterae de scriptis veteris indagandis, De libris Ciceronis 
Ad Posteritatem, Africa, poem epic încare vorbeşte de vieţoriile lui Scipio 
Africanul cel d'întiiă, Aceasta era considerată de el drept cea mai im- 
portantă operă, ÎN
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zoniere. Aceasta se divide în două: (Rime în vita di 
Laura) poezii adresate Laurei în timpul vieții; (Rime 
în morte di Laura) poezii pentru Laura moartă. Bu- 
căţile primei părți sint expresiunea sentimentelor lui 

în fața diferitelor întîmplări în legătură cu amorul 

săi şi cu iubita sa; In unele ne apare ca un îna- 

morat .sensual, arătîndu-ne în vorbe înflăcarate fo- 

cul patimei sale. In altele din contra cu un spirit 
care aleargă după ideal şi spunîndu-ne că dragostea 
sa este pură şi sfintă. Om cu o cultură foarte în- 

tinsă, un adevărat savant pentru timpurile” acelea, 
Petrarca strecoară o sumă de-cugetări filozofice în 
scrierile ss:a. 1) - . 

Bucăţile părţii a doua sînt elegii, în cari plinge 
pe Laura. IE: 

  

, 
1) Dăm aci două sonete de Petrarca: 
In ce parte a cerului, în care Idee era modelul Gupă care Natura a 

creat acest chip prin care voeşte să arate aici jos ce ar putea să facă 
colo sus? 

Ce nimfă în fîntîni, ce zeiţă în păduri şi-a desfăcut vre-odată un păr 
de aur mai frumos? Ce alt suflet poate avea atitea virtuţi? 

In zadar va căuta o frumuseţe dumnezeiască acela care nu i-a văzut 
ochii ei cînd îi întoarce cu nespusă graţie. “ 

Nu poate să ştie cum fericeşte amorul, nici cum Omoară, acela care 
Duci cunoaşte dulcile ei suspinui, glasul ei dulce şi dulcele ei zimbet. 

Mergind tot înainte, al meii ochiii rătăceşte 
In urmă, căci cu totul trupu-mi e obosit, 
Numai așa sărmanul putere mai primeşte 
Să meargă înainte de chinuri amărit, 
Apoi, gîndină la dulcea comoară ce-mi lipseşte, 
La scurta mea viaţă, la drumul nesfirşit, 
Pătruns de grea durere al meii pas se opreşte 
Şi ochii plină de lacrimi îi plec necontenit. 
So îndoeală-mi vine în piînsul msi ferbinte, 
Aceste membre uscate, lipsite de putere, 
Departe de a lor suflet cum pot a viețui?y 
Amorul îmi răspunde; dar nu-ţi aduci aminte 
Că pe pămînt amanți! ai dulcea mingiere 
De piedicile lumei a nu se 'nlănţui? | 

'Trad, de G. Panu.
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Acest sentiment, care, după moartea Laurei şi poate 

şi în timpul vieţii, s'a nutrit prin sine însuşi, e de- 

sigur ceva excesiv. Aci sfă germenul decadenţei care 

avea să se dezvolte în imitatorii săi. Renumele lui 

a fost foarte n are şi veacuri s'a seris în genul po 

„eziilor sale lucru pe care Francezii l-aii numit pt- 

traguiser. Ori ce tînăr se credea dator să cînte o 

frumuseţe închipuită şi cu cit aceasta era mai de- 

parte de realitate cu atit şi poeziile lui eraii mai 
slabe. Acest fapi se întimplă des în istoria litera- 
turii. Probă la noi, unde, văzindu-se succesul poe- 
ziilor plîngătoare ale lui Eminescu, toți imitatorii 

şi-aii dat cazna să facă la fel şi astfel se justifică 
apostrofa pe care le-a adresat-o Vlahuţă: - 

Trişti poeti ce pling şi cîntă suferință închipuite. 

De aci încolo poezia lirică italiană decade, mărgi- 

nindu-se să imiteze, uneori chiar să copieze pe 

Petrarca. 
Lipsiţi de originalitate, poeţii caută să facă spirit. 

Purizmul şi stilul umflat caracteriză mai ales pro- 

ducţiunile acestui timp. Reprezentantul cel mai în- 
semnat al acester poezii decadente este napolitanul 
Marini (sait Marino), care a trăit. multă vreme în 

Franţa, în societațea Preţioaselor şi pe care unii cri- 
_tici l-aă numit «marele corupător al gustului la Ita- 
„lieni» 5). Inseşi titlurile compunerilor sale ne previn 

__ 1) Marini a trăit între anii 1569—1625. A fost foarte prețuit şi onorat 
în diferite oraşe ale Italiei pe unde a trăit cite cîți-va ani. Iată esemple 
de stilul său. Un nas e lăudat ast-fel: <Un edificii alb, care sidică un 
zid între două cîmpii de zăpadă purpurie şi albă». Nişte "ochi: <șe gă 
seşie scris în negrul pupilei ochilor săi: aci e-soarele».
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despre ce vom afla într'însele : F'Iuere, Risuri, Laude, 

Sonele polifemice, ete. . 

Pe la jumătatea secolului XVIII se începe renaş- 
terea poeziei italiene şi la începutul. secolului nostru 
se produc doi poeţi de o valoare cu totul superi- 

vară: Manzoni şi Leopardi. 

Maunzoni ?) fu un spirit entusiast, un creştin fer- 
vent care surprinse prin Imnele sale scrise cu sim- 

plitatea şi sinceritatea adevăratului credincios şi în 

acelaşi timp fu un patriot înfocat. Şederea sa în 

Franţa născu înti'insul mare simpatie în cit se făcu 
ecoul adesea al evenimentelor de acolo şi plinse în 

versuri duioase tristul sfirşit al lui Napoleon (în bu- 

cata Cinque Maggio 1821). Pentru patria sa fu un 
cîntător plia de căldură şi un profet inspirat. Adîne 
iinpresionat de soarta unui popor mare, numeros, . 

dotat cu multe calităţi şi care stă îmbucăţit în în- 

finite provincii, sfişiate între ele prin ambiţiunea 
unui rege sait a unor: demagogi fără scrupul,—el 

strigă: <Nu vom fi liberi pină nu vom fi o natie. 

De aceea să nu mai fie despărţire între Italia şi Ita- 
lia!» Manzoni fu poetul care personifică gîndurile 
Italienilor moderni, ale acelora cari aveai să se lupte 

sub steagul lui Garibaldi—şi pentru aceasta fa foarte 

prețuit de contemporanii săi. 
Leopardi este ?) opus cu desăvirşire lui Manzoni. 

EI personifică dezgustul, pesimizmul. Cocoşat şi bol- 

  

1) Alexandru Manzoni a trăit între anii 1785—1812. Celebra prin ro- 
manul săi Logodnicii (1 promessi sposi), 

2) Giacomo Leopardi : 1198—1837. A scris şi proză: Opusrule morale 
Cugetări, ete; şi veysuri: La ftalia. Infinitul, La monumentul lui Dante, 
Amorul şi moartea, ete. - -
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năvicios din cauza prea multei ocupaţiuni cu studiul, 

el se vede tirit de o filozofie ciudată, care distruge 

ori-ce speranţă, ori-ce ideal pentru sine, pentru pa- 

trie saii pentru omenire. Nemulțumit că s'a născut 
în lume ca să sufere şi el şi să vază suferind pe 

alţii, el n'are altă. dorinţă de cît să moară—a şi fă- 

cut un imn Morţii—să dispâră în infinit, <acea mare 
în care i sar părea foarte dulce să facă naufragii».!) 

Alături cu aceşti doi se socoteşte între marii poeți 

ai Italiei Carducci, supranumit Musset al Italiei ?). 

I. LIRICA SPANIOLĂ 

Cea mai veche manifestare a poeziei spaniole este 
poezia populară. | A 

Poezia cultă se începu în secolul XVI prin influ- 
ența literaturii italiene şi în special prin influența 
lui Petrarea şi a lui Dante. Această imitaţiune însă 

a întimpinat destule critici şi ciți-va scriitori ai căutat 

să dea poeziei mai multă coloare locală atit prin a- 
legerea subiectelor cît şi prin formă, întrebuinţind un 
vechiii sistem de versificare naţională şi renunțind 
la endecasilabul italian care fusese în mare cinste 

la mai toți poeții spanioli. | 
Cei mai însemnați poeți din această epocă sînt: 

Fernando de Ierrera şi Teresa din Avila. : 
Fernando de Herrera *) a scris ode eroice şi ode 

pi Pentru caracteristica poeziei lui Leoparâi să se citească şi să se er- 
plice poezia «Lui Leoparâir de Naum. 

2) Giosue Carducei, născut la 1836. Cunoscut prin «Imnul către Diavol». 
3) Herrera a trăit pe la 1500—1591. Poeziile sale celebre sînt: Despre 

victoria de la Lepante şi Elegie către somn,
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religioase, căutînd să se inspire din genialele pro- 
ducţiuni ale lui Pindar şi ale regelui David. Preot 
credincios, el scrise poeziile sale cu profundă since: 
ritate, ceea ce-i atrase admiraţiunea contemporanilor 
săi, cari îi deteră epitetul de divin. 

Teresa din Avila ') numită Sfinta Teresa—se făcu 

călugăriță şi'şi petrecu toată viața pentru propaga- 

rea credinţei, găsind în acelaşi timp” vieme ca să 

compună un mare număr de poezii în cari zugră- 

veşte sublimitatea religiunii şi a dragostei pentru 

D-zeu şi, în trăsuri satirice, atacă pe cei puternici 

cari nu ascultă poruncile lui D-zet, Deşi persecutată 
de inquisițiune, nu numai că nu-şi micşoră entusias- 
mul religios, dar încă deveni şi mai înfocată, ast-fel că  . 
după moarte fu canonizată, ba chiar fu proclamată pa- 

trona Spaniei. Principalele sale lucrări sînt: < Castelul 

interior» şi « Calea către perfecțiune». Concepţiunea ei 
poetică este un desăvirşit exemplu de misticizm. Ea 
cade în extaz, simte cum se vede treptat, treptat 

1) A trăit între anii 1515—1582. Iată un sonet al acestei poete: 

Nu Cerul pe care l-ai făgăduit ca răsplata credintei mele 
Mă face să te iubesc, 
Nu Iadul cu flacără groaznice 
Mă opreşte a-ţi călca legea. 

Numai tu, Doamne, te apropii de sufletul mei, 
Tu, pe care te văd țintuit pe acel lemn ticălos, 
Lorpul tăă plin de singe cere dragostea mea. 
Dragostea mea o daă Dumnezeului care suferă şi moare pentru mine 

Ce-mi pasă de comorile nemărginitei tale puteri?, 
Fără tine toate darurile pai nici un farmec. ' 
Pe tine singur te caut; pentru tine însu-ţi te iubese. 

Și dacă p'ar fi Iad, Doamne, tot m'aşi teme de tine: 
Si dacă n'ar fi Cer, Doamne, tot te aşi iubi 
Fără frică, fără nădejde, cum te iubesc astăzi
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deslipindu-se . de lumea materială pentru ca să se 

înalțe la Christos, pe care îl crede mirele săi. <Stind 
“în meditaţiune, zice dinsa, mi-apăru Dumnezei Fiul. 
-Intinzîndu-mi mînă, îmi zise: Priveşte urma cuiului, 

De acum nainte vei fi soţia mea. Onoarea mea o vei 

privi nu numai ca un lucru al creatorului, ci ca un 

lueru al soțului tăi». 

Această poezie. îşi începu decadenţa prin operele 
lui Luiz de Gongora!). Acesta luă ea principi al 
„poeziei fineţa şi exagerarea cugetării şi a expresiunii, 
“Toată cazna lui era să câute metaforele cele mai 

îndrăzneţe, cele mai extravagante şi să le exprime 

prin cuvinte mai vechi, eşite din uz-şi prezentate în 
“ întrebuinţări cu totul ciudate. El scrise poezii amo- 
roase, eroice, etc. 

Cu acest sistem făcu şcoală şi de atunci s'a dat 

modului de a scrie. umflat numele de gongorizm. 

In secolii următori poezia decade— în specie poezia 

lirică —. spre a se ridiea din noii în secolul nostru 
prin multe producţiuni de natură epică şi pastorală. 

3. LIRICA FRANCEZĂ 

Epoca modernă se începe la. Francezi printr'o serie 

de prefaceri şi turburări provenite din cauza certelor 
religioase. Noua stare de lucruri care începe cu sec. 
XVI, ridicarea regalității, a produs şi o nouă poezie, 
înfluențată de curente multiple şi varii, dintre cari 
cele mai puternice sînt: influenţa evului meziu, în- 

1) Intre anii 1561-1627,
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fiuenţa anticităţii scoase la lumină prin renașterea 

literară şi artistică, 

Poezia medio-evală se sfirseşte prin operele lui 
Clement Marot, care scrie cu gratie şi cu spirit, dar 

cu puţin fond 1). 
In timpul Ini se ridică o nouă direcţiune literară, 

aşa numitul clasicizm sai mai corect neo-clasicizmul, 

care stăpineşte mişcarea culturală din Franţa — ca 

şi în cele-Valte state europene—pînă pe la începutul 

secolului nostru, 

Această direcjiune își găseşte cea mai strălucită 

expresiune . teoretică în lucrarea lui Joachim _ du 

Bellay ?) întitulată «Defense et îllustration de la 

langue francoyse». 

EI își propune să apere limba franceză contra 
celor căti o dispreţuiaii întrebuinţiad numai latineasca 
şi să arate că se pot scrie şi in franţuzeşte opere 

de valoare. Pentru aceasta trebue ea scriitorii . să 

ştie bine limba greacă şi latină şi să imite operele 
grece şi latine. Nu e destul pentru poet să fie na- 

tura] ; ci trebue să aibă în vedere modelele. 

Cu asemenea teorii negreşit că nu se puteaii face 

lucruri mari şi în adevăr neoelasicizmul cu lirică a 
fost slab. Poeţii cari aplicară la început teoriile su»- 
ținute de către Du Bellay fură numiţi în totala plc- 

iade. Cel mai însemnat fu Ronsard,”) poet de talent, 

dar care n'avu succes cu operele sale, pentru că 

1) Clement Marot, a trăit între anii 1496—1544. 

2) Du Bellay a murit la 1566. Lucrarea sa critică «La Defense» a apă- 

rut la 1549, 
3) Pierre de Ronsară (1524—1585) se " consideră întemeetorul şeoalei 

care se va numi «clasicizm>. Principalele publicaţiuni de poezii lirice, 

Les Odes, Les Amours.
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cereaii o specială preparaţiune ca să le înţelegi şi 

pentru că n'a ştiut să minuiască destul de bine limba 

pe care .voia s'o facă după teoriile sale de purizm. 
In secolul XVII avem de citat pe Malherbe ') 

care s'a făcut cunoscut prin cite-va elegii 2) în care 
găsim strofe eît se poate de sincere. Este impo- 

tant mai ales prin perfecţionarea versificaţiunii, din 
care cauză Boileau a zis despre el: 

Eufin Malherbe vint et le premier en France 

Fit sentir. dans les vers une juste cadence... 

Secolul XVIII produce un singur poet mare, care 

se ţine de curentul clasic Andre: Chenier. %) Spirit 
entusiast iubitor de libertate şi doritor de bine pen- 

tru patria sa, Chenier are în operele sale două di- 

recțiuni bine definite : înainte de revoluţiune se vede 

seninătate în scrierile sale. In timpul revoluţiei se 
vede entusiazmul pentru ideile cele nouă, mâi tirziii 

indignarea contra exceselor revoluțiuiiii. EI credea 

că mişcarea trebuie să aibă de scop numai a da 
Franciei libertate. Indată ce conducătorii et aii deviat 
din calea cea dreaptă, a voit să se opună, să oprească 
torentul, dar n'a putut şi opoziţiunea lui l-a dus la 
eşafod. 

In secolul nostru poezia franceză este caracteri- 
zată mai ales prin introducerea ideilor filozofice. Cei 

1) Francois de Malherbe (1555—16928). Prima publicaţiune : Les Lawmes de Saint-Pierre ; apoi o sumă de lucrări ce s'au adunat mai tirziă în mai multe volume. | 2) Cea mai cunoscută este: Consolation ă Mr Du Pâvier. : 3) Andrs Chenier (1162—1194) a scris: Eglogues, — Iambes,— Eldgies. Ce- lebră este elcgia: La jeune Captive, de pe care Bolintineanu a imitat: 0 fată tînără pe patul morţii şi Un tînăr romîn mort în streinătate. 

i
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mai însemnați poeți lirici francezi sînt Lamartine, - 

Alfred de Musset, Victor Hugo. 
Lamartine *) ne înfăţişază o filozofie religioasă 

inspirată mai ales din creştinism şi teoriile lui Platon. 

D-zeu se găseşte în cer, pe pămînt, pretutindeni; 

dar este superior gîndirii o meneşti, superior naturii, 

<Iinfini seul est la forme de Dieu». Ideia lui D-zeii 
este raţiunea existenţei?) şi tot ce trăieşte se con- 

duce de acest principiii fără să ştie. Lumea se schimbă 

pe fie care zi, idealurile de azi nu vor mai fi idea- 

luri miine 3). 

El a cîntat patria, omenirea, dorinţa de pro gres, 

libertatea, amorul, dar toate cu o linişte şi cu o se- 

ninătate care te pătrunde. «Versurile lui te fac să te 

<gîndeşti la nopti luminate de lună, la adieri de vînt, 

«la poteci umbroase în cari d'abia pătrund razele 
«soarelui prin locul liber dintre frunze» 4). 

Alfred de Musset 5) miînuitor foarte dibacii al 

versului ), are în poeziile sale multă seriozitate, 

1) Alphonse de Lamartine (1790—1869) a tost scriitor mare şi om politic. 
La 1848 a fost chiar şeful guvernului provizorii. A scris mult, dar spre 
finele vieţii soria ca să se întreţie, de aceea făcu multe lucrări slabe, 

Prihcipalele opere: Mâditations podtigues, — Nouvelles mtditations poc- 
tiques,— Harmonies pottigues, — Juselyn. 

2) Dieu | Son idee c'est la raison de V'âtre. 
3) I'humanite ne vit pas d'une idee, 

Elle cteint chaque soir celle qui l'a guidee ; 
Elle en allume une autre ă Vimmortel flambeau. 
Comme ces mortis vâtus de, leur parure ivomonâe, 
Les geuerations emportent “de ce monde 
Leurs vetements dans le tombeau. 

4 Aşa caracteriză pe Lamartine criticul fraucez Guyau. Principalele 
lucrări ale acestui critic sînt: Z/art au point de vue sociologique, — Les 
problâmes de Pesthdtigue contemporaine. 

5) Musset (1810--1857) a scris pe lîngă altele, şi o serie ae poezii, de- 
venite celebre şi imitate în multe literaturi, întitulate Auite: de „mai, de 
d&cembre, î'octobre. La noi. s'a scris poezii cu titlu acesta şi în acest - 
gen de Ali Macedonschi. 

6) De la el avem versul: 
Le dernier des humains est celui qui cheville.
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multă adincime inspirată din problemele asupra 
vieții şi asupra soartei omului. Omul e destinat su- 

ferinții î) şi suferința îl înalţă, îl inobilează. Alături 
însă de cugetările filozofice adinci întilnim lucruri 
uşoare, vesele, cari ne fac efectul unui copil capri- 

ţios. De alt-fel ne şi spune că poezia este «Chanter, 

rire, pleurer, seul, saps but, au hasard...» “Şi, cu 

această natură, de şi se întristează de nenorociri, 

de şi protestă contra nedreptăţilor, totuşi nici o dată 

nu disperă. Uitarea şi speranţa sunt tot d'âuna min- 
giierea lui şi zice că trebue să fie şi a omenirii, căcă 
singura ştiinţă statornică este: «mareher toujours 

et toujours oublier». | ! 

Victor Hugo ?) este poetul liric cel mai iubit de 
poporul francez. El exprimă în operele sale cele mai 

variate sentimente, cugetări, personificînd,— am pu- 
tea zice — toată gîndirea timpului. Crede în Dizei, 
crede în triumful binelui şi al dreptăţii; socotește 
religiunea ca, neapărat necesară omenirii, pentru că 

Dzzeii, ori-cum. ar. fi reprezentat, este iubirea şi iu- 

„birea e principiul vieţii în tot universul. Hugo, pa: 
sionat şi violent în primele sale poezii, mai tirziii 

“se arată blind şi îngăduitor. Omenirea nu poate să 

existe de cit prin fraternitate şi prin dreptate. 

„Aceşti trei poeţi sint cei mai de frunte ai şeoalei 
literare ce se întemeiă la începutul secolului sub nu- 

1) L'homme est un apprenti, la douleur est son maitre. 
2) Victor Hugo (1802 — 1885), de şi m'a fost om, politic, a luat totuşi 

parte în politică, a ocupat înalte demnități. Se caraoteriză prin ura con- 
“tra lui Napoleon III (în timapul imperiului căruia a trăit în exil); deaci 
— pentru contrast — amiraţiunea către Napoleon I. Principalele pu- 
blicaţiuni lirice : Les Odes, — Les Ovientales, — Les feuilles d'automne,— 
Les voix înterieures, — Les rayons et les ombres, — Les Chants du Crea 
puscule. :
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mele de <romantizm», care-şi propunea în primul 

rînd să. reformeze limba poeziei, înlocuind termenii 

generali şi perifrazele cu termeni şi expresiuni proprii, 

apoi: să libereze pe poeți de convenţiunile multiple 
la care-i silia clasicizmul, 

Alături cu aceştia mai cităm.pe Thâophile Gau- 
ihier ') şi pe Beranger?). | | 
Romantici s'aii ocupat şi cu studiul versificaţiunii 

şi unii dintre continuatorii: primilor maeştri aii căutat 

să perfecţioneze cit mai mult meşteşugul facerii ver- 

sului şi să capete o dibăcie extraordinară. 
Cultul acesta al formei este înfăţişat în operele 

aşa numite şcoale parnasiene. (Ecole sau potsie par- 
nassienne). Această tendinţă a avut răul că unii ai 

dat toată silinţa pentru formă, uitind fondul, cum a 

făcut Theodore de Banville?) pe care un eritie l-a 
numit <acrobat» în versificaţiune. Avem totuşi ală- 

turi cu dinsul şi poeţi de talent, ca Baudelaire +) a 
cărui operă este stăpinită de ideea morţii şi al cărui 
stil tinde spre simbolizm; — ca Leconte de Lisle 5), 

poet pesimist, dotat cu o extraordinară putere de 

deseripțune ; ca Sully Prudhomme €) poetul filozof 
prin excelenţă, care a dat expresiunil ideilor o mare 
limpezime şi raţionamentelor o ordine riguroasă. 

„I) Gauthier (1811—1872):a publicat între altele :: Emauz et Camdes, co- 
lecţie de poezii lirice. El a scris şi «Histoire du romantismu». 

2) Beranger (1180—1851) şi-a căpătat; prin. «Cîntecele» sale o mare glo- . - 
Tie, mai mare de cit avea însuşă Hugo în timpul acela. Qolecţiunea lui: 
Chansons, 

3) 'Th. de Banville (1823—1891) a publicat între altele: Cariatides, — 
Stalactites, — Odes funambulesques. 

4) Ch. Baudelaire 1921—1867. Principala colectie. Les fleurs du mal. 
5) Leconte de Lisle (1820—1894) a soris: Poemes antiguvs, — Foâmes 

barbares, — Po&mes tragiques. 
6) Sully Prudhomme (născ. 1339): Stanres et poâmes.



238 

Pe cînd Leconte de Lisle își căuta inspiraţiunea 
în istorie, iar Sully Prudhomme în filozofie și în ştiinţă, 

începe a se ivi un curent noi: poezia naturalistă 
care caută să ne înfăţişeze viaţa de toate zilele sub 
toate aspectele, chiar cele mai triviale,. 

"După lucrările lui Coppee 1) care azi se bucură 
de mare glorie în Franţa, își făcu un nume Riche: 

pin 2) care exageră copierea naturii în cit citindu-l 
îți pare răi că la un poet care alege asemenea su- 

biecte găseşte un talent aşa de însemnat. 

În anii din urmă poezia franceză şovăeşte între 
“scoala naturalistă şi între simboliştă saii decadenți. 
Dintre aceştia Verlaine 2) şi Mallarme +) sint cei 

mai însemnați. Caracteristica acestei direcţiuni este 
obscuritatea expresiunii şi căutarea situaţiilor şi 
vorbelor bizare. | 

VI. LIRICA POPOARELOR GERMANICE 
  

Vom studia pe rînd lirica celor două principale 
naţiuni germanice. 

1. LIRICA GERMANĂ 

In secolul XII şi XIII lirica germană se dezvoltă 
la curţile feudale, avînd ca subiect: femeia şi amo: 

1) Frangois Coppse, membru al Academiei, a scris: Zntimitis, — Les 
Humbles, — Pofsies, 
__2) Jean Richepin: La Chanson des Gueux, după care a fost osîndit la 
închisoare pentru versuri imorale; — Les Blasphomes. 

3) Verlaine (1844 —1896): Poomes saturniens, — Paralldlement. 
4) Mallarme ; Vera et pose.
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rul, religiunea și organizarea socială. Poeziile din 
acel timp fură numite Minnegesang, la început a 

moroase ; iar poeţii ce:le cîntaă se numeait Minne- 

singer. Trecerea de Ja lirica medioevală la cea mo- 

dernă o formează acele corporaţiuni poetice numite 

Meistersinger, cari stăpiniră direct în sec. XV și 

AVI întreaga mişcare poetică germană. Membrii a- 

cestor corporațiuni treceai print”'o serie de grade 

pină să ajungă la titlul de poeți şi de maeştri. 

Aveaii un consiliu de critici şi un cod muzical şi. 

poetic, pe care nimeni nu putea să-l calce. Cei mai 
însemnați dintre aceşti poeţi fură Has Sachs 1) şi 
reformatorul Luther ?) de la care posedăm un în- 
semnat număr de imne religioase însoțite de muzică. 
Odată cu reforma se întroduse obiceii ea subiectele 

preferite de poeţi să fie religioase. 

Poezia nouă germană se începe cu Klopstock *) 

care scrise multe bucăţi în cari cîntă amorul, dar 

își făcu renume prin odele sale patriotice. In acestea 

glorifică muza germană, limba germană, dragostea 

şi sacrificiul pentru patrie,—toate întrun timp în 

care imitaţiunea streinătăţii era un curent foarte 

puternic. De aceea a avut printre contemporani o 

mare trecere şi posteritatea i-a păstrat mare vene- 
rațiune. 

Alături cu dinsul sînt cei doi poeți, cei mai cele: 

bri ai poporului german: Goethe şi Schiller, cari au 
dat şi poeziei lirice producţiuni de un merit superior. 

  

1) Hans Sachs a trăit între anii 1494—15176. 
2) Luther: 1483—1546. 
3) Klopstock ; 1724—1803,



| 2. 

Goelhe:) seria în dezvoltare scurtă subiecte de na. 

“tură diferite, zugrăvind amorul, patria, durerea, tur- 

mentele închipuirii, toate cu o putere de ermoţiune 

care rar se întilneşte. Ca exemplu celebru se citează 
«Regele Duhurilor». : | 

Schiller *) ne-a lăsat o serie de balade, în cari na- 

vează în mod direct saii în mod alegoric diferite în- 

timplări pentru ca să aibă ocaziunea să presare re- 

flexiuni filozofice. Aceste poezii ai şi din caracte- 
rele genului epic, formînd oare-cum tranziţia între 

acestea. 5) „ | 
Pe 'la începutul secolului nostru se ridică în lite- 

ratnra germană şcoala aşa numită romantică. Ea 
se caracteriză prin aceea că dă o mare importanţă 
visurilor, scoate la iveală fantome, se cufundă numai 
în domeniul închipuirii şi proclamă independenţa ab- 
solută a cugetării. $ | 

Dintre poeţii mai noi ai Germanilor vom cita pe 
Heinrich Heine,5) un evreii botezat, care din cauza 
schimbării de credinţă dobindi un fel de neîncredere 
faţă de ambele religiuni. German de naştere, crescut 
însă în Franţa, el amestecă în scrierile sale spiritul 
viii şi aplicarea la ironie a Francezului cu seriozita: 
tea Germanului. Gauthier a zis despre el; «Era tot 
deodată vesel şi trist, sceptic şi credincios, duios şi 

  

1) Goethe (1749—1832) e considerat-ca unul din geniile omenirii, A scris 
în toate genurile literare, a fost om politic, a făcut cercetări asupra ştiin- 
Aelor naturale, ete, : 7 

2) Sohiller (1759—1805) este socotit cel mai naţional dintre marii poeţi 
germani. . , 

3) De aceea se va vorbi despre ele la genul epic, 
4) Intemeetorul teoretic al acestei şeoale este Wilhelm de Schlegel (1767—1845). 
5) Enrie Heine (1800—1856): Cartea cîntecelor (tradusă şi în romiîneşte),— Poeziă nouă,—ete ; | - ”
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crud, sentimental şi batjocoritor, clasic şi romantice.» 
Exemplu mai cunoscut: «Doi grenadiri». 

Dacă Heine a exercitat o mare influenţă asupra 
tinerimii germane, alături cu dînsul ati apărut ope: 

rele altor poeţi ca: Rickert, cunoscut prin sonetele . 
sale, — Uhland 1) autor al unui însemnat număr de 
poezii lirice cu element narativ,— Lenau 2) poet pe- 

simist. 

2. LIRICA ENOLEZA 

Cei mai însemnați poeți lirici englezi sînt: Burns, 

Shelley şi Byron, iar în timpul nostru Tennyson. 
Scoţianul Burns 3) e un ţăran care a trăit în 

mijlocul naturii. a muncit ca ori-care altul, a avut 

puţină învăţătură, dar puternica sa simţire, sinceri- 

tatea emoţiunii ai dat poeziilor lui un farmec deo- 
sebit, care l-a făcut cunoscut şi admirat în timpul 

săii, cum îl admiră şi azi ori-ce Englez rare poate 
învinge dificultăţile dialectului în care a scris. A 

făcut poezii amoroase şi satire la adresa celor bo: 
gați şi la adresa preoţilor, dar viaţa desfrinată pe 
care a dus-o şi mai ales beţia l-a prăpădit de tinăr. 4) 

1) Uhland (1181—1862) foarte iubit pentru caracterul săii şi pentru, dra- 

gostea de patrie. e 
2) Lenau (1802—1850): Poezit,— Poezii nouă. A âus o viaţă foarte zvin- 

turată, a murit nebun, 
3) Intre anii 1759—1196. 
4) Iată o poezie de Burns: 

Rugăciune 

Tu, cauză necunoscută şi a tot puternică a speranţei şi a temeriă mele! 

Tu, în faţa căreia poate mai nainte de un ceas mă voii înfățişa. 

16
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Lord Byron 1) se născu la Londra dintr'o familie 
foarte veche, dar foarte cunoscută prin reaua pur- 
tare a multora din membrii ei, cari fusese .tiriţi 
de caracterul lor pasionat adesea pînă la crimă. Moş- 
tenind o asemenea dispoziţiune, fiind schiop şi din 
cauza aceasta luat în ris de colegi, el arătă mare 
ură pentru omenire, dezgust şi înclinare spre me- 
lancolie, caractere pe cari le regăsim în poeziile sale, 
în cari durerea formează subiectul de căpetenie. 
Poeziile sale sint mai toate scrise în ton epic, dar 
personalitatea lui reese în tot monientul în cît vezi 
bine că nu povesteşte durerile altora, ci propriile lui 
dureri şi impresiuni triste, fie la vederea celor petre- 
cute în jurul săi fie la aflarea celor petrecute odată, 
fapte pe care ni le face cunoscute istoria. 

Ura lui pentru omenire nu pornia însă dintr'un 
sentiment de egoizm, căci vedem că îndată ce Grecii 
încep la 1821 războiul lor pentru independenţă, aleargă 
să se lupte acolo şi moare pe pămîntul pe care-l 
cîntase atîta al Eladei. 

Shelley 2), amic cu Byron, trăi şi el rătăcind de- 
parte de patrie şi muri tinăr. Spirit iubitor de liber 
tate şi independenţă, Shelley lăsă un însemnat nu- 
măr de lucrări în cari se vede o simţire puternică. 
Amicii şi admiratorii săi i-ai pus ca epitaf pe mor: 

Dacă m'am rătăcit pe cărări pe cari nu trebuia să umblu, precum îmi şi spune sufletul Inieii ; 
Tu ştii că mi-ai dat pasiuni nepotolite şi violente şi glasul lor plin de vrajă m'a condus adesea la răă. 
Dacă din slăbiciune omenească am greşit, Tu, Bunătate supremă, as- „ounde-mi greşelile în umbra întunericului. 
Dacă cu ştiinţă am greşit, singura apărare este bunătatea ta şi ştiă că tu erţi totăeauna. 
1) Intre anii 1188—1824. Byron a murit la lupta de la Misolon, hi. 2) Shelley a trăit între anii 1792—1828 » 8



143 

miîntul săii de la Roma: «Cor cordium» şi l-aii pro- 
clamat «poetul poeţilor», 

Tennyson 1), a fost poetul cel mai cunoscut al An- 

gliei, în anii din urmă, mai ales că s'a bucurat mult 

timp de titlul de «poet laureat» al curţii. In poeziile 

sale sai înfăţişează sentimente personale—ca elegia 
la moartea unui amie—sait chestiuni filozofice; dar 

e cu deosebire important prin aceea că a căutat să 
dea o formă nouă vechilor subiecte naționale. 

VII. LIRICA ROMÂNĂ - 
  

Primele încercări în lirica romînă cultă se fac în 

secolul XVII de către Dosoftei?) prin traducerea 
psalmilor şi de către Miron Costin *) prin cite-va 
poezii istorice şi prin poemul filozofic <Viaţa lumii.» 
Nu putem însă începe istoricul liricei noastre de cit 
cu: sfîrşitul secolului trecut şi cu primii ani ai seco- 

lului actual. 

Poezia romînă are ca începători în Muntenia pe 

Văcăreşti, în Moldova pe Conachi. 
Familia Văcăreştilor, una. din cele mai vechi ale 

principatului romîn, produse o serie de poeți, cari 

fură foarte cunoscuţi şi apreţiaţi în cercul puţin în- 
tins al cititorilor de atunci, mai ales între boieri, 
Dintre aceştia vom cita pe Enăchiţă Văcărescu *) 

1) Altrea 'Tennyson : 1809—1892. . , 
2) Dosoftei, vestit Mitropolit al Moldovei, s'a născut cu câţi-va ani îna- 

inte de 1630 şi a murit la 1111. j 
3) Miron Costin, vestit cronicar moldovean, a trăit intre anii 1633—1691. 
4) Enăchiţă sai Enache Văcărescu a trăit între 1140—1199, .
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om cu o cultură întinsă, autor al unui însemnat nu- 

măr de poezii, dar toate cu puţină simţire şi inspi- 
rate din grecește. Ca mai bună se poate cita: <Amă- 
rită turturea». De la dinsul avem şi acel faimos 
testament în versuri.!) Cel mai însemnat este Iancu 

Văcărescu, ?) care se făcu cunoscut încă de tinăr prin 

compunerea unor versuri greceşti şi apoi prin «sti 

hurile peceţii»?) făcute pentru condica lui Caragea: 

A! de-ar putea a ne dobindi 
Si cîte avem pierdute, 
Atunci ce inimi n'ar grăi, 
Ce guri ar mai sta mute? 
Atunci şi acel corb sărman 
Iar aquila s'ar face 
Şi ori-ce Romin ar fi Roman 

"Mare "n războii şi 'n pace. 

El scrise poezii de diferite specii: amoroase, elegii, 

poezii patriotice, filozofice, multe în cari cîntă fru- 

museţile naturii, puţine inspirate din credinţele po: 

pulare. Poeziile sale n'aii valoare mare, dar sînt 

importante pentru timpul în care a scris. Grigore 
Alexandrescu l-a caracterizat astfel: 

Tu care ai fost din pruncie al Muzelor favorit 
Și ca. strămoşească avere geniul ai mostenit, 
Cintător al primăverei, ce ai darul a plăcea, 
A fi nalt cu desluşire, simplu fără a cădea, 
Care lucruri mici de sine ştii să te măreşti frumos 
Şi să nu zici nici o dată cuvint ce ar fi de prisos. 

1) Urmaşilor miei Văcăreşti 
Las vouă moştenire 
Creşterea limbei romîneşti 
Şi-a patrie! cinstire. 

2) Jancu Văcărescu: 1786—1863. 
3) In secolele trecute şi în primele decenii ale secolului nostru cele 

mai multe cărţi se tipăriaă sub auspiciile domnitorului; de aceea purtai 
pe verso al copertei pecetia ţării, In josul pecetier se soriaă versuri cari 
de obiceiă erati nişte banale laude la adresa Domnului.
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Această admiraţiune, desigur nejustificată, se ex- 

plică prin ceea ce spune mai departe Alexandrescu 

în aceeaşi Epistolă !) : 

Sint mult mai vrednici de slavă acei care au făcut 
In ştiinţă sai: meşteşuguri fericitul început 
De cit cei ce după dinşii şi de dinşii îndreptaţi 
Aii ajuns desăvirşirea de exempluri ajutati. 

Cam de aceeaşi valoare — ba poate mat mică — 
este în Moldova Costache Conachi,?) care a seris 

mai ales -poezii amoroase în versuri monotone şi 

foarte rar cu vorbe expresive. Intreaga lui viaţă ni 

se înfăţișază din lucrarea lui ca închinată amorului, 

un amor nestatornic şi zglobii. 

Tot pe la începutul secolului trăi — dar din neno: 

rocire puţin —un poet de talent deosebit Vasile Cîr- 

lova, *) suflet simţitor, entuziast, putind a-şi exprima 
bine cugetarea şi dacă w'ar fi avut să lupte cu ne- 
siguranţa limbii şi ar fi trăit may mult ca să se per- 

fecționeze ar fi fost unul din poeții cei mai mari. In 
puţinele lui produceri vedem că l-a impresionat fru- 
museţea naturii, l-a fermecat gloria trecutului (<Ru- 

inele Tirgoviştei») şi, încrezător în viitorul naţiei 
sale, a salutat în versuri viguroase ridicarea stea- 

gului romîn, cînd s'a înființat pentru prima oară ar- 
mata romînă în secolul nostru după 1831. 4 Bălcescu 

zice cu admiraţiune despre dinsul: «Floare a poeziei, 

june cu inimă de foc, ca o cometă trecătoare, tu 

1) Epistolă către Iancu Văcărescu. , 
2) Costache Conachi a trăit între anii 1711—1849. Poeziile sale s'a pus 

blicat întrun volum: <oezii, alcătuiri și tălmăciri>. 
3) Cirlova a trăit între anii 1809—183,.. 
4) «Marşul oştire! romine».
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strălucişi un minut peste Rominia uimită şi încîntată 
de lucirea ta. O moarte crudă te răpi fără vreme; 

dar apucaşi a ne lăsa o lacrimă fierbinte pentru glo: 
ria trecută şi o scintee dătătoare de viață pentru 

viitor. Cîntarea ta sublimă asupra ruinelor Tirgoviş- 
tei puse pecetea veciniciel asupră-le și ni le va păs 
tra chiar cînd pustiirile anilor le vor şterge cu totul 
de pe pămînt». 

Dintre poeţii perioadei de renaştere 1820— 1860 
cei mai însemnați sînt: Mureşianu, Alexandrescu, 
Alexandri, Bolintineanu. 

Mureşianu 1) lăsat un volum de poezii, dar cele 

mai multe sînt slabe: inspiraţia săracă şi limba în- 
cărcată cu neologizme şi barbarizme. A reușit însă 

întro poezie să întrupeze într'o formă frumoasă ide- 

ile cari agitau pe Rominii de peste munţi la 1845 

şi cari în parte agită şi azi întregul neam rominese 
Cu «Răsunetul» sai <Marşul anuluy 1848» a făcut 
ceea a făcut la Francezi Rouget de Lisle—autorul 
Marsiliezei: lucrarea lui a devenit imnul naţional 

al Rominilor. Lăsînd la o parte muzica, în ce pri- 

veşte versurile—rolul căpătat nu e nemeritat. A a- 
rătat cu expresiuni fericite durerile trecutului, <oarba 

neunire> — ciataganul» —cenuta> — <despotizmul» şi a 
chemat apoi la luptă pe fraţii săi, conjurindu-i să 

nu lase a mai reveni acele nevoi şi le-a arătat idea- 

lul măreț care încălzeşte inima ori cărui Rumin: 
unirea tuturor din patru unghiuri şi pentru acest 
ideal le-a spus sai să învingă cu glorie sai să 

moară cu glorie. 

1) Intre ani! 1816—1863,
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Gr. Alexandrescu !) ne a lăsat un însemnat nu- 

măr de poezii lirice, în cari se vede o simţire pu- 
ternică, exprimată în mod foarte plastic, avînd însă 

defectul că neglige forma versurilor: umpluturi, 

accent ritmie greşit, emistichuri greşite, silabe lipsă. 

El simte adîncă durere pentru durerile omenirii şi 
ar voi s'o vază fericită, ar voi ca tirania să înceteze 

şi libertatea să se întinză peste tot2). Dacă ochinu 
lui profetie priveşte viitorul, Alexandrescu se, uită 
şi la trecut, descoperă acolo vremuri bune, pentru 

poporul săi, vremuri în cari curagiul 3, vitejia erati 

prețuite, cînd trăiaă eroi—ce ati, devenit pentru noi 
nişte flințe legendare în cît “ne mirăm şi ne îndoim 
une ori dacă au exin stat în adevăr?). Deşi admiră 
gloria trecută, une'Sri această problemă a gloriei îl 
tortură şi spiritul lui cercetător se întreabă ce sînt 
oamenii mari; şi vede că adesea sînt îndemnați în 
faptele lor / de porniri cu totul egoiste, ba une-ori 
ceea ce noi lăudăm ea «virtute» vede izvorînd din 
«patimi». 4) 

Religisunea i-a inspirat uneori poezii frumoase 5) 
De a;semenea umorul a fost subiectul citor-va poe- 

zii nu /tocmai reuşite. 6) 

Bolțintineanu 1) a seris multe poezii cari ai făcut 

mult țefect asupra contemporanilor săi nu atit prin 

    

DI tre 1812—1885. 
n poezia <Anul 1840» Vezi analiza literară. 

AX In poeziile: Mircea la Cozia,—La Tismana, 
) <Megitaţie». 

75) «Candela», «Rugăciunea». 
6) Cele mai cunoscute: «<Aşgieptarea», — «Na a ta moarte». — Foarte 
pulare sînt încă din poeziile lui: «Ciinele soldatului», -— «Ucigaşul fără 

YOer. 

31) Bolintineanu: 1819—1872,
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limba întrebuințată şi prin reflexiunile ce aflăm în- 
tiinsele cit prin iubirea de patrie ce se vede şi prin 
delicateţa simţirilor,—lucru care nu se vedea la poe- 

ţii ce scria în timpul lui sait serisese mai nainte, 
Prima epocă a vieţii sale e cea mai strălucită. 

Poeziile sale pur lirice sînt intitulate < ever, 
cuprinzind mai ales elegii, citeva poezii filozofice şi 
“unele amoroase. 1) 

Se. mai află poezii lirice în colecţiunea intitulată 

«Florile Bosforului», în cari toate subiectele sînt 

orientale şi scenele se petrec în special în Constan: 

tinopol. 

Poeziile însă cari ; i-ai ridicat aşa de sus reputa- 
ţiunea sint «Legendele istorie», în cari elementul 
lirie e împreunat în măsură egală cu cel narativ. 

Alexandri 2) şi-a început cariera poetică inspirin- 
du-se din producţiunile poporului, pubiticind “Doime», 
subiecte din popor şi în forma populară. 2). Aci ve 
dem pe haiduc, Romiînul aprins de seteia libertăţii 

a dreptăţii şi a frăţiei, cu suflet nobil şi. generos. 
Vedem luptă între amorul filial, amorul patriei şi 
amorul fetei pentru iubit 4) sau ni se zugră'yesc cu 
o deosebită dibăcie obiceiurile simple ale pojhorulul. 
Odată cu acestea publică <Lăcrămioarele», lluerări 

de natură cu totul personală, în cari amorul Îpredo- 
mină, Din acestea fac parte: « Dedicaţie» cunioscută 

şi devenită populară sub numele de «Steluţa» —A<Cîn- 
"tec de fericire» ş.a. î 

' 
i 

1) Mai cunoscută: O fată tînără pe pasul morţii. 
2) Intre anii 1821—1890. 
3) Mai cunoscute : «Doina»,—<Sora şi hoțul»,—<Anârii Popa», <Groz:a». 
4) «Ceasul răi»,
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De aci încolo toată viaţa sa de scriitor şi-o închint 
patriei, luînd parte şi ca om politic mai la toate fap- 
tele importante ale istoriei contemporane. 

Nevoit să se exileze la 1848 el plinge această 
despărţire în versuri duioase: 

Cine ştie, cine ştie 2 
Dacă 'mpins d'al soartei vînt 
M'oiu întoarce ?'n. veselie 
Să sărut al tău pămint?.. 

La 1844 serbă dezrobirea țiganilor, acest mare 
act care face deosebită onoare generaţiei de atunci, 

căci în adevăr robia acestora—cum zicea un contem- 
poran—era o pată ruşinoasă pe fruntea Moldovei. 

La 1859 cînă şi Muntenii şi Moldovenii ardeau de 
dorința să poată alcătui o singură ţară, el fu acela 
care traduse în versuri această gindire generală, 

prin Hora unirii: 

Hai să dăm mînă cu mină 
Cei cu inimă romînă! 
Să 'mvîrtim hora frătieă 
Pe pămîntul Romîniei 

Mai tirziu apar <Mărgăritărele», în cari se vede 
tinerețe în simţiri, dar prea mare dragoste pentru 

- cuvinte dezmierdătoare. 
După ce cintase în «<regende»—poezii epice—glo- 

ria trecută, cîntă în <Ostaşii noştri» gloria solda- 
ților Romini cari, prin sîngele vărsat pe cimpiile 
Bulgariei, asigurară statului independenţa. 

Alexandri a păşit pe calea publicităţii într'o epocă 
în care poezia devenise o necesitate socială şi cine 

se încerca era încuragiat. Iată ce ne-a spune C. A.
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Rosetti 1) despre acest timp: <Ori care june a stat 
şi a admirat un minut o răsură în înflorirea ei, o 
stea schinteind ŞI apoi căzind şi pierzindu-se în spa- 
țiă, un val trecînd cu repegiune peste alte valuri ca 
să piară revărsîndu-se pe nisipul ţărmurilor ; ori-care 
a simţit inima tresăltind la un cuvînt patriotic saii 
la “vederea unei femei şi a putut spune în cite-va 
cuvinte cadenţate ce a văzut şi ce a simţit :—Şi ei 
sint poet, a strigat... Și mulţi aplaudarăm şi con: 
sacrarăm poeți.» 

Alexandri aducea o notă nouă; aducea, pe lingă 
sinceritatea simţirii, o. formă plină de farmec, cu- 
vinte potrivite cu ideile, cuvinte sugerătoare de ima- 
gini şi mai presus de toate o limbă curată, mare 
lucru pentru acel timp, în care purizmul cu diferi: 
tele lui manifestaţiuni era în mare cinste. 

Toată poezia lui este reflexul vieţii şi caracteru- 
lui lui. Fericit în viaţă, cunoscînd mizeria şi nevoile 
numai de departe, vesel tot-deauna, el a transmis 
operelor sale acea veselie care te încîntă, acea li: 
nerețe şi fericire, cari vor face din ele un adevărat 
tezaur pentru literatura romînă. De aci nu urmează 
însă că e lipsit de energie, că entusiazmul nu se vede 
în poeziile luf. Citească cine-va «Groza», <Pahod na 
Sibir» ş. a. şi va vedea cîtă adincime de sinițimînt. 
Alexandri—după. caracteristica lui C. A. Rosetti, 

a avut mîndria străbunilor, a cunoscut limba fori- 

  

1) C. A. Rosetti (182, »—1885) unul din fruntașii politici al regenerării noastre naționale. A făcut el însuşi poezii, publicate în coleoţia : «Sorieri din juneţe şi din exil. Cunoscute sînt: «Cămaşa fericitului», — «Tu-mi 
ziceai odată». ,
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lor, a vîntului şi a riurilor, a personificat energia 

unuă popor care renaşte. 
A treia perioadă în istoria poeziei noastre (1560— 

1880) se caracteriză prin o idee generală contrarie 

celei din perioada anterioară. Pe cînd poeţii din pe- 
rioada 1840—1860 sînt plini de entuziasm şi înere- 
zători în viitorul ţării noastre, ceilalţi sînt din po- 

trivă decepţionaţi, scirbiți de viaţă. Se intelege, sînt 
încă un număr de elevi ai lui Bolintineanu ca G. 

Creţianu !), H. Grandea ?), cari fac poezii patrio- 
tice, alături cu poeţii fantastică Sihieanu ?), Mihail 

Zamfirescu *), şi Deparaţiamu ?), al cărui talent e 

cu totul umbrit de incorecteţa limbii ; dar toţi aceştia 

sint poeţi de un rang inferior. 

Representanţii curentului celui noi sînt: Nicolae 

Nicoleanu *) Roneti Roman ?) şi Mihail Eminescu *). 

Am putea să numim pe aceşti poeţi pesimişti, dar 

se vede din operele lor că nu le a lipsit plăcerea 

vieţii, că ati avut dorinţă să lucreze şi ei cu ce-va 

  

1). Creţeanu : 1829-1987. Volumul săă e întitulat: Patrie şi libertate. 
A fost magistrat, 

2). Grandea, actualmente profesor la Bacăă, a publicat în anul... 0 co- 
lecţie: Miosotis. 

3). Alexanâru Sihleanu: 1834-1857. Coleoţia e întitulată : Armonit intime 
Cele mai cunoscute poezii: <Logodnicii Morți», — «Strigoiul». 

4). M, Zamfirescu; 1839-1818. Principalul volum: Cîntece şi Plingeri, 
Mal cunoscute poezii: «Balada Nebunilor»,— «Somnolenţa». 

5). Alexandru Deparatianu : 1835-1865. Volumul de poezif; Dorură si 
amoruri. Cele mai cunoscute: «Nihil novi sub soler,—<Vara la Țară» 

6). Nicolae Niocoleanu: 1833-1871. A fost profesor şi funcţionar A murit 
nebuh. Colecţia poeziilor sale într'o broşură sub inițialele N. N. Expre- 
siunea energică, arătînd multă simţire, dar adesea nemăsurat, uneori 
vulgar. Cele mai cunoscute: «Dor şi Jale»,—<0 victimă». 

1), Ronetti Roman a publicat la 1878 o poemă «Radu. Na mat scris 
aproape nimic de atunci. 

8). Eminescu: 18..-1889 Primele poezii s'aă publicat în revista «Familia» 
Cele mai multe în <Convorbiri literare. Volumul a apărut după moartea 
poetului. Cele mal cunoscute : «Venere şi Madonă>,—<Epigonil>,— «Mortua 
est»,— «Imparat şi proletar», «Satirele», — <Luceafărul>. ”
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la mărirea patriey, dar împrejurările sociale—in le- 
gătură de sigur cu starea la personală—i-aii făcut 

să vază numai partea rea a vieţii, iar trecutul țării, 

pe care l-admiră şi ei cum îl admiraii şi poeţii din 

epoca renașterii, nu mal servă ca un îndemn, vi ca 
un motiv de regret, regret cu atât mai mare cu cil 

le lipseşte increderea în viitor. ” 

Nicoleanu şi Ronelti Roman ai scris puţin: Emi 

nescu însă a scris mult şi a avut multă influenţă 

asupra scriitorilor tineri din ultimii anl. 

O însemnată parte din poeziile lui Eminescu sint 

erotice. Iubirea lui nu e veselă, chiar cînd nu intim: 
pină piedică, e violentă şi numai frumusețea naturii —pe 
care a înțeles-o şi a zugrăvit-o într'un mod maestru— 

"dă cîte-va tonuri mai blînde în acest tabloi întune- 
cat. Alte poezii sînt filozofice, exprimînd dezgustul 
de viață şi de aci pornind cu mintea către marile 
probleme ale existenţei. Ce este viaţa? Nebunie;— 
un vis searbăd, care ar fi mai bine să înceteze. 
„ŞI cu această poezie a deznădejdii Eminescu a 
făcut şcoală. S'a vorbit şi se vorbeşte încă de «cu: 

- rentul Eminescu». Influenţa lui, după unii, se dato- 
reşte faptului că pesimizmul lui a găsit un ecoi în 
sufletele generaţiei actuale, pentru-că el a ştiut să 

„dea într'o formă reuşită fondul comun de gîndire; 
după alţii, această influență s'a produs din cauza în- 
altelor calităţi. ale operelor sale: cunoştiinţă adiucă a 
sufletului omenesc, iubire către natură, limbă romi- 
nească plină de frumuseți. 

Cei mai însemnați. elevi ai lui Eminescu sint: 
Vlăhuţă, O. Carp şi Traian Dâmetrescu.
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Vlăhuţă !) nu e numai un continuator al lui Emi- 

neseu, ci şi un admirator, care—între primele poezii— 
adresează una maestrului săi, acea <văpae de lu-. 
mină>, care singur a suferit pentru toți 2). Multe 
rele vede şi Vlăhuţă în viaţă, dar are dragoste dea 

trăi mai mult ca Eminescu. Poet de talent, are însă 

detectul că nu s'a putut scăpa de greşelile de formă. 
ale lui Eminescu. In timpul din urmă a cercat prin- 
to poezie «Unde ni sînt visătorii ?» să îndemne pe 
poeți a părăsi nota plingătoare şi a îmbărbăta prin 

lira lor lupta pentru adevăr şi pentru bine. 
0. Carp 5)! e mai mult filozof. Se vede în opera 

lui omul de ştiinţă, care a adincit problemele, le-a 

cunoscut prin propriile sale studii şi deci nu sînt 
numai ca niște ecouri departate din gîndirile altora. 

Traian Demetrescu î) este un suflet de o delica- 

teță extremă, care ştie să zugrăvească de minune 
detaliile şi, într'o formă corectă, să ne facă a înţe- 
lege nuanțele sentimentelor. Din nenorocire a murit 
tinăr şi n'a putut ajunge la completa dezvoltare a 
talentului său. 

De ciți-va ani pare a se ivi un noi curent, care 
poate va da înfăţişarea unei epoce nouă în poezia 

1) Alexandru Vlăhuţă a publicat două volume qe poezii: Poezii, Iubire. 
Tot primul rămîne superior, Cele mai cunoscute poezii: «Dormi iubito» 
<La icoană»,—<Linişter. 

2) «Si tu să'nduri toată durerea 
Pe care lumea n'o mai simtă. 

3) O. Carp este pseodonimul d-lui George Proca, doctor în medicină, 
A publicat poeziile sale prin ziare şi reviste; pînă acum n'a apărut un 
volum. Mai cunoscute: <XEternitas»,— «Rindunelul>. 

4) 'Praian Demetrestu (13...—189,..), originar din Cralova, a debutat sub 
direcţiunea Iul Al. Macedonski, Mai tirziă a căutat; să devie mai liber în 
creaţiile sale şi a căutat se adopte limba lui Eminescu. Mai multe bro- 
guri de poezii: Poezii, Freumăte... Cele mal cunoscute:
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romînă: opera lui Coşbuc.!) O lume eu totul deo- 

sebită, lumea țăranilor, este zugrăvită cu un rar ta: 

lent în poeziile luy. In ele simțim aerul curat, sănă- 
tatea locuitorilor de la munte, inima caldă şi dorința 

de viaţă. Aci întilnim accente de bărbăţie, îndemn 

la muncă, la luptă, niciodată descuragiare. Simpliei- 
tate naivă, spontaneitate şi frăgezime a sentimentelor, 
alături cu putere bărbătească şi cu multă realitate 

în imagini: acestea caracleriză opera lui Coşbuc. 
Poezia decadentă a fost încercată la noi de o serie 

de tineri scriitori, dintre cari cel mai însemnat este 

Al. Macedonski. ) Acesta, de şi publicase la înce- 
"putul carierei sale un număr de lucrări din cari se 
vedea că are talent, în timpul din urmă a alunecat 
aşa de mult spre poezia simbolistă (pe care a voit 

s'o susţie şi teoretic) în cît poeziile sale ai devenit 

nişie simple jocuri de versificaţiune. 

INTREBĂRI 

I. Care este caracterul poeziei lirice orientale ? — La ce popoare ort- 
entale avem poezii lirice mai importante? 

II, Care este caracterul general al poeziei grece şi cum se explică? — 
Ce ştiţi despre poezia greacă primitivă ?— Cari sînt speciile ce sai dez- 
voltat cu deosebire la Greci ? — Cine reprezintă elegia ?— Ce ştiţi despre 

  

1) G. Coşbuc, de origine dintr'un sai de lîngă Năsăud (Transilvania) 
este azi considerat între cei mai mari poeţi ai noştri, Academia l-a onorat 
cu marele premiii de 12000 lei, care s'a oferit întîi lui Alexandri şia 
doua oară lul Odobescu. Colecţiile sale: Balade -i Iiile, Fire de tort. 
Cele mai cunoscute poezii: «Cîntec barbar».— «Noapte de vară»,—<Vrem 
pămînt>,— «Nunta Zamfirei», —<EL Zorabr, 

2) Al. Macedonski, fiul generâlului Macedonski, a conâuş cît-va timp 
xevista «Literatorul, care provocase o mişcare literară în țară. A pu- 
blicat pe la 18... un volum de Poezii; acum de curînd un al doilea vo- 
lum: Ezrcelsior.
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Alcea ? — Cari sînt cei mai însemnați poeţi prin lirica de amor? — Ce 
erai epinioiile ?—Cine a tăcut primele perfecţionări ?—Cine le-a dat stră- 
lucirea cea mai mare? — Ce gtiţi despre versificaţia lui Pindar? — Cum 
este poezia greacă în perioada alexandrină ? 

III, Care e caracterul liricei romane? — Cari sînt cei mail însemnați 
poeţi? — Ce ştiţi despre Horatiu? 

IV. Prin ce se oaracteriză poezia lirică din evul mediu? — Unde s'a 
dezvoltat cu deosebire? — Carl sînt primii poeţi? —- Ce eraii curţile de 
amor şi trubadurii? — Ce erati truverii? — Ce poeţi cunoaşteţi? —. 

V. 1. Cari sint cel mai însemnați poeţi lirici italieni? — 2. Cînd sa 
dezvoltat mal mult lirica spaniolă şi cari sînt poeţii ?— 3, Cînd se naste 
clasicizmul în Franţa ?— Ce era pleiada ?— Ce poeţi cunoaşteţi ?— Ce di- 
recţie literară dărimă clasicizmul? — Cari sînt reprezentanţii romantiz- 
mului ? — Ce ştiţi despre lirica franceză contemporană ? 

VI, 1, Cum s'a dezvoltat poezia germană în evul mediu? — Cine re- 
prezentă renaşterea spiritului german ? — Carl sînt poeţii germani cei 
mai mari? — Cine i-a continuat? — 2. Cari sint cei mai însemnați poeţi 
lirici engleză? 

VII. Cite perioade se pot deosebi în lirica romînă ? — Carl sînt poeţii 
de la finele secolului trecut şi începutul secolului nostru? — Cari sînt 
poeţii epocel de renaştere ?—0ine reprezentă curentul pesimist ?—Ce alt 
curent noă pare a se naşte? — Avem poezie deoadentă?



“GENUL EPIC 

A. Rezumatul celor mai însemnate epopei 

RAMAYANA 

Această poemă este ultimul episod al luptei dintre zei, 
ajutați de geniile bune, şi dintre geniile rele, în fruntea 
cărora se află Ravana. 

Spiritele demoniace fusese în adevăr învinse, dar Ra- 
vana ceruse de la Brahma, «ființa existentă prin sine 
însăşi», să nu-l poată omori nici un zeii, nică un genii, 
iar Brahma îi acordase aceasta, pentru-că Ravana se su- 

pusese la multe chinuri prin cari meritase favoarea. 
Duh răii însă, Ravana sa slujit_de invulnerabilitatea 

sa ca să facă răii şi zeilor şi oamenilor. Atunci se due 
zeii la Brahma şi-l roagă să pue capăt acestei nenorociri 
universale. Sfătuindu-se, ei bagă de seamă că Ravana 
uitase să ceară a fi scutit şi de lovitura vre-unui om; deci 
un om putea să-l omoare. Se înţelege însă că era grei 
să se găsească omul; de aceea primeşte zeul Vişnu să 
se încarneze în fiinţă omenească, după propunerea lui 
Brahma. i 

In timpul acesta regele Dacarata cerea zeilor să-i dea 
fii. Vişnu se incarnează ca fiu al lui Dacarata şi ia nu- 
mele de Rama — eroul poemei. Pentru ca să poată avea 
el şi tovarăşi vrednici, zeii crează o generaţie de oameni 
sălbatici sai maimuțe, cari se puteaii metamorfoza. 
„Rama creşte, primeşte. de la zei arme supraomeneşti 

şi ia de soție pe Sita, năseută dintw'o brazdă săpată pen- 
tru sacrificii. După puţin timp, se vede însă dezmoştenit, 
după îndemnul mumei sale vitrege. Atunci se duce în 
exil în păduri, însoţit de erodincioasa-i Sita. Aflindu-se 
aci, Ravana — are domnia în insula Lanka (Ceylan)— îi 
răpește pe Sita. 

Această răpire este nodul acţiunii. . 
Hama se aliază cu oamenii sălbatici şi fac un pod ca 

să treacă în insulă. Incepind lupta, nişte şerpi ţin legat
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pe Rama, care scapă numai cu ajutorul păsării Garuda,; 
miîneătoarea de şerpi. 

Atunci se reped ambii eroi la atac. Ravana, prin pu- 
terea magiei, îşi făcuse un car de foc. Zeul Indra, văzînd 
pe Rama în poziţie inferioară, îl trimite şi lui un car şi 
arme. Lupta e îngrozitoare; în fine. cu o săgeată căpătată 
de la Indra, Rama ucide pe Ravana şi, victorios, se în- 
toarce cu Sita, pe care o purifică prin foc. 

MAHABARATA 

Eraii doi împărati frați : Pandu şi Dhritarasthra. Pandu 
avea cinci fi, iar celălalt o sută de fir. Fiii lui Dhrita- 
rasthra daii foc palatului lui Pandu şi fiii acestuia fug în 
păduri. Peste eît-va timp însă sînt chemaţi de unchiul 
lor şi puşi stipîni peste diverse părţi ale imperiului. 
Unul dintre dinşii pierde la joc puterea şi atuncia, îm- 
preună cu frații săi, se refagiază din noii în păduri. 

Aflîndu-se aci, fiii lui Pandu se aliază cu un rege vecin, 
care le dă un ajutor mare. Cu acest ajutor, conduşi de 
Yudhishthira — care pierduse puterea la joc — înving pe 
Dhritarasthra şi-l izgonesc împreună cu toată familia lui. 

Atunci Yudhishthira abdică, lăsînd fraţilor săi toată 
puterea şi se duce la zeul Indra. 
Poema se sfirşeşte cu apoteoza eroului. 

ILIADA 

iada povesteşte un episod din războiul troian. Aga- 
memnon luase captivă pe fata unui preot al lui Apollon 
de la Troieni. Apollon dete ciuma în oaste şi oracolul 
ceru ca Agamemnon să înapoieze captiva. Acesta se în- 
voieşte, dar cu condiţia de a lua: pe Briseis, captiva lui 
Achile, Atunci Achile se mîuie şi hotărăşte să nu mai ia 
parte la luptă. Se retrage în vasele sale cu Mirmidonii 
săi si cu amicul său Patrocle, după ce rugase pe mumă-, 
sa Thetis să nu-l lase nerăzbunat. , 
Agamemnon cu aliaţii râincep lupta, dar se simte cu- 

Lis
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rînd. lipsa lui Achile, căci de unde pînă aci Acheii ame- 
ninţai zidurile cetăţii, acum sînt nevoiţi să se retragă şi 
să aibă grijă de tabăra lor. Pentru acest scop fac un zid 
şi un şant. 

După un seurt armistițiu, se iaii din noi la luptă şi 
Heetor ajunge cu Troienii pînă la şanţ. In această situaţie 
nenorocită, Acheii trimit la Achile. dar el rămîne nein- 
duplecat. A doua zi Acheii sînt şi mai răii bătuţi, şanţul 
chiar e trecut şi ei nevoiţi să fugă în corăbii. Achile nici 
acum nu se domoleşte, dar lasă pe Patrocle, cu armele 
sale, să meargă la luptă. Acolo Patrocle e omorit şi ar- 
mele sînt luate. Ştirea ajunge la Achile, acesta nu putea 
acum să meargă în luptă; de aceea se mărgini deoeam- 
dată să răcnească de trei ori şi să înspăiminte ast-fel de 
trei ori pe Troieni. 
„Acum uitase minia şi voia numai să răzbune pe ami- 
cul săii Patrocle. Se rugă de mama sa să intervie pe lingă 
Hephaistos ea să-i fabrice alte arme şi apoi puse la cale cu 
toţi conducătorii Acheilor planul de luptă. A doua zi, în- 
vestit cu armele sale, se repede, omoară pe toţi capii 
Troienilor şi în urmă şi pe Hector, pe care-l tirăşte legat 
de car în jurul cetăţii. Intorcîndu-se apoi, se ocupă cu 
îngroparea potrivită pentru Patrocle şi cînd bătrînul Priam, 
tatăl lui Hector, veni să ceară cadavrul fiului săii, i-l dete. 

ODYSEA 

Pe cînd toţi Acheii, cari se luptase la Troia, se întor- 
sese la casele lor, Odyseu singur sta departe de palrie, 
reținut de Nimfa Calypso. Făcindu-se un eonsiliii al zei- 
lor, fără Poseidon, Atene întrebă pe Zevs: de ce această 
soartă sa rezervat înțeleptului Odyseu? Zevs răspunse 
că Poseidon îl persecută, fiind că a lasat orb pe fiul săi 
Polyphem ; dar zeul mărilor va trebui să-l erte cînd vor 
stărui toţă cei-lalți, 

„In urma acestui sfat Hermes e trimis să poruncească 
nimfei Calypso a lăsa liber pe Odyseii, iar Atene se duce 
în ltaea, patria lui Odysei, unde se afla soţia lui, Pene- 
„lope—pe care o sumă de pelitori osileaiisă aleagă unul, 
zicînd că soţul ei a murit, — pentru ca să îndemne pe 
Telemae, fiul ei, a pleca în căutarea tatălui.
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Telemac pleacă la Pylos la regele Nestor şi apoi în 
Lacedemona ca să se informeze despre tatăl său. Nu 
poate însă afla nimic sigur. 

In timpul acesta Odyseii pleacă din insula Ogygea, a 
nimfei Calypso, şi merge cu bine pe mare pînă la un loc, 
cînd de odată Poseidon îl bagă de seamă, stirneşte o 
furtună şi sărmanul d'abia scapă într'un fluviii din insula 
Ph&acienilor. Din fluviu pătrunde într'o pădure unde se 
culcă. De odată e deşteptat de strigătele unor tinere, 
cari venise împreună cu Nausicaa, fata regelui, să spele 
stofe şi să se joace. Ele îl conduc la palatul regelui 
Aleinoos, care îl primeşte cu mare bucurie. Se fac mese 
şi jocuri şi hotărăsc bătrinii regatului să-l ducă în 
patrie. Mai nainte de plecare însă îl roagă toti să po- 
reslească întimplările călătoriei sale de cind părăsise 
roia. 
El spune cum a plecat de la Troia, cum a prădat un 

oraş al Ciconienilor, cari i-ai ueis o parte din tovarăşi, 
cum a văzut ţara fericită a Lotofagilor, de unde tovarăşii 
nu voiau să mai plece, cum în fine a ajuns într'o insulă 
aproape de ţara Ciclopilor. A luat atunci 12 din însoti- 
torii săi, a mers în peştera lui Polypthem, regele Cielopi- 
lor, care a mîncat ciţi-va din ei; dur Odysei l-a îmbătat 
şi i-a ars ochiul, apoi a fugit. Atunci Polyphem s'a rugat 
de tatăl săii Poseidon să-l răzbune şi de aci porni toată 
ura zeului contra lui Odysei. 
Ajungînd la Eol, regele vînturilor, acesta i-a dat într'un 

burduf toate vînturile închise, afară de cel necesar ca să 
mişte pînzele, Peste noapte însă tovarăşii desfac burdu- 
ful şi se stirneşte o furtună care i-aruncă la Lestrigoni 
cari le ard vasele—afară de unul—şi omoară multă dintre 
dinşii. Ajung apoi la vrăjitoarea Circe, care preface pe 
tovarăşii săi în purcei; dar- Odyseii primeşte de la [er- 
mes o buruiană fermecată, aşa că scapă, se împrietenește 
cu Circe şi readuce la formă omenească pe tovarăşi. De 
aci vota să plece în Itaca, dar vrăjitoarea îl învaţă să 
meargă mai întăii în Jad ca să consulte sufletul lui Ti- 
resias. Pătrunde în Iad, vede pe Tiresias şi pe alte per” 
soane moarte, ca mumă-sa, Agamemnon, ş. a. Apoi pleacă. 
Seapă de seducţiunea Sirenelor, scapă de Seila şi Caribda 
şi ajunge în Sicilia (Trinaecria). Aci tovarășii săi fac gre: 

șala de a se atinge de turmele soarelui şi îndată ce
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pleacă vasul e spart, toţi tovarăşii morti şi de acolo sin- 
gur ajunge în insula Ogygia. 

Astfel povesti Odyseu şi după aceea Pheacianir îl du- 
seră în Itaca. Aci Atene îl întîmpină şi-i dă forma unui 
cerşetor, iar ea se duce să aducă de la Sparta pe Telemac. 

Telemac soseşte şi tatăl său i se face cunoscut. Merg 
împreună la palat. Penelope primeşte bine pe străinul 
cerşetor şi-i spune că a doua zi va lua pe acela dintre 
pretendenți, care se va servi mai bine de arcul lui Ody- 
sea. Acesta îi zice că fac : bine. A doua zi cerşetorul ceru 
voe să încerce şi el, căci pretendenţii nu puteai să în- 
tinză arcul—şi loveşte la ţintă. Apoi, împreună cu Tele- 
mac şi cu citi-va servitori, omoară pe pretendenți şi se 
face cunoscut în fine soţiei sale. 

ENEIDA 

Cuprinde 12 cărți. Enea, plecînd din Sicilia, e perse- 
cutat de Junona, care îndeamnă pe Eol să stîrnească fur- 
tuni în contră-i, — şi protegiat de Neptun și Venus, mama 
sa. Furtuna l-aruncă pe ţărmii Africei în Cartaginea. Di- 
dona, regină, care fusese nştiinţată de zei ză-l primească 
bine, îi dă toată cinstea cuvenită şi apoi îl roagă să po- 
vestească nevoile pe cari le-a îndurat pînă să ajungă acolo. 

Enea povesteşte cum aii luat Grecii Troia, cum ai 
ars-0, cum a scăpat cu tatăl săi Anchise; apoi a mers 
cu tovarăşi săi în Tracia ; aci S'aii arătat diferite mi: 
nuni cară l-ai îndemnat să plece. Sai dus în Delos, 
unde penaţii i-ai spus că sfirşitul călătoriei trebuie 
să fie Italia. Spre această ţintă aii pornit şi ai venit, 
după cîte-va rătăeiri, în Sicilia, de unde furtuna i-a arun- 
cat. pe ţărmul Africei. 

Didona se înamorează de el cum şi Enea de ea. Dar 
zeii poruncesc să plece şi ea se ucide. 

Venind din noi în Sicilia, lasă o parte din tovarăşi și 
merge să consulte sibila de la Cume, care îl întroduce în 

"Infern. 
Porneşte apoi Enea cu ai să', ajung în ţara lui Latinus, 

care îl primeşte bine, darun alt rege, Turnus,—care dis- 
pută cu Enea pe fiica lui Latinus, numită Lavinia—atacă 
pe Troieni. Zeii se consultă şi hotărăse să lase pe lup-
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tători în puterea lor. Lupta continuă.. Enea e rănit în- 
tun rind, dar. Venus îl seapă. Apoi se dă o luptă finală, 
în care Turuus e omorit şi Enea rămîne stăpin pe situaţie. 

CHANSON DE ROLAND 

Carol cel mare este învingătorul Spaniei. Numai Re- 
gele Marsilus în Savagosa nu e' învins. Acesta se gîn- 
deşte să înşele pe Carol şi trimite soli, zicînd că voieşte 
să se supună, dar să-i trimeată şi Carol un ambasador. 
Ganelon e însărcinat să meargă acolo. El se învoieşte 
la trădarea lui Marsilus. Acuwm armata fianceză începe 
să se retragă; în ariergardă era Roland comandant. Cu- 
rînd oastea lui e atacată. Un amic îi spune să sune din 
corn ca să audă Carol, el nu vrea. Lupta începe. Cad din 
amindouă părţile. Roland, obosit, simte că moare. Sună 
din corn. Carol vine şi-l vede mort. Saracinii sint bătuţi. 
La întoarcere trădarea lui Ganelon e descoperită şi el 
pedepsit. 

DIVINA COMEDIA. 

Dante rătărind pe drumul vieţii, se pomeneşte la în- 
trarea unei păduri întîmpinat de trei fiare sălbatice. De 
ele scapă, venind umbra poetului Virgiliu; care-l ia de 
mină şi-l duce dinaintea unei portă mari pe care stă scris: 
«Prin mine ajungi în cetatea suferintelor, prin mine ajungi 
«la durerea vecinică, prin mine mergi la neamul osîndi- 

«ților... Lăsaţi nădejdea voi cari intrați aici». Era Infernul. 
Pătrund înăuntru şi-l vizitează tot, 

Infernul! este ca un fel de munte cu virful în jos, al- 
cătuit din nouă cercuri aşezate în spirală. In aceste cer- 
curi sint aşezat păcătoşii de diferite categorii şi cu cit 
se coboară spre virf cu atita află pe cei cu păcate mai 
mari şi prin urmare şi cu pedepse mai mari. În primul 
cere sînt cel cari în viaţa lor n'aii făcut nici răi nici bine. 
În al doilea vin cei cari s'au lasat să fie tiriță de simţuri şi 
aci Dante întilneşte pe Francesca de Rimini, care se înamo- 
rase de fratele barbatului ei şi care acum se pedepsia 
pentru această crimă.— Acesta e unul din episoadele ce-
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lebre ale epopeii. — Află apoi, în cercuri succesive, pe 
mîncăcioşi, pe rîsipitori, pe avari, pe şarlatani, pe ipo- 
criță, ete. In al noulea cerc află Dante pe trădăturii de 
amici şi de patrie, între cari şi Ugolino, care minca cre- 
erii episcopului Ruggieri (Roger). Alt episod celebru. 

In fundulul Infernului stă Diavolul. 
Eşind afară din Infern, Dante şi Virgiliu merg în Pur: 

gatoriu, care e un munte cu virful în sus. Se urcă pe 
el şi văd diferite persoane. cari sînt pe câle de a se 
purifica de greşelile lor. Merge pînă la virf însoţit de 
Virgiliu şi de Staţiu. Acolo aceşti doi, nefiind creştini, nu 
mai pot înainta; un înger vine şi purifică pe Dante, 
Beatrice se arată—şi ea îl conduce de aci înainte în 
Paradis, | 

Paradisul este alcătuit din multe ceruri, fie care cer 
înti”o planetă. In primul plan se află şapte planete, în care 
Staii cei resplătiți pentru fapte bune; deasupra se află 
sfera stelelor fixe şi d'asupra Empireul. Toate se mişcă 
vecinic şi toate sufletele trăesc intro fericir& vecinică, 
în mijlocul unei armonii şi lumini nesfirşite, Şi Poetul 

„cade în extaz cind a văzut toate acestea. 

ORLANDO FURIOSO 

Regii din Africa s'au hotărit să distrugă Franţa şi Pa- 
risul. Uniţi cu Saracenii din Spania, ei atacă cetatea, o 
reduc la ultima extremitate, dar Carol cel Mare îi învinge 
şi gonindu-i, se intoarce acasă cu toţi războinicii. săi ca 
să serbeze victoria, 

In acest timp se petrece lunga şi complicata întîmplare 
pe care a povestit-o Ariosto şi a cărei principal eroi 
este Roland (Orlando), nepotul lui Carol cel Mare. 

Orlando şi Rinaldo (Renaud) cer mîna reginei Angelica: 
dar Carol făgădueşte că o va îndemna să ia pe cel ce se 
va arăta mai viteaz în lupta cu păginii. 

In primele lupte creştinii sînt învinşi şi Angelica fuge. 
Renaud se ia după diînsa, dar Caroliîl chiamă şi-l trimete 
în Anglia după ajutor. El se duce, scapă pe fica regelui 
Scoției de o nenorocire şi se întoarce cu mare oaste. 

In timpul acesta Roland aleargă şi el dupa Angelica; 
Carol trimete pe un amic al nepotului săi să-l caute;
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soția aceluia pleacă şi ea sa-şi caute soţul. Aceste aler- 
gări şi căutări sînt pline de tot felul de peripeții, lupte cu 
vrăjitori, cu balauri, ete. 
Paralel” cu amorul celor doi eroi creştini pentru Ange- 

liea este amorul lui Roger, comandant păgin, pentru Bra- 
damante, sora lui Renaud. Pe ea o caută peste tot, tre- 
cînd prin tot felul de pericole. 

Parizienii, disperaţi, dai foc cetăţii, dar o ploae cade 
si-i scapă de moarte. Atunci vine şi Renaud cu armată. 
Păgănii sînt învinşi, cu ajutorui lui Dumnezeii, de care 
Carol se rugase mult. 

In timpul acesta Angelica, renuntind la onorurile la 
cari i-ar fi dat drept poziţiunea ei de regină, se căsăto- 
reşte cu Medor şi pleacă în India. 

Auzind aceasta, Roland se înfurie, înebuneşte. De aci 
numele poemei. Aleargă nebun prin Europa şi prin Africa, 
pînă cînd Astolph, principe din Anglia, îi redă raţiunea, 
pe care o aflase într'o sticluţă. 

Atunci Roland se luptă contra Saracenilor, cară în cele 
din urmă sunt învinşi. 

OS LUSIADAS 

Vasco de Gama naviga spre India şi era aproape să 
ajungă. Zeii se adună ca să hotărască în privinta cererii 
lui Bacus, care nu voia ea. Vasco să ajungă în India. Ve- 
nus scapă pe Portugezi de toate cursele întinse de Bacus 

şi Vasco de Gama ajunge la un rege, care-l primeşte 
bine şi-l ospătează. Rugat d» el, povesteşte din istoria : 

țării sale şi peripeţiile călătoriei. După cite-va călătorii 
şi primejdii se întoarce acasă. 

GERUSALEMME LIBERATA 

Cruciații sînt în Palestina şiau luat Antiochia. Sulta- 
nul din lerusalim aţiţă din noii lupta. Godefred de Bouil- 
lon conduce războiul şi înaintează contra zidurilor. Dia- 
volul le micşorează izbinda. In timpul acesta Armida, fata
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sultanului din. Damasc, care era vrăjitoare, face pe ciţi-va 
comandanţă cruciați să părăsească lupta. Renaud cere 
xolul unuia din cei plecaţi şi, flind refuzat, pleacă. Lupta 
se continuă, mor mulţi din capii cruciaților şi în fine se 
hotăraşte un noi atac, dar acesta nu se poate da de cit 
cu ajutorul iui Renaud, căci numai el putea să între 
într'o pădure fermecată să Ya lemne. Renaud este găsit 
în insulele Fortunate lingă Armida.' EI vine, desface far- 
meeul, cruciații fac turnuri, se luptă şi lerusalimul este 
liberat din puterea Saracenilor. - 

NIEBELUNGENLIED 

In țara Burgunzilor, la Worms, domnia regele Gun: 
ther, care avea doi fraţi, un vasal viteaz Hagen şi o fiică 
renumită de frumoasă Kriemhild. O cere Siegfried, fiul 
unui rege de la Rinul inferior. Acesta pune condiţia ur 
mătoare: Să se ducă el să învingă în lupte în numele 
lui pe regina Brunhild ea s'o poată lua Gunther de soție, 
căci ea spusese că va lua pecineova învinge. Siegfried 
se duce, o învinge şi se fac odată două nunţi: a lui Gun: 
ther cu Brunhild, a lui Siegfried cu Kriemhild. 

După multă vreme, la o petrecere Kriembhild spune că 
nu Gunther a învins pe Brunbild, ci bărbatul săi. Brun- 
hild să gîndeşte de atunci la o răzbunare şi odată la vi: 
natoare Hagen omoară pe furiş pe -Siegfried. 

Văduva Kriemhild se gindeşte şi ea acum la răzbunare 
şi peste mult timp primeşte a deveni soţia lui Etzel, re- 
gele Hunilor. ea să puată Îl mai bine în stare să-şi exe: 
cute planul. La o serbare vine şi tatăl său. Toti sint 

_omorită afară de Hagen, care ştia unde e ascunsă o co: 
moară. Nevrind însă să spuie, e omorit şi el. Atunci un 
batrin omoară pe Kriemhild. i 

GUDRUN 

Hagen, fiul regelui Irlandei, e luat de un vultur şi dus 
înti”o insulă depărtată, unde află pe Hilda, prinţesă n: 
diană, ajuusă acolo tot în acelaşi mod.
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Ei se căsătoresc, vin în ţara lui Hagen şi aii o fiică 
Hilda, care fuge cu regele Frisonilor. Ei aii o copilă nu- 
mită Gudrun foarte frumoasă. Se logodeşte cu Herwig, 
un fiii de rege, dar un altul o fură şi, fiindcă ea rămase 
fidelă logodnicului ei, fu tractată cu mure cruzime în 
timp de î3 ani şi pusă la munci grele. O găseşte aşa fra- . 
te-săui care vine cu armată so scape. Invinge pe Nor- 
manzi, —al căror rege era răpitorul — dar pe urmă se 
face împăcăciune prin patru căsătorii: Herwig cu Gudrun, 
răpitorul (Hartmut) cu o amică a lui Herwig, sora răpito- 
rului cu fratele Gudrun-ei şi sora lui Herwig cu un alt rege. 

PARADISUL PIERDUT 

Diavolul se hotărăşte să atace opera lui D-zeii. D-zeu 
ştie îndată că el are să înşele pe om. De aceea hotărăşte 
că fiul săi va merge — după ce se va fi întimplat — să 
salveze lumea. Diavolul se întroduce sub forma unui cor- 

moran (un soiii de pasere cu gitul şi picioarele foarte 

lungi) şi vede paradisul, pe Adam şi Eva şi în vis insuflă 
Evei ideia dea minca din pomul oprit. Archanghelul Ga- 
briel goneşte pe Diavol şi apoi Raphael înştiintează pe 
Adam că Diavolul e vrăjmaşul lui D-zeii şi al lor, le ex- 
plică crearea lumii şi căderea Dracilor. Diavolul se în- 
toarce, se face şarpe şi înşală pe Eva, făcînd-o să mă- 
nînce un fuuct din pomul oprit. Adam, văzind-o pierdută, 
mănincă şi el. Adam şi Eva se roagă de fiul lui D-zeii : 
să fie ertati. EI sînt ertaţi, dar sînt goniţi din Paradis.



_ 966 

B. PRINCIPIILE GENULUI EPIC 

CARACTERUL GENERAL AL GENULUI EPIC. 

SPECIILE GENULUI 

Sub numele generic de epos saii poezie epică se 
înţelege povestirea unui fapt. O persoană saii mai 

multe lucrînd în vederea unui scop, întimpinind o 

serie de obstacole, mişcindu-se întrun punct al na- 
turii și întrun mediă social: aceasta formează fondul 
eposului. _ 

Acest gen poetic a existat din timpuri foarte vechi 
şi a avut o sumă de-forme, a suferit o sumă de 

transformări. Schimbările acestea ai gat speciilor 
atita, independenţă şi aşa de multe caractere parti- 

culare în cît numai critica istorică poate întrevedea 
oare-cari puncte comune. | 

Sub numele de gen epic cuprindem: naraţiunea 
epică, epopea, poema eroi-comică şi romanul. 

I. NARAȚIUNEA EPICĂ 

Producţiunile cari poartă numele generic de nara- 
jiună epice sint sai fragmente de epopee sati epopei 
în mic saii poezii în cari întră şi o însemnată parte 

lirică. De aceea naraţiunea epică formează pe de o 
parte tranziţiunea de la genul liric la genul epic;



267 . 

iar pe de alta formează punctul de trecere între îs- 
torie ca gen al prozei şi între epică, gen poetic. 

Deosebim ca specii ale naraţiunii epice : 
1) Cronica rimală este o povestire în versuri a 

diferitelor evenimente fără legătură de cauzalitate 

şi fără vre-o calitate poetică. Cu deosebire s'a dez- 
voltat acest gen de scriere la poporul german prin 

secolul XII—XIV, însă în timpul acela fiind mărgi- 

nită toată cultura la studiul limbii latine şi nefiind 
destul de cultivată limba germană, aceste cronici se 

scriaă în latineşte. Astfel este Cronica timpului îm- 
păraților şi papilor şi a multor allor materii 

apoi o curioasă lucrare numită Cronica luă Oitokar 

din Styria alcătuită din mai mult de o sută de 

mii de versuri. În aceste cronici sai găsim diverse 

legende creştine iamestecate cu credinţe magice şi 

deprinderi cavalerești sati găsim descrieri amănun- 

țite ale diverselor bătălii. 
In literatura noastră cronica rimată s'a dezvoltat 

puţin, pe la începutul secolului nostru. În primul 
rind vom cita pe Zilot Românul, pseudonini sub care 
se ascundea Stefan Fănuţă 1). El a scris despre di- 

feriți domni, ca Moruzi, Suţu, Ipsilante, etc. A seris 
despre Revoluţia din 1848, luînd apărarea reacţiunii 

Şi ocărînd pe revoluționari. 
A doua cronică rimată este a Pitaruluă Hrista- 

che 2) care a povestit cea mai însemnată parte a 
domniei lui Nicolae Mavrogheni: «Povestea mavro- 
ghenească.» Versurile lui sînt slabe ca putere poe- 

3) Intre anii 1180—1850 (?) 
2) Nu se ştie exact între ce ani a trăit.
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tică, dar ne daii adesea pasage deo naivitate plină 
de farmec. 

Cu mult mai pretențioasă este. lucrarea vornicului 

Alecu Beldiman 1) intitulată «Tragodia saii mai bine 
a zice Jalnica Moldovei întîmplare a 1821,» După un 
început patetic, urmează povestirea evenimentelor 

întrun stil searbăd, mult inferior lui Hristache. _ 

2) Poema eroică este o epopee în mie. Ea poves 

teşte un fapt istorie al unui eroii, dind o întindere 
potrivită, complicînd cu foarte puţine detalii fondul; 
uneori idealizind persoanele, dar neîntroduciînă nici 

odată elemente supranaturale. Astfel, în <Dan Că- 
pilan de platii» poetul ne povesteşte cum acest hă- 
trin s'a luptat contra Tătarilor, cum a fost prins de 
Hanul lor şi cum prin purtarea sa şi-a atras admira: 
țiunea duşmanului. Vedem că atit Dan cit şi Ursan, 
amicul săii, sînt viteji fără seamăn, îşi fac drum prin- 
tre duşmani, dar nu vedem vre-o fiinţă în afară de 
natură care să iutervie ca să le dea ajutor. 

Exemple de poeme eroice avem în literatura noa- 
stră: Aprodul Purice de Costache Negruzzi ?); — 

„Dumbrava Roşie, Dan, Căpitan de plată .de Ale: 
Xandri; Andreiă sat Luarea Nicopolei de Bolinti- 
neanu, 

3) Balada epică, (spre deosebire de cea lirică) este 
o compoziţiune poetică în care se povesteşte o în- 
timplare nu prea complicată şi relativ scurtă, dar al 
cărei eroi se mişcă întrun mediii de închipuiri com- 

1) Mort Ja 1825. | 

2) Costache Negruzzi (1808—1868) unul din cei mai mari prozatori ai 
noştri, A scris şi poezii. Puținele poezii originale sînt slabe; mai imapor- tante sint traducerile din V. Hugo şi din Antioh Cantemir,
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binate cu cît mai multă măestrie. De obiceiă găsim 
un personagiii istoric amestecat în întîmplări supra- 

naturale. Une-ori însă chiar persoana principală este 

imaginată. | 

Această formă de producţiune epică sa dezvoltat 
şi în literatura cultă şi în cea poporană. 

* In literatura cultă ea a înflorit cu deosebire în Ger- 
mania în a doua jumătate a secolului XVIII şi s'att 
distins patru mari poeţi: Birger, Schiller, Goethe şi 
Uhland. 
Biivger :) se consideră părintele. baladei germane. 

El întroduse pe lîngă partea pur narativă şio parte 

descriptivă şi prin amestecul dialogului dete acestei 
forme literare un farmec deosebit. 
Schiller se apropie mai mult de poezia lirică prin 

baladele sale, căci multe sînt numai cu fond filozofie 

şi cu prea puține caractere epice -(de exemplu fat- 

moasa poezie Cîntecul Clopotului) ; aflăm însă şi lu- 
crări adevărat. epice, precum: Cufundătorul, ş. a. 

Goethe şi Uhland deteră o mai mare importanță 
părții narative din baladele lor. 

In literatura noastră poporană sai produs o serie 
de cîntece epice cărora li s'a dat numele de balade 
şi pe cari poporul le numeşte cîptece bătrimeşti. 

Se împart în patru categorii, după felul subiectului 
tractat: solâre şi superstiţioase, istorice, domestice, 
haiduceşti. - 

Cele solare şi superstițioase tractează diferite su- 
perstițiuni şi mituri, cum este cunoscuta baladă 
<Mierla şi Sluraul», pe care o aflăm în multe din 

  

1) Intre. anii 1748—11794.
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literaturile europene. Sturzul, nebun de amor, ur: 
măreşte pe Mierlă, care suferă diferite metamorfoze 
ca să seape de el. Acesta ia şi el diferite forme ca 
să nu o piarză: dacă se face ea apă, el se face peşte; 
dacă se face ea turtă, el se face cleşte, ete. In unele 
variante cele două paseri sînt «Cucul şi Turturica». 

Cele istorice povestesc diferite evenimente istorice. 
Asemenea povestiri aflăm şi în unele colinde. In ge- 
nere numărul acestor fel de producţiuni este foarte 
redus, | 
„Mai numeroase sînt cele domestice, cari ne arată 

viața de familie în diferite epoce ale trecutului nostiu. 
Cele mai numeroase şi mai frumoase ca putere po- 

etică sînt baladele haiduceşti. Haiducii nu sint con: 
sideraţi de popor ca hoţi, ci ca nişte luptători pentru 
scăparea neamului de robie. Unii se luptă cu etocoii 
saii cu Grecii; sint însă ciîți-va cari fac expediţiuni 
în contra Tureilor. 

4) Romanţa este o producţiune epică poporană 
care tot-deauna se însoţeşte de cîntec. Ea s'a produs 
cu un efect mare în Franţa şi în Spania. Aci cu 
deosebire aflăm o abundanţă extraordinară de ase- 
menea compuneri. 

Sub numele de Romamcero, colecţiunile acestea 
ne daii diversele poeme epice ale poporului spaniol, 
relative la eroii lor naţionali, dintre cari 'cel ma 
însemnat este E! Cid. (Eroul eare figurează în tra- 
gedia lui Corneille cu acelaşi nume). 

5) Legenda, de la vorba latina legenda, care trebue 
citită, era odinioară pevestirea vieţii unui sfint, pen- 
tru-că aceste povestiri trebuia să fie citite în comu- 

N
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nităţile religioase. Prin extensiune sa dat acest 
nume ori-cărei povestiri fabuloase. In evul mediii s'a 

cultivat mult soiul acesta de povestire şi de unde, 

la început, se mărgîniau la înşirarea chinurilor dife- 

riților sfinţi, cu timpul -aii coprins şi întîmplări şi 

fapte istorice pozitive, dindu-le însă coloarea fantastică. 

In literatura noastră sînt cunoscute Legendele îs- 
iorice ale lui Bolintineanu. 

El a luat diverse tradițiuni din Neculce şi din alţi 
cronicari şi le-a dezvoltat în poezii de obiceiii scurte, 

ce se disting prin sobrietatea deseripţiunilor şi prin 
sentenţele ce se găsesc presărate la fie-care pas. 

E drept că tocmai prin aceasta capătă o înfăţişare 

maestuoasă, că multe din sentenţele lui ai devenit 

maxime ce se citează tot-deanna; dar tot de aci a 

rezultat răceală şi lipsă de viaţă. | 
Şi de la Alexandri ne-aii rămas cite-va legende. 

Serise cu mai multă animaţiune de cît ale predece- 
sorului său, sînt totuşi slabe faţă de alte lucrări de 

gen epic ale sale, poemele epice. (Legenda Rindu- 

nicăi, Legenda Ciocîrliei). 

De şi Bolintineanu a capatat cei mai mare renume 
prin acest fel de producţiuni, el nu e la noi părin- 
tele genului; cel care a dat mai întiiii încercări de 

legende este marele lirice Grigore Alexandrescu, dar 

tocmai înclinarea lui spre mediţiune şi numeroasele 

reflexiuni filosofice fac ca poeziile lui de acest fel 

numai într'o mică parte să se ţie de genul narativ.
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EXEMPLE DE NARAȚIUNI EPICE 

OŞTIREA LUI MAVROGHENE 
de 

PITARUL HRISTACHE 

  

La leatul opt-zeci şi opt 
Dete spaimă în norod 
Auzindu-se că vine 
Oaste turcească mulţime, 
Avînd Turcii şi Tătarii 
Groaznic război cu Muscalii. 
Deck iarăşi luarăm veste 
De răzmiriţă- că este. 
Deci. pînă Tureii sosi 
EI cîtă vreme a găsi 
Să striîngă şi de aici 
Vr'o sumă de voinici 
Să dea o ajutorință 

- La această răsmiriţă. 
Oaste începu a stringe 
Pentru vărsare de sînge: 
Toţi -condoraţii 1), cizmarii, 
Precupeţii, cârciumarii, 
Osebit Romiîni de ţară 
Ce-i strinsese de pe afară 
Şi le făcu baerac ?) 
După cum l-era pe plac, 
Făcîndu-i tot cete, cete, 
Inarmaiă cu puscă pe spete, 
Riînduindu-le şi leafă 
Numai ca să facă treabă. 
Jar pe Rominii de ţară, 
Ce-i sirinsese de pe-afară, 

1) Pantofari. 
2) Steag. 

După ce le făcu leafă 
Ii mai puse la o treabă: 
Ca să 'nveţe şi muştra 
Să ştie să dea cu puşea. 
Apoi să stai să priveşti 
Şi eu drag să pomeneşti 
De Romînaşii voinici 
Incălţati totă. eu opinci! 
“Să te fi dat la oparte 
Să veză regule curate, 
Cit erai de drăgălaşi 
Şi născută a fi puşcaşi! 
Se mira cine-i vedea 
Şi gura la ei căsca. 
De aşa muştră curată 
Se tot mira lumea toată, 
Cum mergeaii peste cîmpie 
Mindri şi eu veselie. 
Grecii, ca nişte măgari, 
Se mira de opincari, 
Care de cind s'aii născut 
Puşca în ochi n'aii văzut, 
Pe care-i credea mişei, 
Neslujindu-se cu ei, 
Căci ei, cînd venia în ţară, 
Intra eu oameni de-afară 
Buni pentru ostăşie 
Nu credeaii Romini să fie
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Și-acum în oaste de-i punea Şi-i trimise la Focşani 
Mai multă fală făcea. Să dea răzhoii în Muscali. 
lar după acestea toate Boerii, plecînd, se duse, 
Văzurăm că alte scoate Pînă la Buzăii n'ajunse 
Dete strajnică poruncă Si trimise să se 'ntoa:că, 
Boerilor să se stringă Zăbavă să nu mai facă. 
La carte, toti înarmată, Nu i trimitea dalti ce-va, 
Pe cai buni încălecati, Numai firea le-o 'nc rea 
Carii după ce veni Ca să vază cum s'arată: 
De război îi sfătui Supuşi saii haini de-odată. 

CÎNTECUL CLOPOTULUI 
de Ă 

SCHILLER 

  

In pământ tare stă înțepenită, 
Forma de humă arsă în foc, 
Azi pentru clopot ziua-i menită! 
Copii! la bweru! Ce staţi pe loc! 

Hai! sudori calde 
Fruntea să scalde, 

Imerul să facă moistruluă num e; - 
- Dar de sus vine harul în lume. 
Lucrului greii care noi îl pregătim, 
Vorbă grea cu dreptul i se potriveşte; 
Dacă noi cu vorbe bune o însoţim, 
Atunci mai voioasă munca nainteşte.. 
Să luăm dar seamă cu îngrijire mare, 
Ce poate o putere slabă întocmi; | 
Despreţuit trebui omul mişel care 
In veci la ce face nu ştie gîndi. 
Asta pe om poate să-l împodobească, 
De acea îşi are judecata sa, , 
Pentru ca în peptu-i adiîne să simtească 
Luerul ce cu mîna lui a face vrea. 

Repede lemne de brad iwaţi 
Bine uscate şi 'n foc le dați 
Pentru ca para grei, apăsată, 
In gura hornei groaznic să bată, 

18
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Aramă, ferbeti 
Cositor puneţi . 

Cleioasă schijă în scurgeri bine 

Să se strecoare cum se cuvine: 
Ce ?n adinca groapă în pămînt săpată 

Poate clădi mîna de foc ajutată, 

Clopotul de aceasta, sus din casa sa 

Nouă mărturie cu glas ne va da." 

Trăi-va al nostru lucru. multă vreme, 

Şi ale multor oameni urechi va lovi, 
Si mult împreună cu cei trişti va geme 

Mult al rugăciunii graiii va însoți. 

Ce jos pregăteşte soarta schimbătoare 

Omului ce naşte pe acest pămînt; 

Ese din coroana asta lucitoare 
Ce tot mai departe sună cu glas sfint. 
Văd beşici albe în sus cum Sar ; 
Bun ! în mişcare masele par. 
Iute cenuşă să asvîrlim, 
Ast-fel topirea noi o grăbim. 

Spuma afară! 
De tot să piară 

Pentru că schija fiind curată 
Curat şi glasu-ă a fi să poală. 

Cum încep ţevele a se părli! 
Vârguta 'ncuniru ei am să moi; 
Dacă stecloasă ese 'napoi 
Spre turnat schija gata va fi. 

Hai ! copii nu staţi, 
Degrabă cercaţă, 

De poate face ceea ce-i tare 
Cu ce-i slab, bună împreunare. 
Fragedul cu asprul în unire stind, 
Si ce e puternic cu cea ce-i blind, 
Din a lor unire nase sunete bune 
Să vază dar cei ce veşnic se insotesc, 
Inimele dacă bine se unesc, 
Nălucirea trece, căinţa rămine. 
Mindre ghirlande împodobesc 
Sinul miresei cel feciorese 
Cînd schija în aer răsunătoare 
Pe oaspeti cheamă la sărbătoare...
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Bărbatul are de datorie 
-Cu viaţa 'n luptă vecinie să fie; 
Trebue să amble şi să lucreze, 
Să întoemească, să răsădească 
Roada sadune cu hărnicie, - 
Cu ghibăcie să îndrăznească, 
Cătind norocul ca să-l vîneze. 
Curg în nesfirşire atunci darurile, 
Preiioase bunuri umple coşerile, 
Locul se întinde, cresc încăperile 
Soţia scumpă şi credincioasă, 
Fiilor gingaşi mumă duioasă, 

O cîrmueşte vesela casă. 
Cu înțelepciune ea stăpineşie, 
In casă toate le chibzueşte; 

Pe fete învaţă la ascultare 
Pe băiat dulce îl sfătueşte, 
Şi tot-d'auna stai în mișcare 

Miinele mumei sirguitoare. 
Muma cu simţu-i de rînduială, 
Măreşte a casei chiverniseală. 
Lăzi mirositoare de comori sînt pline, 

Firele se 'nşiră repede pe fus, 
Alb ca şi omătul în curate serine, 
Inul stă în teancuri peste lină pus. 
Cu binele, lustrul, frumosul s'uneşte : 
Vecinic soţia nu s'odihneşte. 
De pe culmea casei în lungă .cătare, 
Tatăl îşi întinde ochim depărtare, 
A lui fericire vesel numărind; 
El priveşte stilpii în afară stînd, 
SŞurele cu pine ticsit încărcate, 
Şi a lui coşere de mană atirnate 
Prin a sale lanuri vintul sufiînd )in ; 
S'ast-fel se făleşte de încredere plin ; 
“Tare ca pămîntul pe a lui temelie, 
Stă a casei mele măreaţă miîndrie, 
Scutită de a soartei crude amăgiri! — 
Totuşi cu ursita cea des schimbătoare, 
Cine poate face trainici însoţiri 2 
Căci nenorocirea grabnic pasul are. 

Bun ! schija poate a fi turnată, 
Frwnos frîntura e colțorată,
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Dar noi să curgă m'o vom lăsa,__ 
Până la ceruri noi ne om ruga, 
Dopu 'n sus iute! : ” 
Domnul să ajute! 
Cu fum, prin toartă ea îşi face loc. 
Şi cade în valuri negre de foc. 

Cu puterea-i foeul omului prieşte, 
Cînd o privighiază şi o domoleşte 
Și cîte ei face şi cîte formează 
Puterii aceste cereşti datorează. 
Dar e 'ngrozitoare puterea cerească 
Cînd a ei cătuşe poate să zdrobească. 
Auzită glasul din turn, enm sună? 

E o furtună! ! 
In flăcări pare 
Ceru "'nvelit; 

Dar nu-i al zilei foc strălucit! 
Ce zgomot mare 
Tună pe drum? 
Aburi sbor. . 

Para se 'palță pe stilpii de fe 
Pe de asupra uliţelor, 
Iute ca vîntul în sus erescînd 
Ca din a hornei gură eşind 
Aerul arde, bîrnele pirie, 
Uşile erapă, sticlele sfirie, 
Copiii ţipă, rătăcese mamele, 

Pling dobitoacele 
Sub dărmături: 

Toţi -fug, aleargă, scăpare cată, 
Noaptea ca ziua e luminată, 
Minele'n lanţuri lungi se unesc: 

Pe întrecute 
Cofele sboară : — în aer iute 
Valuri de apă sar şi ţişnese, 
Furtuna vine înfuriată, 
Vijiie, urlă, flacăre cată ; 
Prin roade uscate para plesneşte, 
Cade'n coşere plin încărcate, 
Şi peste a casei birne uscate; 
Lu a ei suflare par'că voeşte 
intreg pămîntul în sus să-l smulgă, 
Şi să-l răpească în a ei fugă.
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Ea se lungeşte pe cer mereii 
” Ca şi un smeiă! — 

Fără sperare 
Omul cereştii „voință supus, 
Uimit priveşte şi'n nemișcare 
Cum a sa muncă toată s'a dus, 

Pustiit de foe - 
Stă întinsul loc, 

Vijeliei crude patu îngrozitor, 
In bortele goale a ferestrelor 

Spaime Iucuese, 
Şi noruri din culmea “înălțimii lor 

In năuntru privesc. 
Omul cu jale 
Incă o dată 
Spre groapă ceată, 
Unde zac toate muncile sale. 

Apoi ia voios în mină băţul său de călător 
Multe i-a răpit lui focul sălbatec şi îngrozitor : 
Dar o dulce mîngiere fata lui înveseleşte : 
Fl numără împrejuru- - capetele ce iubeşte : 
O cerească bucurie! nică un cap scump nu lipseşte. 

Clopotu 'nsotăşte trist şi plingător, 
In drumu-i de pe urmă pe un călător. 
Ah! e soţia cea mult duioasă, 
Ah! este muma cea credincioasă, 
Ce domnul negrii împărăţii 
Din braţe-o smulge sotului ei, 
Ce ?n floarea vieții ea îi născuse. - 
Ce ea la pieptu-i cu 'nduioşare 
Crescînd, voioasă muma 0 văzuse 
Ah! ale casii verigi iubite, 
Pentru vecie sint dezunite; 
Căci între umbre locaşu-i are 
Ea, ce a casei mumă era; 
Lipseşte dulcea-i ocîrmuire, 
Şi neadormita ei îngrijire, _ 
În goala casă va răsuna. . 
Tute!—acum forma puteţi sfîrma, 
Căci împlinit-a menirea sa. 
Inima, ochiul să stea uimit, 
De merul core bine a eşit.
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Ciocanu "nvârtiţi 
Mantaua sdrobiţă! 

Dacă vrem schija s'0 ridicăm 
In bucăţi coaja să, sfărîmăm. 
Căci formae+stăpînul poate să o strice. 
Cu luare aminte, şi cînd timpu-i zice 
Dar vai! cînd arama în riuri de pară, 
Ea singură rupe ale sale fiare: 
Cu pocnet de tunet, orbeşte, ciudoasă, 

Ea în sus asvirle plesnita ei casă; 
Pare a fi o gură deschisă de iad: 
Toate dinainte-i s'aprind, pier şi cad. 
Nu poate aeolo vro formă să nască, 
Unde puteri oarbe domnesc fără friu 
Binele nu poate ca să înflorească 
Cînd poporul singur sfarmă lantul săil. 
Amar! cînd materii de foc dătătoare 
P'încet în oraşe s'ait îngrămădit; 
Si poporul-şi rupe fierul cu "'ntăritare, 
Si s'ajuiă singur întrun chip cumplit. 

, Hai! copii intrată . 

Tnăuntru cu toţi şi în rînduri stat, 
Clopotul, noi astăzi vrem să-l botezăm! 
«Concordia» fie numele ce-i dăm. 
E] vecinic la dulce şi sfintă unire 
Să cheme comuna plină de iubire. 
Aceasta să-i fie singura chemare, 

Lui orinduită de al săii făcător: 
Sus de asupra vieţii noastre schimbătoare; 
Pe cerul albastru, sub cort zimbitor, 
Aproape de tunet în veci să plutească, 
Cu a stelelor lume să se mărginească. 
Şi el să ne fie glas din cer trimis, 
Cum este grămada luceferilor 
Ce însoţese anul cu cununi încins 
Mărind pe al lumei bun stăpinitor. 
Numai pentru lucruri mari şi trăitoare 
Să elatină limba frumos sunătoare; 
Şi cu aripi repezi pe el ceas cu ceas, 
Să lovease' al vremei neobosit pas. 
Soartei să 'mprumute glăsul săii frumos
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De şi fără suflet, fără 'nduioşare, 
El să însoțească cu a lui mişcare 
Jocul vieţii noastre greii şi sehimbăcios. 
Si precum auzul nostru fără veste ! 
Sunetu-i atinge şapoi piere în viut 
Ast-fel el s'arăte că nimic nu este 
Statornie din cite avem pe pămînt! 

Funia tare cu toţii trageţi; 
Clopotul din groapă afară scoaieţi ; 
Impărăţia sunetului 
Văzduhul fie locaşul lui. 

Hai ! repede sus! 
In: mişcare-i pus. 

In târg saducă tot veselie, 
Pace, întăiul sunet să-i fie. 

(5. G. Virgolici). 

BLĂSTEMUL CÂNTĂREȚULUI 
de 

L. UHLAND 

  

Falnic, mîndru. în vechi timpuri, un castel se înălța. 
EI departe peste turnuri pin la mare străluciă, 
Şi în jur grădinii frumoase miros dulce respindiaii, 
Unde ape răcoroase sus în cer voios săllai. 
Sta acoPun mindru rege, aprig, crud, victorios, 
Pe al săi tron sta aşa galben, trist, tăcut şi fioros. 
Ce gindea el era groază şi urgie ce privia, 
Ce scriea el era sînge, era moarte ce vorbia! 
La acel castel odată se duceai doi cîntăreiă, 

Unul alb de anii vietii, altul blond cu perii cretă, 
lar bătrinul cua sa harpă pe un cal ornat şedea, 
Lingă dinsul plin de viată, sprinten junele mergea. 
Junelui bătrinul spune: «Să fii gata scumbe fiii, 
«Să gîndeşti la noastre cînturi, să dai tonul cel mai vii, 

«Cu putere, cu iubire şi durere să eîntăm, ! 
«Pe al regelui crud suilet, trebue ază să 'nduioşăm» 
Sus în sala cea măreaţă cîntăreţii acum stai, 

Crudul rege şi regina pe-a lor tronuri s'așezai,



220 

Regele luceşte falnic ca un fulger printre nori, 
Dulce, blindă e regina ca lumina cea din zori, . 
Imcepu pe-a sale strune lin bătrinul a cînta, 
Incît dulce şi mai dulce tonum suflet străbătea, 
Şi al junelui glas tare răsuna în jur frumos; 
Al bătrinului vueşte pintre cinturi misterios, 
Amiîndoi de dor, iubire şi de timpuri mindre cînt 
Cint credinta, libertatea, tot cen lume este sfint, 
Cînt de toate avrele dulce, ce pe om îl fericese, 
Cînt de toate acele nalte, ce pe om însufleţesc ; 
Curtisanii în cerc mare, toți uimită nu mai. glumiai, 
Şi ai regelui rezboinici se închin la Dumnezei, 
lar regina încîntată de plăcere, dor divin, 
Cintăreţilov aruncă rosa dulce de la sîn.* 
«Voi mi-aţi înşelat poporul şi femeea mi-ati răpit?» 
Strigă furiosul rege, trupu-i tremură cumplit, 
Spada-i sboară ca un fulger şi pe tînăr sirăpungea, 
Şi în loc de dulce cînturi sînge roş din pept curgea. 
Ca de vînturi. de furtune tot poporul e gonit, 
In a maisterului brate acel june a murit. 
A sa mantie bătiinul o aruncă peste el, 
Şi pe calul seii îl pune şapoi ese din castel, 

ar la poarta cea înaltă cîntereţul s'a oprit, 
EI apucă a sa harpă, tot cen lume a iubit, 
De o marmur'o sdrobeşte şapoi strigă desperat, 

__Că prin tot 'castelul mare groznie voce a resunat! 
«Blăstăm vouă, bolte mindre! Nici odatun dulce cînt 
Să nu sune 'n aste ziduri şi pe-acest fatal pămînt 
Numai gemete, suspinuri pe-aici trist vor răsuna, 

* Pina duhul resbunării în picioare va călea, 
Blăstămate fiţi grădine, ce sub cer vă veseliţi, 
Vouă vă arăt ist tinăr palid, mort, ca să-l privită, 
Ca să vestejiți ca dinsul şi să -sece ori ce isvor, 
Şi să fită triste pustiuri, colb şi piatrâ?n 'viitor! 
Blăstăm ţie ucigaşe, al cîntării crud ealău! 
După glorie aspiră în zadar sufletul tău. 
Al tăit numen noapte eternă a să fie asvirlit, 
Sai să peri ea o suflare aruncată?n înfinit !» 
Asi-fel a strigat bătrinul, sus din cer l-a ascultat, 
Bolte mindre, şi castelul, tot în jur s'a dărimat, 
O colină aminteşte o splendoare ce a trecut, 
Şi aceasta peste noapte în ţărină a căzut,
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Şi în loc de flori, grădine, vezi în jur numai pustii 
Nici un arbor nu dă umbră, riul sacă pe cîmpii, 
Şi de rege nu saude nici un cînt frumos, măreţ,! 
Sa perdut în noapte-eternă, blăstemat de cîntăreţ,! 

(Trad, de A. Schezitti) 

MIRCEA ŞI SOLII 
de - 

D. BOLINTINEANU 

  

Intr'o sală 'ntinsă printre căpitani, 
Stă pe tronu-i Mircea încăreat de ani 
Astfel printre trestii linere 'nverzite, 
Un stejar întinde braţe veştejite. 
Astfel după dealuri verzi şi numai flori, 
Stă hătrînul munte albit de ninsori. 
Curtea este plină, ţara în mişcare, 
Soh trimişi de Poartă vin” la adunare. 
Toţi stai jos: mic, mare, tînăr şi bătrin... 
Era nobil omul cînd era romin. 
Solii dai firmanul. Mircea îl citeşte; 
Apoi, cu mărire, astfel le vorbeşte: 
— Padişahul vostru, nu mă îndoiesc, 
Va să facă ţara un pămînt turcesc. 
Pacea ce-mi propune este o sclavie, 
Pină cînd Rominul să se bată ştie! 
La aceste vorbe sala-a răsunat. 
Dar un sol îndată vorba a luat: 
— Tu, ce întraceastă nație creştină. 
Străluceşti ca ziua întwa sa lumină, 
Tu, o Doamne, cărui patru ţări se “mehin, 
Allah să te ţie, dar eşti un hain! 
In murmure surde. vorbele-i se'neacă; 
Cavalerii trag spadele din teacă.. 
Mircea se 'ndreptează iute către ei: 
— Respectaţi solia, căpitanii mei! 
Apoi către solii Porții el vorbeşte: 

— Voi, prin cari Şahul astăzi mă cinsteşte, 
Mircea se înclină de an! obosit; 
Insă al săi suflet nu e 'mbătrinit.
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Ochii săi sub gene albe și stufoase 

Cu greii mai îndreaptă săgeti veninoase. 

Dar cu toate-acestea fieru-i va lovi, 
Şalbele lui gene încă n'or clipi. 
Cela. ce se bate pentru a lui tară, 

Sufletu-i e focul soarelui de vară. 

Mergeţi la Sultaiul cure v'a trimis, 
Stor ce drum de pace spuneti că e *nchis! 

Apoi către curte Domnul se îndreaptă. 

— Fericirea ţărei -de la noi s'aşteaptă, 
De deşearte vise să nu pe 'nselăm: 
Moarte şi sclavie la streini aflăm. 
Viitor de aur ţara noastră are _ 
Şi prevăd prin secoli a ei înăltare, 
Însă mai "nainte trebue să ştim 

Penbu ea cu toţii mastiri să murim! 

Căci fără aceasta lantul ne va stringe 

Şi nu vom şti încă nici chiar a ne plinge: 

  

DAN, CĂPITAN DE PLAIU 
- de - 

_ YV. ALEXANDRI 

Frunză verde de mălaiti, 
Cine merge sus la raii? 
Merge Dan, Şoiman de plaiu, 
Ca ucis el mulţi duşmani, 
Un Vizir şi patru Hani, 
Frunză verde lemn de brad, 
Cine merge jos în iad? 
Merg Tătarii lui Murad, 
C'aii ucis în zi de Maiii 
Pe Dan, Căpitan de piaii! 

(Pragm. de cântec prl0 

1 

- Bătrînul Dan trăeşte ca şoimul singuratic 
In peşteră de stincă, pe-ur munte păduratic, 
Privind cu-veselie cum soarele răsare N 
Dind viată luminoasă cu-o caldă sărutare. 
Privind cu jale lungă cum soarele apune... 
Aşa şi el apus-a din zile mari şi bune! 

>
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Vechii pustnic, rămas singur din timpul săi afară . 

Ca pe un gol de munte o stîncă solitară, 

Dincolo din morminte el trist acum priveşte 
O tainică fantasmă ce 'n zare s'adinceşte, 
Fantasma drăgălaşe a verdei tinereți 
Ce fuge de răsuflul geroasei bătrineti, 
Şi zice: «Timpul rece apăsă-umărul meii 

«Şi eît pvafund în zile tot simt că e mai greii! 

«0! lege-a nimicirii, o lege nemiloasă! 

«Cînd, cînd s'a toci oare-a vremii lungă coasă!» 

Apoi el pleacă fruntea şi cade m visare, 
lar munții albi ca dinsul se mclină 'n depărtare. 

II 

Bătrinul Dan ascultă grăind doi vechi stejari 

Crescuti dintr'o tulpină pe culmea cea de munte 

Şavind ca.o coroană un secol pe-a lor frunte. 

- «0! frate, zice unul, un vint în miez de noapte 

«Adusu-mi-a din vale lung vaet, triste şoapte!... 

<E sabie în ţară! au năvălit Tătarii! . 

«Ş'acum în baltă de singe își joacă arinăsarii !» 

— «Aşa! răspunde altul, colo în depărtare 

«Zărit-am astă noapte pe cer lumină mare! 
«Ard satele romine! ard holdele în cîmpii! 

«Ard codrii!... sub robie cad fete şi copii, 

<Şi 'n fumul ce se 'nalță cu larme-sgomotoase 
«Sbor suflete gonite din trupuri sîngeroase!» 

Bătrînul Dan aude, suspină şi nu crede! 

Dar iată eă pe ceruri din patru părtă el vede 

Trecînd un stol de vulturi urmată de uli grămadă, 

Atvaşi în orizonură de-a morţii rece pradă. 

“Un fulger se aprinde în ochii lui pe loc, 

«La luptă, Dane! tara-i în jeaf, tara-i în foc!» 

Bătrînul Dan desprinde un paloş vechii din cuiii 

Si paloşul iuceşte voios în mîna lui, 
Bătrînul Dau pe sinu-i apasă a lui mină 

Si simte că tot bate o inimă romînă. , 

EI zice cu mîndrie, nălțind privirea 'n sus: 

«Pe inimă şi paloş rugina nu s'a pus. . 

«0! Doamne, Doamne sfinte, mai dă-mi zile de traiă, 

«Pin ce-oii strivi totă lupii, totă şerpii de pe plaiu!,



984 

«Fă tu să-mi pară numai atunci paloşul greii 
«Cind inima "nceta-a să bată 'n peptul mril. 
<Şatunci inima numzi de-a bate să încete - 
«Cind voii culea sub tărnă a duşmanilor cete!» 
Apoi el stringe chinga pe sdravenele-i şale, = 
Işi face-o cruce, pleacă. şi se „coboară n vale. 

TI 

In scurtele zestimpuri cînd soarele deelină 
Şi noaptea 'şi pune stema feerică, stelină, 
E un moment de pace în care, neoprit, 
Se perde doru *n umbra amurgului măhnit. 
Atunci zăreşte ochiul minunile din basme, 
Acele legioane de tainice fantasme 
Care . ntre zi şi noapte apar în loc oprite 
Cu mantii lungi şi albe de-a lungul învălite ; 
Aşa apare ?n şesuri mărețul om de munte 
Călciînd eu paşi gigantică pe urme mai mărunte! 
Nu ştiii de el copacii țineri, crescută pe maluri, 
Dar riul îl cunoaşte şi seade-a sale “valuri. 
Să treacă înainte viteazul Dan la luptă. 
Şi ast-fel tot el „pasă pe eale ne 'ntreruptă, 
Pin ce soseşte 'n seară la casa lui Ursan. 
Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan, 
Ursan, pletos ca zimbrul, cu peptul gros şi lat, 
“Cu bratul de bărbat, cu pumnul apăsat, 
E 'scurt la grai, năprasnie, la chip întunecos, 
El e de peste Milcov pribeag misterios, 
Toţi carii ştii de dinsul spun multe, dar şoptină 
Şi cale de-o zare îl ocolesc grăbind, 
De şi-i place să crească sirepe herghelii 
Resleţe pe întinsul cîmpiilor pustii. 
Drumetul intră, zice:—<Bine-am găsit Ursane!...» 
Un aspru glas răspunde: —<Bine-ai venit moş Dane! 
«Ce vint te aduse aice?» 

— <Vint răi şi de jălire! 
«Ne cale păginii, frate, şi tara-l la peire !» 
Ursan tresare, geme, s'aprinde * n gindul săit. 
Dan zice: «De pe munte venit-am să te iei, 
«Să mergem.»



9 
: 

Ş
i
 

! — «Dar! să mergem! adaogă Ursan!> 
Şi mult eu drag priveşte grozavu-i buzdugan. 
Apoi un corn apucă şi buciumă în vînt. 

IV 

De-odală se aude un tropot pe pămînt, 
Un tropot de copite, potop rotopitor! 
Ursan. cu al săi oaspe în fund, spre soare cată 
Si văd sub cerul luciii în zarea 'nflăcărată 
Sburiînd o herghelie de armăsari simeioşi 
Cu coamele în vinturi, cu ochii scinteioşi, 
Și "nfiorînd cîmpia -de-o aspră nechezare. 
Un voinicel în floare pe-un alb fugar călare 
Ti mînă cu'n harapnic ee 'n urma lor pocneşte 
Si ca un şarpe negru prin aer se "'nvirteşte, 
Ursan le-aţine calea şi eaii staii po loc, 
Apoi către voinicul ce poartă busuioc 
El zice: «Fulgo! prinde-mi pe murgul cel ţintat; 
<Moş Dan şi ei la Nistru ne ducem pe luptat!» 
— «Dar ei, întreabă Fulga, ei să nu "mi cere puterea? 
— «Tu să rămii aice, ca să-mi păzeşti averea.» 
Frumos odor e Fulga! şi naltă-i e făptura! 
Sub genele i umbroase doi ochi lucesc ca mura, 
Si părul săi de aur în creţuri lungi se lasă 
Ca pe strujanul verde un câier de mătasă. 
Voinicul e viteaza copilă-a lui Ursan. 
Fa intră 'n herghelie cu pasul îndrăznei, 
Și merge drept la murgul sălbatic şi răsleţ... 
Ursan cu Dan bătrinul, arzînd de mare foc, 
Incalecă şi n umbră dispar ea într'un nor. 
Iar Fulga-i urmăreşte cu sufletul în dor. 

vV 

O tintă de lumină prin umbră viii înoată, 
Ea creşte, se înalță pe zare ca o roată 
Și umple de văpaie cereştile abisuri. _ 
Păduri, movile, rîuri apar căzute ?n visuri,
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Dar leul de la munte şi vierul de pe vale 
Nu văd prin vis de sînge de cît Moldova în jale: 
— <E roşie luna !—zice din doi cel mai bătrin. 
—— «E luna însetată de singe de păgin !» 
Răspunde cel mai aspru... Şi puii lor de smei 
Se duc trăgind doi spectri de umbră după-ei 
Se duc virtej ca gîndul plecat în pribegie, 
Se duc pîn ce-a lor umbră întinsă pe cîmpie 
Le trece înainte, şi pîn' ce se lovese 
In ochi cu faptul zilei... atunce se opresc. 
Şi Iată-i pe o culme nocturnii călători, 
Lucind sub cerul palid în mantie de zori! 
Ei lasă jos pe coastă să pască armăsarii 
Şi stai privind în vale cum fac pirjol Tătarii. 
Cinci sate ard în flacări pe cimp, şi fumul lor 

„Se 'ntinde ca o apă, pluteşte ca un nor, | 
De-a-lung pe şesul wmăd, şi sboară sus în aer 
Ducînd cu el un vuet de larmă şi de vaier. 
Prin fum se zăresc umbre fuginde, rătăcite, 
Copii mărunți şi mame şi fete despletite, 
Şi eai scăpată în fugă şi cîni şi boi în turme 

- Goniţi de Tătărimea ce calcă pe-a lor urme. 
Dan zice: «Măi Ursane! acolo e de noi! 
«Acolo ride moartea în. crîncenul răsboiii, 
«Acolo să dăm proaşcă, sub ochiul cel de sus, 
<Tu despre faptul zilei şi eii despre apus, 
Şi cale să deschidem prin aprigul duşman... 
<La lucru-acum, fărtate! la lucru, măi Ursan! 
— «Amin, şi Doamne-ajută !»—Ursan voios răspunde, 
Şi "n gloată fie-care ca viforul pătrunde. 

VI 

Ursan năval s'aruncă în neagra Tătărime 
Croind o pirte largă prin deasa ei mulţime 
Sub mînă-i busduganul, uneltă de peire, 
Ca un balaur face în giuru-i o rotire, 
Un cere de moarte 'n care amar de cinei prins!..e 
Sărmanu "'nchide ochii şi soarele-i s'a stins! 
In lături, înainte, în urmă-i totul moare! 
Sbor creerii din tidve sub ghioaga sdrobitoare, 
Şi "n unnă, și "mprejuru:i, şi 'n lături semănate, 
Zac sute de cadavre cu capete sfărmate.
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Şi ast-fel ne'mpăcatul Ursan mereii lucrează 
Şi spre Apus prin sînge mereii înaintează. 
ta dinsul, Dan bătrînul, eroi întinerit, 
Tot vine după paloş spre miîndrul răsărit. 
El intră şi se 'ndeasă în gloata tremurîndă 
Ca junghiul cel de moarie în inima plăpîndă, 
Si paloşul ce luce ca fulger de urgie 
Tot cade m dreapta, 'n stinga şi taie "m carne vie... 
Și ast-fel ambii oaspeţi ai morţii ne 'npăeate 
Losese la vieti în floare pe straturi sîngerate 
Sajung ei față m fată prin apriga furtună, 
Şi armele lor ude cruciş le împreună. 
— «Noroc tie, Ursane!» 

— «Şi tie, tot noroc!» 
Dar n'a sfirşit cuvintul Ursan şi cade 'n loc 
Străpuns de o sageată ce “i intră 'n pept adinc: 
El seapă buzduganul, se pleacă pe oblîne 
Și greii se prăbuşeşte c'un gemăt de pe cal. 
O! Dane Căpitane! puterile-ti slăbese 
Şi norii pe de-asupră-ţi trecînd se învărtesc: 
Tu mori! şi Tătărimea sapropie de tine! 

VII 
Ghirai a trecut Nistrul în not pe calul săi. 
Luînd pe Dan rănitul ca pradă şi trofeii. 
El merge de se 'nchide în cortuii, umilit, 
Precum un lup din codri ce-a fost de cîni gonit, 
Trei zile, trei noptii Hanul nu gustă "n suflet pace. 
Intins ca un cadavru jos pe covor, el zace, 
Dar cînd revine, palid. din lunga-i desperare, 
In ochii lui trec fulgeri de cruntă răsbunare. 
El strigă să-i aducă sub cort pe Dan bătrinul. 

De şi coprins de lanţuri, mărei intră Romînul! 
— « Ghiaur! zice Tătarul cu inima haină, 
« Ce simte firul erbei cînd coasa e vecină? 
—«Ea pleacă fruntea 'n pace,—răspunde Căpitănul,— 
«Căci are să renască mai fragedă la anul!» 
Ghirai eade pe ginduri lăsindu-şi capu 'n pepi, 
Şi îmblinzindu-şi glasul: «O! Dan, om înţelept! 
<Te ştiu de mult pe tine, cunosc al tăi renume 
<Din graiul plin de lacrămi orfanilor din lume.
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«Pe mulți Tătari cuprins-ai de ai inorţii reci fiori! 

«Acum îți veni rîndul şi be ca să mori,. 
«Priveşte! lîngă uşă calăul te pindeşte a 
«Cu ştreangul şi cu pala ce în mîna-i zingănește, 
<Un semn şi eapu-ţi sboară la ciini şi la vulturi, 

«Şi sufletu-iă se perde în lumea de ghiauri.. 
«Dar însă îmi fac milă de ani şi de a ta minte, 
«Gindind la bătrinețea ce-apasă-al mei părinte, 

«Şi vreaii, cu daruri multe, pe tine a te erta. 
«De vrei tu să te lepezi acum de legea ta!» 

Creştinul Dan, bătrânul cu suflet luminos, 
Inalţă a lui statură şi zice maiestos: 
— «Ceahlăul sub furtună nu seade moşunoiii! 

«Ei, Dan, sub vîntul soartei să scad păgîn, nu voii. 

«Decă nu-mi convine viata mişelnic ciştigată, 
«Nici pata făr' de legei în fruntea mea săpată. 
«Ruşinea-i o rugină pe o armă de viteaz, 
«Un verme ce mănîncă albeața din: obraz. 
«Cui place să roşească, roşească... eii nu vrail 
«Nică pată pe a mea armnă, nică pe obrazul mei, 
«Alb. am trăit un secol pe plaiul strămoşesc, 
«Şi vreaii cu faţa albă senin să mă sfirşese, 
«Ca după o viaţă lungă, ferită de ruşine, 
«Mormîntul meii să fie curat şi alb ca mine! 
«Aşa m'a deprins Ştefan, uşoară ţerna-i fie! 
<La traii fără mustrare şi fără prihănie. 

«Nu-mi trebue a ta milă, nu vreau a tale daruri . 

<Tu îmi întinză o cupă mult plină de amaruri, 
«Departe ea de mine!... mai drept e ca să mor!... 
«lar dacă ai tu cuget şi-ţi pasă de al mei dor, 
«Ghirai! mă lasă, lasă în ora moriei grele 
«Să mai sărut odată pămîntul ţării mele.» 
Uimit, Ghirai se scoală, cu mina lui desface 
Unelta de robie sub care leul zace, 
Cumplitul lanţ, ce-l leagă cu strînse noduri sute, 
Şi zice grabnic: <Tată, iea calul mei şi du-te!» 

- Bătrânul Dan ferice se duce, Nistrul trece, 
Si "n aerul Moldovei se umflă peptu-i rece, 

i inima lui creşte, şi ochi-i plini de jale 
Cu drag privese prin lacrămi podoaba ţării sale 
Sărmanu 'ngenunchiază pe iarba ce străluce, 

Ișă pleacă fruntea albă, smerit îşi face cruce,
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Şi pentru tot-dauna sărută ca pe o moaşte 
Pămiîntul ce tresare şi care-l recunoaşte... 

Apoi el se întoarce la Hanul, intră 'n cort, 
Suspină, şovăeşte şi—palid cade mort! 
lar Hanul, lung privindu-l, rosteşte cu durere: 
«0! Dan viteaz, ferice ca tine care piere, 
«avînd o viaţă verde în timpul tineretif, 
«Şi albă ca zăpada în iarna bătrineţii!,.. 

  

— CORBEA 

BALADĂ DIN POPOR 

Foicică mărăcine, Şi 'n temniţă de cînd şeade ? 
Ascultaţi, boeri, la mine De nouă ani jumătate 
Să vă spuit pe «Corbea» bine. S'alte trei zile de vară: 
Frunză verde peliniţă *  .Numele-i merge prin ţară. 

" Zaee-mi, zace în temniţă, - Azi e sfinta Sîmbătă 
Pus de Vodă Ştefănită, Miine mi e Duminică, 
Zace-mi Corbea viteazul, Chiar Diuminica cea mare, 
Zace-mi Corbea haiducul. Zi de sfintă sărbătoare. 
In temniţă la Opriş Es din sfinta mănăstire, 
Unde-mi zace Corbea închis, De la sfinta leturghie 

Seade 'n apă “Toti boeril la plimbare 
Pină 'n sapă Şi Vodă la vinătoare. 
Si 'n noroiii Frunzuliţă lemn uscat. + 
Pină ?n ţurloiii, Tacă, măre, s'a "'ntimplat 

Cu lăcate pe la uşă, Că chiar măiculiţa Corbii, 
Cu miini d'albe în cătuşe, Fugită 'n ţara Moldovik 

Jar la gît pecetluit Babă 
Cu cinci litre de argint, - Slabă | 

Cum n'am văzut de cînd sînt. Si *nfocată, 
Frunzuliță trei foi late, - Dar la minte - 
De ce în temnită-mi şade? __ Inteleaptă, 
Pentr'un paloş fereeat La cuvinte 
Numai în aur îmbrăcat, Propiată 
De nu ştii cine furat; Şi 'n zarafir îmbrăcată, 
Pentr'un roşiu bidivii Vro trei patru ouşoare 
Cal nebun, roşiu sglobii, Duce Corbii la 'nchisoare 
Ce a fostprinsde prin pustiit. Şi "n temniță de mincare. 

19
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Lua tirgul Bijbiiau 
Tot d'alungul Serpoaicele 

Şi uliţă d'a curmezi ul, Şi ereaii 
Pe unele Ca acele 
Se 'ndrepta, . Broaştele 
P'altele : Ca nucile, 
Se rătăcia, —_ Năpirei ea undrelele 

Pin” la temniț'ajungea. - - Acum sînt şerpoaicele, 

Iar, dacă mi-şi ajungea, Maică, sînt ca grinzile, 
. Baba Broaştele 
Siabă Ca ploştile 
Şi "nfocată, Şi năpirei ca buţile. 
Dar la minte De cînd, maică, am intrat, 
Inţeleaptă, Pic de vin n'am mai gustat, 

La cuvinte - Somn nu m'a mai apucat. 

. Propiată, Pe toate că le-am răbaat 

Cu zarafir îmbrăcată, Si pe toate le-aşi răbda, 
La fereastră s'aşeza De n'ar fi una mai rea, 
Si din gură tot striga: C'o drăcoaică 
— Corbeo, maică, aici eşti? - De şerpoaică 
Corbeo, maică, mai trăeşti? Bat'o Maica-Precista 
Spune-mi, maică, de eşti viii S'a încuibat în barba mea, 

- Spune maichii, ca să ştii; Ea, maică, că mi-a duat, 
Că, d'ei fi, măicuţă, mort, Ouăle şi le-a lăsat 
Să dai la popii de un ort, In fundul şalvarului, 
Cu popa să te citese, - Fundul posunarului; 

- De pomeni să-ţi îngrijesc! In sînul meă c'a clocit 
Corbea, daco auzia, Şi puii şi-a colăciţ; 
Glasul că-i întelegea În sînul mei că şi'i creşte 
Și din gură-i răspundea: Si de coaste mă ciupeşie, 
—— Maică, -măiculița mea, Unde, maică, se zgireește 
Maică, parcă tot sînt vii,  Inimioara mi-o răceşie; 
Dar numai sufietu-mi ţii, Unde, maică, se întinde 
In temniţă m'am uscat, Tnimioara mi-o coprinde! 
Că n ea, de cînd am intrat, Mă-sa, dacă-l auzia, 
Din chica ce mi-a crescut  Mă-sa, măre, ce-mi făcea? 

Mi-am făcut. Nici o clipă nu pierdea, 
De aşternut, Ci de grabă că-mi pleca, 

„Cu barba m'am învelit, La cîrciumă se ducea, 
Cu mustăti m'am. ștergărit. Mina p'o cofă punea, 
Aicea, cînd am intrat, Cinci-spre-că oca vin turna, 
Ce-am văzut, cînd m'amuitat? lute 'napoi se 'ntorcea,



La fereastră “o ducea 
Şi 'n mîna Corbii c'o da. 
Corbea, dacă mi-o vedea, 
Tocmai din adine ofta, 
Ochii la cer îndrepta, 
La Dumnezeii se gîndia, 
La Dumnezeii se uita. 
Dumnezei că se 'ndura 
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“ Cînd es Domni la vinătoare 
Si boierii Ja plimbare. 
Tu, măicuţă, să te duci 
Şi pe Vodă să-l apucă. 
De departe să ?ngenuchi, 
Mina, poala să-i sărută, 
De d'aproape să te rogi 
Si din gură tu să-i zici: 
artă, Doamne, Stefan Vodă 
<lartă, Doamne, pe Corbea, 
(o da bir ca birnieiă, 

Găleata ca nemeşii, 
Bănetul, ca vameşii 

S'o fi n rînd eu boieriă >! 
Du- te, maică, şi te 'ntoarce, 

Dumnezeii Pnvrednicia 
Si putere că-i dădea. 
EI, dacă se odihnia, 
Cu ochi negri se uita 
Cofa cu mîna lua, 
Intr'o parte se lăsa, 

Cam într'o rină 
Se da, Doar miînia i s'o 'ntoarce. 

Cofa la gură Baba, unde.-l auzia, 
Ducea, Baba nu mai aştepta, 

Buze pe cofă Chiar atuncia se ducea, 
Punea Drumul lui Vodă-i ţinea, 

De departe 'ngenunchia, 
Mina, poala * săruta 
De d'aproape se ruga 
Şi din gură mii zicea: 
Tartă, Doamne Ştefan-Vodă 
Tartă. Doamne pe Corbea, 

' Stefan-Vodă 'nţelegea 
Unde baba "1 atingea, 
Şi în gura mare'i zicea: 7 

Şi, din cofă cînd sorbia 
Toecma 'n fund că-i răsufla. 
Și, cînd cofa arunca, 
este cap cofa cind da, . 

Pai-spre-ce hoti dobora” 
Şi pe loc îi omora. 
Apoi cu mă-sa vorbia 
ŞI din. gură ce-i zicea? 
— Maică, măiculiţa mea, 
Nu „păcat de vieaţa mea? — Babă 
Staii în temniţă băgat Slabă 
Pentrun paloş ferecat, Ş"nfocată 

Ascultă, babo, la mine 
C'osă- u spuiii de Corbeainbe, 
Ază e sfinta Sîmbătă, 
Miine e Duminică, 

De nu ştiu cine furat, 
Pentru roşul bidiviii, 
Pentru roșul mei zglobită: 
Altă vină nu mai ştiii, 

Mam gînâit, 
-  Mam răsgîndit 

Si iată ce-am plănuit: 
Azi e sfinta Sîmbătă, 
Mine e Duminică, 
Chiar Duminica cea mare, 
Zi de sfintă sărbătoare, 

Chiar Duminiea cea mare, 
Zi de sfintă sărbătoare 

"ai să fii d'o soacră mare. 
Lui Corbea pecetluit 
Cu cinci litre de argint, 
Fată mare i-am găsit,
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Frumoasă cum nu e "n lume, Să mă cunune cu ea, 
S'o chiamă, babo, pe nume Sărăcut! de viata mea. 

Jupineasa' Lăutarii 
Carpena, » Cine "mi sînt? 
Adusă . Vulturii, 
Din Slatina, Ce sboară n vînt 

Numai din topor cioplită Cu penele zugrăvite, 
Şi din bardă bărduită, Cu boturi de pietre scumpe, 
Pe la virf cam asculită, Cu picioare 
Pe la mijloc e strujită, Gălbioare 
La tulpină văruită, - Şi de singe roşioare. 
Pentru Corbe-al tău gătită. Mă-sa, unde ?1 auzia, 
Babo, ain mai îngrijit Imi ofta 

- lăutari de i-am tocmit, "Si: îmi plingea, 
„Lăutari de Bucureşti Cu pumnii ?n cap se bătea, 
Pe galbeni împărăteşti, Iar Corbea ce mi-i zicea? 

Cu papucii — Lasă. maică, bocetul 
Gaălbiori, Ca să nu'ți pierză cumpătul, 

_ Cu ceaeşirii Că de păcatele mele 
Roşiori, Qii da seama eii de ele. 

Cînd îi vezi te înfiori, Văz că nu vrea Dumnezeii 
Şi te cutremuri să mori! Ca să seape roşul meit: 
Cît era ea de bătrină, D'o scăpa el, mă due ei. 
Săria mai ca o copilă; . De vrei, maică, eii să scap, 
Intr'o fugă alerga Du-te xute şi de grab, 
Si la Corbea se ducea. Du-te 'n ţeara Moldovii, 
La temniţă ajungea, Du- te la grajdul Corbii, 
De fereastră se lipia, La groapa cu şapte nuci, 
Tote i-le povestia. Pe roşul să mi'l aduci 
"Corbea, dacă "mi asculta, ” Desşelat 
Corbea grei se necăjia - Si desţolat . 
Şi oftînd îl răspundea: Ca păunul nerotat; 
— Ci taci, maică la naiba, Și, cu el de t-ei întoarce, 
Că aşia e femeia: Să vii la oraş în coace 
Poale lungă şi minte scurtă, Pe Vodă, de l-o vedea, 
Judecată mai măruntă, ." La suflet ]-o săgeta: 

Jupineasa El pe mine m'o cbiama 
Carpena, "Să-i înealic pe 'roşul 
Adusă - Ca să-i vază umbletul. 
Din Slatina Baba pe roşul lua, 

Nu "mi-e, maică soţia, * De căpăstru-l aducea, 
Ci 'mi este. maică, teapa La oraş că-mi ajungea.
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Cind pe uliţă intra 
Roşul, măre, rîncheza: 
Negustori se spăimiînta, 

Boieri afară-mi eşia, ._. 
Toţi de Corbea că-mi vorbia 

- Şi din gură mi- şi zicea: 
-— Par'c'ar fi scăpat Corbea! 
Cine pe babă 'ntilnia, 
Cine pe roşul vedea 
Tot mereii că-mi întreba: 
— Nu-ţi e roşul de vinzare 
Să-tă dăm gatbeni şi parale, 
Ori să facă d-un'schimb cu noi, 
Peritru unul să-ti dăm doi, 
Ti-am plini pină la trei! 
Dar baba ce răspundea, 
Dar baba ce le. grăia? 
— Nu mi-e roşul de vînzare, 
Nu mi-e roşul de schimbare, 
Ci mi-este de dăruială 
Cui o da pe Corbe'-afară! 
Negustori, cînd auzia, 
Boieri, cînd înţelegea, 
Babei, măre, răspundea: 
— Du-te, babo. la naiba, 
Nu ţi s'ar plini vorba! 

Cind erea | 
Corbea prin tară 
Ne făcea 
şi de ocară, 

Că dacă ne jefuia 
Şi dacă ne îmuia, 
Cînd îi mai ziceam ceva, 

Măciuea că-mi scutura 
Şi de spete 
Ne îndoia ; 
Şi neveste 
Ne răpia. 

Şi cu ele 
Se plimba 

Foicică Ş'o lalea, 
Baba ici, baba colea, 
Baba-mi bate ulița. 

  

Tot cu roşul după ea, 
Şi mergea, măre, mergea. 
Pin' la curte-mi ajungea 
Dar la curte ce erea, 
Dar la curte ce găsia? 
Vodă'n palme că bătea, 
Divan mare aduna; 

” Toţi boerii că-şi chema, 
Toti boerii eă'mi vinea 
Ca să 'nsoare pe Corbea. 
Iacă, măre, se "'ntimplă 
Că si baba mi-şi trecea 
Ştefan-Vodă de-l vedea, 

De fereastră - 
Se lipia, 

Barba 'n gură 
" Sumetea, 

La boeri că-l arăta. 
Rivna în. suflet le intra. 
„Şi -ei, măre ce-mi făcea ! 
Sluguliţele ce avea, 
Călăraşii ce-i slujea 
Ei. la babă-i trimetea 
Ca să întrebe pe baba 
De-i e roşul de vinzare 
Dar baba ce răspundea ? 
Baba una c'o tinea: 
— Nu'mi-e roşul de vînzare, 
Nu'mi e roșul de schimbare, 
Ci-mi este de dăruială 
Cui mi-o sta pe el călare, 
Vodă, dac'o auzia, | 
Boerii, dacă vedea, 
Pe slujbaşi că trimetea 
Să 'mcalece pe roşul, | 
Să le arate umbletul 
Că Je a rimnit sufletul, 
Slugi la roşul se ducea, 
Slugi la el năvală da, 
Mina pe diîrlogi punea, 
Pe spate mi-l netezia, 
De şea că se sprijinea. 
Roşul nimic nu făcea,
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Fă de numai “aştepta * 
Călărețul cînd săria, 
Ş'atunci bine că-i venia 
Şi departe 7] asvirlia, 

ort pe jos îl aşternea. 
Trînti o dată, de două, 
Trînti, măre, pîn' la nouă, 

e 

— Corbeo, nu mai suspina, 
C'a sosit şi ziua ta; 
Că azi mi-te-om cununa 
Ca să joci la nunta ta, 
Pin' s'o găti mireasa 
Ia *'ncalică pe roşul 
Dar Corbea ce-i răspundea 

—Dalei, Doamne Ştefan-VodăŞi din gură ce-i zicea? 
Copil eşti 
Ori tot mai creştă 

Nu-ţi mai fărîma oastea, 
Că nimeni n'o.'ncălica 
Afar numai de Corbea !- 
El singur Vo "'ncălica 
Ștefan-Vodă mi-auzia 
Şi din palme că-mi bătea, 
Poruncă la slugi dedea 
Ca s'aducă pe Corbea 

" Că'l aşteaptă şi curtea, 
Şi curtea şi mireasa. 
Slujitorii că-mi pornia 
Şi pe Corbea că-l scotea, 
Și pe Corbea 71] aducea 
Pe două roate de plug 
Cu lăntuşul pus la git 
Şi la piept pecetluit 
Cu cinci litre de argint,. 
Cum n'am văzut de cînd sînt. 
Corbea, *n curte cînd întra 
Cocoane se spăimâînta 
Boierii cruce 'și făcea 
De urit ce mi']l vedea: 

Barba 
"I-bate genuchiul, 

Chica 
I-bate călciiul; 

Barba şi mustăţile 
'l-acopere miîinile ; 

Genele, 
“Spyincenele 

"I-nfăşoară braţele. 
Atunci Vodă, de-l vedea 
Ce din gură că'i zicea: 

. 

— Cum o vrea Măria ta, 
Dar să "'ncalic n'oiii putea 
Că mi-e legată mina; 
Iar, d'ai frică oii seăpa, 

Zi să-mi lege 
Pe dreapta, 

Să-mi deslege 
Pe stinga 

Şi, cînd vorba “şi isprăvia, 
Stefan-Vodă poruncia 
Şi pe stînga-i slobozia. 
Corbea, măre. ce făcea? 
Iar la Vodă se "'ntorcea 
Şi din gură-i-mai zicea: 
— Să "'nealic, Măria ta, 
Teamă mi-e că noii putea. 
Cind. pg roşu. 'ncălicam 
Miinile 'n cătuşi n'aveam 
Nici erean: pecetluit 
Cu cinei litre de argint 
De la piept şi pin! la git, 
Ştefan-Vodă, d'auzia, | 
Ştefan-Vodă poruncia, 
Pe toate le fărîma. 
— Inealică! îi zicea. 
Corbea, măre, “i răspundea: 
— Cînd pe roşu "'ncălicam 
Frumuşel că mă tundeam: 

Rădeam 
Barba 
Voiniceşte, 

„ Lăsam 
7 Chiea 

Haiduceşte, 
Dar acum nu mă cunoaște
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Și la mine nu se e lasă! 
Ştefan- vodă .ce făcea? 
Ştefan- Vodă poruncia . 
Şi pe Corbea că-l tundea, 
Si pe Corbea ca-l rădea. 
Corbea pe roşul privia : 
Şi din gură ce zicea? | 
— Gata sînt, Măria ta,' 
Dar ştii, Doamne, ai nu ştii 
Cind pe .roşu "ăcălicam 
Ce fel de haine purtam ? 
Ştefan-Vodă, d'auzia, 

i mai mult se 'nfierbînta, 
Și mal mult la cal poftia. 

Hainele 
Că-și desbrăca, 
Armele 

Că mi-şi scotea 
Şi lui Corbea le-arunca. 
— Ci încalică! îi zicea. 
Corbea măre se pleca 
Corbea, măre, lembrăca, 
De roșul s'apropia, 
Cruce mare că-și făcea 
El la roşul se ducea, 
Frumuşei că-l netezia, 
Haiduceşte-i fluiera, 
Iar roşul că-i rîncheza. 
Picioru 'n scară punea, 

Dar piciorul 
Nu *ncăpea, 
Şatunei semnul 
Că-i făcea:: 

Roşul, măre, 'ngenunchia 
Pînă Corbea 

" *Neăliea, 
Toată curtea 
Se mira! 

Dar Corbea ce mai făcea? 
Către Vodă se 'ntorcea 
Şi din gură-i mai zicea: 

Zăvorăşte-ti 
Curtile 

Şi închide-ţi 
Portile 

De la poarta cea mai mică 
Pin'la poarta cea mai mare, - 
Fiind'că Corbea e călare; 

Şi 'ntăresce-ti 
Strejile ; 

Să te lase grijile; 
Pune, Doamne, dorobanţi 
Mai mărunți şi mai înalți, 
Să dai roşului drumul 
Să v'arate umbletul, 
De ţi-e drag ca sufletul ! 
Stefan-Vodă se 'ntorcea, 
Cu boieri se sfătuia, 
Şi boierii ce-i zicea? 
—Dac'ai face, Doamne, aşa. 
N'are pe unde scăpa * 
Că nui ucigă-l crucea! 
Stefan-Vodă i-asculta 
Şi poruncă poruneia: 

_Strejile 
Că întăria, 
Porţile 
Că încuia, 
Curțile 

„Că zăvora 
Iată Corbea că 'ncerca, 
Iată Corbea că'mi pornia. 

+ 

- Drumul roşului cînd da, 
Brazdă neagră răvărsa ; 
Cu copita cind lovia, 
Pietrele că scăpăra, . 
Brazdă roşiă vărsa ; 
O dată curtea 'nvirtia, 
Jar, cînd fu d'a doilea, 
Printre lume se băga, 
De mă-sa ş'apropia, 
Mina pe mă-sa punea, 

—D'alei, Doamne Ştefan- Vodă, D'a'ncălare- -o arunca, 
De ţi-e frică c'oii scăpa, “Lîngă el c'o aşeza.
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Si-mi pornia, măre, pornia „Pe roşul 
Curtea mare de 'nvirtia - Că-l sprijinia, 
Dar, pe cînd se invirtia, Pe roşul că-l repezia, | 
Ochi-şi negri d'arunca, Şi roşul că-mi sforăia, 
Zid d'a curmeziş îmi sta, Dincolo de zid săria 
ŞI, eînd bine că-i venia, - Cu Corbea şi cu mă-sa; 

„Unde zidul. Toată curtea "'mărmuria. 
Nalt erea, 

„II. EPOPEA. 

Definițiune. Epopea are de subiect o acţiune tre: 
cută, un eveniment care, în nemărginita întindere a 
acestor circumstanţe şi în bogăţia raporturilor sale, 
cuprinde o lume întreagă, viaţa unei naţiuni şi is: 
toria unei 'epoce întregi. 
Diviziune. — Epopeile sunt de două categorii: na- 

turale sai peporane şi artificiale sai artistice. . 
“ Epopeile naturale stiut produse în mijlocul naţiunii 
prin colaborarea poporului întreg. Diferitele părți 
trăesc izolate pină cînd se iveşte un culegător care 
le adună şi le dă o formă, o înfăţişare generală. 

Ast-fel, la Indieni Mahabarata şi Ramayana, la Greci 
Iiadu şi Odisea, la Germani Niebelungeblied şi Gudrun. 

Epopeile artificiale sînt produse de un poet cult 
după principiile sai regnlele scoase din studiul celor 
poporane. - | | 

Aşa avem la Romani Eneida, lăi Virgilii, la Ita- 
lieni Orlando furioso făcută de Ariosto, Gerusalemme 
liberata de Tasso, la Englezi Paradisul pierdut de 
I. Milton, ete. “
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Cite o dată unele din poemele artificiale fiind scrise | 
în tonul şi după ideile poporului, se răspindese 
foarte mult în popor şi devin populare. 

Ast-fel sînt, în literatura noastră, naraţiunile des- 
pre Arghir şi Elena de loan Barac, ş. a. | 

Subiectul. Acțiunea epică. Subiectul epopeii tre- 
bue să fie o serie de fapte omeneşti, adică omul 
să fie centrul în jurul căruia să se grupeze toată 
opera.. Epopea arată pe om aşa cum e, cu defecte 
şi cu calităţi. Poetul nu ascunde nici o-dată scăde- 
rile eroilor, ci ni le înfăţişază, mărind. tot-d'auna şi 
partea vrednică de laudă ca “şi cea vrednică de de- 
făimare. 

<Totalitatea credințelor şi ideilor unui popor, spi- 
ritul lui arătat sub forma unui eveniment real, cara 
e tabloul vii al lui, iată ce constitue fondul poemei 
epice propriii zise. La acest fapt general se rapoartă . 
pe de o parte conştiinţa religioasă-a tuturor adevă- 
rurilor profunde ale spiritului omenesc; pe de alta 
viaţa politică, civilă şi domestică, pină la obiceiu- 
rile şi irebuinţele materiale și la mijloacele de-a le 
satisface. Toate acestea sint înviate în epopee prin 

combinarea cu acţiunile şi caracterele persoanelor; 
“căci, pentru poezie, adevărul general există: numai 

sub trăsuri individuale şi cu o înfăţişare vie. Un 

asemenea, subiect, care cuprinde o lume întreagă și 

totuşi se concentră într'u acţiune individuală, trebue 
să se dezvolte într'un mod liniştit, fără a se grăbi 
să“ajungă la Qeznodămiînt, cum face acțiunea dra- 

matică. Cu chipul acesta noi putem admira mersul . 
impozant al evenimentelor, cum şi părţile de detalii,
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descrierile şi episoadele. Prin urmare desfăşurarea 
poemei este o înlănțuire -regulată, dar nu strinsă; 
unitatea stă în fondul subiectului epic.» (Hegel). 

Ast-fel Ramayana ne înfăţişează epoca aceia mare 

- din istoria Indiei, cînd Arienii din nord s'aii coborit 

spre sud, fapt care a trebuit să se producă cu mare 
răsunet şi să impresioneze adine toată lumea. & 
dar aci o epocă mare concretisată în: evenimentul 

real al expediţiunii lui Rama ca să scape pe soția 
sa din mîna regelui de la sud. 

“Iliada şi Odisea reprezentă timpurile preistorice 

ale Grecilor, 
In ele vedem organizarea societăţei primitive gre- 

ceşti, credinţele lor în privinţa zeilor, viaţa socială, 

rolul femeii,. starea de civilizaţie din punct de ve: 
dere material, adică industrie, comereii, agricultură, 

ete. Toate acestea, sint arătate sub trăsurile indivi- 
duale ale lui Achile, Agamemnon, Ajax, Hector, 
Paris, ş.a. în Iliada; ale lui Odyseu, Telemae, ale 

„Penelopei, ş. a. în Odysea. Evenimentul real în Iliada 

și Odysea este emigrarea Eolienilor în Asia, unde 

întîmpinară diverse state: greceşti de mai nainte 
formate, cum eră statul Troian. Pentru a se putea 

stabili aci, se începură o serie de lupte, cari ținură 

„mult şi provoeară multe schimbări în viaţa politică 

şi socială. Aceste zguduiri îndelungate ai dat naș- 

tere legendei războiului Troian, pe “are bozata ima- 
ginaţiune a poporului grec a împodobit-o cu deta- 
liile cele mai poetice. 

Din această legendă fac parte subiectele jliadei şi 

Odyseei : ua reprezentă un moment din timpul lup-
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tei; alta reprezentă un moment după sfîrşitul luptei, 
după căderea 'Iroiei. 

In jurul acestor momente. care sunt fapte petre- 

cute în realitate, nu ficțiuni ale poetului, se grupează 

o sumă de elemente cari alcătuesc acţiunea. epică. 
In primul rînd găsim credinţa religioasă, cu toate ma- 

nifestările ei, pină la cele mai mici detalii ale eul- 

tului. Religiunea din poemele omerice nu este reli- 

giunea unei societăţi primitive, ci a unei societăți 

cultivate şi bine organizate. Zeii sint în continuă 

prefacere şi în continuă niişcare; el aii toate defec- 

tele şi calităţile omului, numai în măsură mai mare, 

şi se bucură de nemurire, încolo trăese ca oamenii 

şi cu oamenii, iau parte la' neînțelegerile şi luptele 

lor. Oamenii cunose marile lor puteri şi natura lor 

răzbunătoare; de aceea se tem de dinşii, le aduc - 

sacrificii şi—cum sar purta cu un duşman vecinie 

ameninţător — caută toate mijloacele ca să-i înşele 
şi să scape de dinşii. 

Viaţa politică şi civilă a Grecilor din acel timp 

ni se arată pe deplin lămurită în poemele omerice. 

Ei ne apar ca o societate destul de civilizată: se 

ocupă eu agricultura şi cu creşterea vitelor, dar se 

ocupă şi cu comerciul, deci e o societate care înclină 

a trece de la traiul agitat al luptelor şi emigrări: 

lor, la traiul liniştit al statelor aşezate şi industrioase. 
Viaţa de familie o cunoaştem din aceste două e- 

popei în toate detaliile. Capul familiei are autoritate: 

supremă; dar îndată ce nu mai e puternic, îşi pierde 

toată importanța. Femeia este conducătoare vieţii 
caznice; stă în mijlocul sclavelor şi lucrează la cele
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necesare casei. Familia e în faza de monogamie, dar 

femeia are poziţiune inferioară faţă de bărbat. Cind 
se respîndeşte vorba că Odyseii a murit, Penelopa 

e obligată să se căsătorească şi peţitorii încep a 

veni în casă, consumînd în prinzuri o parte din a- 

verea lui Odyseii. Numai gvaţie uneltirilor ei diverse 

între care este faimoasa pinză—rămasă celebră pînă 
azi — reuşeşte să amine răspunsul ce avea să dea 

pînă soseşte soțul ei din lunga rătăcire ce fusese 
nevoit să sufere. | 

__ Obiceiurile şi trebuinţele materiale ale vieţei in- 
time de familie le găsim amănunțit descrise în poe» - 

mele omerice. Ospitalitatea acelor greci vechi ne a: 
pare ca un fapt foârte curios. In adevăr casa orț-eul 

era deschisă streinilor, cari se instalaii ca la ei, erai 

hrăniți şi onoraţi şi numai după trei zile putea gazda 

să întrebe pe oaspete cine este şi de unde vine, 

Mîncarea, mobilierul, îmbrăcămintea sint asemenea 

cu toate detaliile înfăţişate în aceste poeme. 
Prin: urmare întreaga lume greacă de prin seco- 

lele XII—X a. c. trăeşte în epopeile omerice. Poe: 
tul nu consideră însă interesantă de descris această 

lume în sine; nu un studiii de moravuri întiluim 

întwnsele, ci ea toată serveşte drept cadru pentru 
acțiunea iidividuală care formează miezul epopeii. 

Individul central este în lliada Achile, în Odysea 

Odyseii; ei formează firul conducător în acest haos 

al vieţii epice. Acţiunea în care ei iati partea de că- 

petenie se dezvoltă încet, lăsînd loc deseripţiunilor 

„ şi episoadelor, ce ocupă o mare parte din întinderea 
acestor opere. “ Ă
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Un alt exemplu de epopee este Gerusalemme libe- 

rata Aui Tasso. Credinţele şi ideile tuturor popoa- 
relor creştine în epoca de entusiazm şi de eferves- 

cenţă religioasă sint întățişate sub forma evenimen-. 

tului real care e prima cruciadă. Organizarea politică 
a statelor, acea nesfîrşită fragmentare a puterii ce 

aflăm în evul medii o aflăm în poema lui Tasso. 

Viaţă de familie, obiceiuri, toate sînt descrise aci; 

însă—ca, şi în lliada,—formînd numai cadrul acţiunii 

individuale pe care o întreprinde Godefred de Bouillon : . 
liberarea sfintului mormînt din stăpînirea Musulma- 
nilor, 

Tot viăța evului medii, tot lupta între păgini şi 
creştini ne arată şi Orlando furioso a lui Ariosto, dar 

el alege un alt moment, alege momentul în care cre- 

dinţa creştină propriă-zisă începe să se amestece cu 
vrăjitoria. a “ 

STAREA DE CIVILIZAŢIE PROPRIE EPOPEII 

Raporturile vieţii morale, organizarea familiei şi 
a societăţii în războiti sati în pace trebue să fi ajuns 

la un grad de dezvoltare şi de perfecţiune; însă toate 
principiile vieţii să nu fie stabilite şi impuse prin 
legi, ci să pară mai mult că se nasc din fondul na- 

- tural, din caracterul moral al persoanelor. O socie- 
„tate prea perfecționată şi organizată cu legi, cu ar- 

mată, cu poliţie, ete. nu se potriveşte cu acţiunea
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epică. Omul trebue să fie încă. aproape de natură 
prin toate" obiceiurile, prin toată viaţa sa. | 

Aşa, de exemplu în Iliada, Agamemnon este rege 
peste toţi regii, dar ceilalţi ai destulă independenţă; 

ba chiar Achile se poate retrage din luptă, fiind su: 
părat, şi prin aceasta pune în primejdie soarta Achei- 
lor şi nu reintră de cit atunci cînd îl sileşte un motiv 
cu totul personal: moartea amicului săii Patrocle. 
"In Orlando furioso, Roland şi Renauq dacă nu vor 
nu ascultă de Carol cel mare şi se due la luptă cit 

timp îi sileşte interesul personal : speranţa de a că: 
păta mîna Angelicăi; — iar cînd Angelica fuge, fug 

amindoi din tabăra creştină ca să o găsească. 
Cind se vorbeşte de sfarea socială proprie epo- 

peii, se înțelege nu înfăţişarea lumii întregi, ci a 

unui singur popor. 

In Iliada şi Odysea este lumea Grecilor; povestea 
Niebelungilor 'vorbeşte despre lumea Germanilor în 
primele secole ale epocei creştine. 

ln fine această formă generală a societăţii pe care 
„o întîlnim în epopee trebue înfăţişată nu în stare de 

linişte şi de pace, adică nu trebue descrisă pentru 
sine, ci cată să serve ca bază pentru evenimentul 

războinic care se dezvoltă în epopee. 
Ast-fel Iliada şi Odysea se rapoartă la războiul 

_troian, sint episoade din acel războiă. Acelaşi lucru 
în Ramayana. Poema lui 'Tasso, a lui Camoens, a 
lui Ariosto, toate sînt povestiri ale evenimentelor 
războinice. 

Chiar în Divina Comedia a lui Dante, care rea- 
lizează mai puţin cerințele acţiunii epice, tot avem
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un fond războinice, întru cit e o luptă : lupta începută | 
de la căderea Dracilor din Cer şi continuată în toată 

viața omului pe pămînt, lupta între bine şi rău, al 

cărei ecoii este însăşi poema. 

REGULELE ŞI CALITĂŢILE ACȚIUNII EPICE 
  

Epopea fiind un gen care azi nu mai are mani- 

festări, tot ceea ce se spune ca regulă despre dinsa 

sint mai mult o serie de observări generale, cari ne 

explică exemplele ce avem, de cit o lege, pe care 

So păzească poeții cari ar scrie azi epopei. Dovadă 

e faptul că toate încercările de a se face epopei în 

timpul nostru ai rămas zadarnice şi, cînd voim a 

înţelege toată splendoarea acestui gen, avem nevoe 

tot de Odysea, Iliada, ş. c. |. Cel dintiiii care a for- 

mulat regulele genului epic este Horatiu înpepistola 

sa Arta poetică; după dinsul Boileau. 
Calitățile de căpetenie ale unei acţiuni epice sînt 

două : 1) unitatea şi întregimea; 2) interesul şi mă-, 

rimea. | ia 

» — 1) In fie-care epopee trebue -să fie o singură 
acţiune principală şi un singur eroă principal; deci . 
trebue să avem unitatea acţiunii, unitatea persoa.: 

nelor epice, 

In marea întindere a unei epopei, în mijlocul ace- 

lor variate şi complicate împrejurări, se regăseşte 

un punct de la care pleacă totul, pentru-că tot ce
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alcătueşte o epopee este punerea în lucrare a mai 

multor forţe pentru ajungerea unui anumit scop. 
"Acest scop unic este unitatea acţiunii, dar el im- 
plică și unitatea persoanelor, pentru-că un 'scop nu 

poate fi urmărit de cît de un om. 
De aci rezultă şi întregimea.: O epopee are între- 

„ gime cind se vede în ce împrejurări s'a născut scopul 

urmărit şi cum eroul a devenit persoana de căpete- 

nie a acţiunii: cînd se văd toate fazele prin cari a 

trecut acţiunea şi în fine cînd scopul este ajuns. 
Acest fel de sfirşit este neapărat necesar, de a- 

ceea poartă numele de deznodământ epic. în deose- 
bire de cel tragic. Deznodămintul epic ne arată pe 
eroii învingător ; cel tragie ni-l arată învins. 
“In Iliada unitatea acţiunii şi a persoanei o formează 
mânia lui Achile. Aci vedem cauzele acestei: minii, 

rezultatele dezastruoase pentru Achei: iată unitatea 
acestei poeme. Deznodămintul este epic, fiind-că Achile 
învinge pe Hector, răsbunînd pe amicul său Patrocle. 

In Odysea eroul de căpetenie este Odisei; scopul 

urmărit este să ajungă acusă. acest fapt, care n'ar 

prezenta nici o importanţă, devine în adevăr o pro- 

"blemă cînd vedem că zeii vor să împiedice această 

"ajungere. Pus în luptă cu o sumă de nevoi, Odyseă 
"devine un eroii epic. Scopul lui este realizat, pentru- 

_că ajunge în Itaca şi omoară pe pețitorii Penelopel. 
Tot asemenea în Eneida. Scopul lui Enea este să 

fundeze un stat în Italia. Ca să ajungă la acest scop, 
el suferă o sumă de rătăciri—ca în Odysea—şi apoi 
sosind pe pămîntul Italie are să lupte cu un mare 

număr de inimici—ea în Iliada.



305 

In Cîntecul lui Roland unitatea. este păstrată, dar 
întregimea suferă. fiind-că Roland mare; e satis: 

făcută în parte. această cerinţă prin răzbunarea lui 

Roland, dar această răzbunare se face după moartea 
eroului. | 

Dacă unitatea este o cerinţă atit de imperioasă, 

cum se explică lungimea cea mare a epopeilor? N'ar 

trebui ea poetul să se grăbească:a ajunge la resul- 

tat şi atunci de ce s'ar recomanda epopeii ca mersul 
să fie încet? Lungimea cea mare a epopeilor se ex- 

plică prin episoade. 

Episoadele sint acţiuni secundare cari se întilnese 

în cursul unei epopei. In ele poate figura eroul prin- 
cipal al poemei sai persoane secundare sai chiar 

persoane carl'în mersul general al acţiunii n-ai nici 
ua rol. 

Episoadele aii- de scop scop să lămurească mer- 

sul general al acţiunii sait să odihnească atenţiunea 

prea încordată a ascultătorului. 

Aceste episoade se seriii cu cea mai mare îngri- 

jire a stilului; de aceea unele din ele aii devenit 

celebre şi sînt—separat—tot aşa de cunoseute ca şi 

poema însă-şi. Exemple: Inmormîntarea lui Patro le 
în Mliada;—Calul Troii în Eneida; Grădinele Armi- . 

dei în Gerusulemme liberata. _ 

2) Epopea trebue să aibă un subiect mare şi plin 
de interes, care să ne deştepte admiraţiunea. De aceia 
subiectele din lumea antică sint maipotrivite pentru 
epopee de cit cele din lumea modernă, pentru-că 

sînt mai depărtate şi nesiguranța în privinţa deta- 

lilor dă poetului o mai mare libertate. Aşa este 

20
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Iliada şi Odysea; aşa este Eneida. In poema lui Vol: 
taire <Henriade» faptele sint prea cunoscute, prea 

pozitive, lasă puţin loc imaginaţiunii; de aceia po- 
ema n'a avut un sueces potrivit cu aşteptările poe- 

tului şi însu-şi el u zis: Le francais n'a pas la tâte 
&pique.— Lucan, poetul roman, a povestit în <Phar- 
sala» lupta între Cesar şi Pompeii întimplată cu 
100 de ani înaintea timpului în care seria de aceia 
a trebuit săse ţie prea aproape de istorie şiepopea 

“lui ma avut succes. - 
Prin urmare epopea trebue să ne dea o acţiune 

mare prin urmările ei asupra unui popor şi intere- 
- santă prin greutăţile pe care a avut să le îutimpine 

eroul pentru: a-şi ajunge scopul.
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EXEMPLE DE EPISOADE 

EPISODUL LUI UGOLINO 

(DIVINA COMEDIA) 
  

Intro speluncă am văzut apoi, în cale, 
Doi. oameni îngheţaţi; mai sus sta unul 
Rozînd pe cel ce sta mai în spre vale. 

Cum lacom muşcă cel flămînd din pîne, 
Aşa-l muşca din cap, sfărmindu-i oase, 
Cu riset crunt şi cu porniri păgine 

Lingind de singe buzele scîrboase — 
Ca Melanip în vremile bătrine, 
Cînd lui Tydeu întregul eap i-l roase. 

«0, tu, care-ţi arăţi grozava ură 
Prin muşeături atit de bestiale, 
Să-mi spui, de ce-i această muşcătură? 

-De ai vrun drept să mergi p'această cale, 
Să-mi spui de ce? Prin a dreptăţii gură 
Vesti-voii lumii plingerile tale!» 

EI ridicând scîrbâsu-i cap spre mine, 
Cu pletele care-i cădeaii pe spate 
Işi şterse buzele de singe pline 

Şi zise-apoi: «Dureri nemăsurate 
- Îi umplu sufletul, gindind, străine, 

La chipul cum să-ţi spui cele 'ntîmplate. 

Dar spusa mea va fi d'acum izvorul 
Ruşinei pentru cel ce prin trădare 
M'a dat peirii, revoltind poporul.



308 

Nu. ştii nică cine eşti, nu ştii nici care 
Ti-e umbletul p'aici, care ţi-e dorul, 
Dar iu eşti Florentin, cum mi se pare. 

„Sînt Ugolino, şi mă ştiu Pisanii. 
Acesta este Roger lingă mine, , 
Şi iată de ce-l fac să-şi plingă anii. 

In urma planurilor lui meschine, 
De şi mi-era amic, m'ait prins duşmanii 
Și "'nchis ei m'ai ucis, cum ştii tu bine. 

Dar poate nu ştii tot; să-ţi spun ei toate, 
Cum am murit — ascultă şi dă-tt seamă 
O mearte mai grozavă de se poate. 

Un. cuib infect, care d'atuuci se chiamă 
Al foamei, un mormînt al multor gloate 
De mai tîrzii, un loc ce 'nspiră teamă, 

Acolo multe luni a stat zăvorul 
Pe uşa mea, pînă ce ?n vis odată 
Ca viii eu mi-am văzut tot viitorul. 

Părea că Roger cu o 'ntreagă ceată 
De cîni dresati, făcea pe vînătorul, 
Trecea prin văi în goana lui turbată. 

Gualandi cu alţi cîni, pe altă cale 
Lafoanehi şi Sismondi ca păginii 
Goniaii un lup cu pui, din deal în vale 

Şi lupii oboseaii, şi 'n urmă eîniă 
l-aii prins si atunci cu dintii plini de bale 
l-aii rupt şi le-ai mîncat apoi plăminii. 

M'am deşteptat. De foamea peste fire 
Plingeaui copiii ?n somn de dimineată — 
De nu 'nţelegi grozava presimtire
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Ce m'a cuprins atunci, tu eşti de ghială, 
Eşti prea tiran, de n'ai compătimire: 
De nu plingi tu acum, cînd plîngi în viaţă? 

Eraii deştepţi şi el; sosise ceasul 
Ciad ne-aducea din timp în timp mîncare, 
Şi cînd am auzit la poartă pasul 

Că pun pe poarta mea zăvor mai tare 
Mi-a "ncremenit privirea 'n ochi, şi glasul 
In piept mi s'a topit de desperare. 

Văzui tabloul sortii dintr'odată. 
Dar ei plingeai, şi Anselmino-mi zise! 
«De ce te uiţi aşa la mine? Ce ai tată?» 

Dar ei n'am plins; durerea mă "mpietrise - 
Şi-am stat tăcut o zi şi-o noapte toată; 
Şi-a tweia zi, cînd roşu se ivise 

Un soare cald p'a dealurilor coame, 
Si-o rază, rătăcind, ne-albi păreţii, 
De slabi copiii mei păreaii fantome — 

Ei mi-am muşeat în mîni, şi atunci băeţii, 
Crezind că-'mi mănînc mîinile de foame 
Ş'aii ridicat plingind cu hobhot, bietii: 

«Nu ne-ar durea mai mult, de cît ne doare, 
De ni-ai minca pe noi» le-a fost cuvîntul, 
«Tu ne-ai dat carnea, tu! Nu-i a ta oare?» 

Şi-o zi, şi altă zi, eu ca mormîntul 
Remăsei inut şi neremenit d'oroare, 
O cum nu ne-a 'nghiţit atunci pămîntul! 

Şi-a cincea zi, cu vocea înecată 
Căzu de foame Gaddo lingă mine, 
Strigînd ; «De ce mă laşi? Ajută-mi, tată P
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Şi cum te văd în fața mea, aşa, străine, 
Eă mi-am văzut pe fiii mei odată 
Murind de foame 'n jurul meit. Şi 'n fine 

Căzui peste copii, pierzînd puterea, 
Si două zile 'ntregi i-am plins, d'arîndul — 
Şi foamea mi-a fost moartea, nu durerea! 

A zis, privind spre Roger şi 'nhătîndu-l 
De cap cu dinţii iarăşi ca un-cîne 
Ii rupe os de os din cap, sfărmîndu-l. 

(Trad. de G. Coşbuc). 

CALUL TROII 
(ENEIDA) 

Regii danaică în scurgerea mulţilor ani, işi durară 
“Mare eît munţii un cal, prin nobila artă a Minervei. 
Coastele nalte cu scînduri de brad le podese, şi făţarnici, 
Vot al întoarcerii în pace-l numesc, Acesta fu svonul. 
Insă 'n năuntrul cel gol s'aseund pe furişul vitejii 
Cei prin sorţire năimiţi, şi 'n jur prin tăcutele colţuri. 
Pîntecul s&ii uriaş e plin de 'narmaţii răsboinică. 
Foc de mînie Laocoon vine strigind de departe: 
Credeţi, nemernici, că Grecii sînt duşi? Şi v'a prins nebunia? 
Credeţi, că fără să umble cu ginduri mişele, va face 
Grecul 'vr'un dar? Voi aşa mi-i cunoaşteţi pe Greci şi pe-Ulise? 
Ori sint ascunşi Mirmidoni înarmată în lemnul acesta, 
Ori auumit e gătilă unealtă 'mpotriva cetăţii, 
Ca să ne vadă de sus prin locaşuri ; de sus să ne-atace 
Ori că s'ascunde vr'un alt-fel de rău: nu credeţi voi calul! 
Fie ce-o fi: mi-e teamă de Greci chiar dindu-ne daruri.» 

Dar o privelişte julnic'acum şi cu mult mai grozavă 
Se desfăşoară, 'ncingînd cu fiori zăpăcitele piepturi. 
Preot sortit lui Neptuuus, Laocoon taie pe maluri 
Taurul groaznic, jertfindu-l pe sfintele vetre 'n altare. 
lată pe-a] apelor luciii tăcut, vin repede 'n cercuri 
Fără măsură de mari doi şerpi (chiar a spune mi-e groază!)
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" Repezi prin valuri se 'ntind şi cărarea li-e ţintă spre maluri 
Pieptul le ese din apă şi-uimnflată de sîngele vinăt 
Creasta şi-o poartă pe sus iar trupul şi-l joacă prin apă 
Rostogolind îşi sgîrcese şi:şi intind uriaşele spete. 
Apa se sbate cu vuet şi spumegă — iată-i pe maluri! 
Ochi! le scapără foc şi le fulgeră roşii de sînge; 
Șueră şerpii. cu limbi tremurate lingindu-şi gitlejul. 
Galbeni de spaimă Trojenii s'ascund. Iar şerpii de-adreptul 
Pleacă spre-altare, spre preot, şi *'ntiiii se 'neleştează 'm.- 

[prejurul 
Celor doi mică copilaşi, stringindu-le trupul în cercuri. 
Se "ncolăcesc şi le muşcă din earne cu dinţii puternici. 
Insuşi pe tatăl acum, alergînd cu săgeata ajute, | 
Repede-l prind şi 'mpletesc împrejuru-i scîrboasele noduri, 
Spetele negre de solzi îi încing de două ori trupul, 
Gitul de două ori, stind cu grumazii şi capul în aer, 
Bietul se Juptă din mini să 'nlăture strinsele noduri ; 
Plină de bale murdari şi de vinete-otrăvuri i-e faţa. 
Muget, nebun de durere, ridică sărmanul spre ceruri, 
Ast-fel un taur rănit, cînd scapă de preoţi mugeşte 
Insă din urmă-i toporul isbit îi resgudue ceafa... 
Insă cu șepede mers fug şerpii spre culmea cetăţii, 
Repezi aleargă la templul mîhnitei Tritonis, şi-acolo 
Repezi sub scutul boltit ei s'ascund, la picioarele Zinei. 

Groaza năpraznic'acum a răsbit speriatele piepturi, 
Tremură toți. <A spăşit» ei strigaii «Ladeoon vina, 
Vrednic de dinsa, căci el pingărit-a sfinţita clădire,. 
Calul Zeiţei isbindu-l de sus cu netrebnice suliți. 
Chipul să-l. ducem, ei strigă, la templu, şi marei Zeiţe 
Rugi de ertare să-i dăm» — 
Zidul curînd îl tăiem şi deschidem cu grabă şi poarta. 
Toţi ea la muncă-şi sufulcă vestmîntul; şi roate noi punem 
Calului, jos sub copite ; şi 'n jurul grumazilor funii 
Groase, de cînepă. Iute spre ziduri se ureă fatalul 
Cal, îndesat cu oşteni; şi copil şi fecioare *mprejuru-i 
Cîntă, şi veseli ei sint să 'ntiadă de funii şi dinşii. 
Calul tot sue, căzind prăbuşit în sărmana cetate. 
Ilion, Zeilor cuib, cetățuea strămoşilor noştri ! 
Mare 'n răsboaie, dardanico tu! De patru ori calul 
Stete la praguri oprit, şi de patru ori golu-i sunat-a 
De-arme cu zăngăt, Dar noi orbiti de prestie, ne ducem, 
Seamă nimic nu băgăm—cu monstrul peririi 'n cetate. 
Iată, vesteşte-ne-acum de perirea ce vine, Casandra,



a „819 

Dar dup'al Zeilor sfat nici cînd n'o crezură Trojeniă. . 
Noi chiotim în cetate sărmanii, şi trecem în chiot 
Ziua din urmă, *mbrăcînd şi ferplele sfinte cu frunze. 

Ceru 'ntwaceea sapleacă, şi Noaptea se 'nalţă din mare; 
Umbrele-i mari năvălesc şi pămîntul şi cerul şi multa 
Grecilor nelegiuire. Şi 'n jur în cetate Dardanii 
Zac ameţiţi, şi sub somnul răsbate-obositele trupuri. 
Jată ?n gătite corăbii, din Tenedos pleacă falanga 
Grecilor, noaptea plutind prin galbena linişte-a unei, 
Calea ţinind-o spre malul ştiut : şi iată pa vasul 
Regelui flacări s'aprinăd, şi Sinon, păzitul de Zeii 
Noştri protivnici, acum îi deschide din birne pe Grecii 
Cei ce s'ascunseră 'n el. Şi deschis i revarsă prin noapte 
Calul, în stoluri: şi veseli din goala 'ncăpere scoboară 
Ducii Stenelos, Tesandros şi nebiruitul Ulise, 
Toţi lunecind pe tăcutele sfori ; şi-Acamas şi Toas, 
Pirhus apoi din Ahile născutul şi 'n urmă Mahaon, 
Menelas ; ese şi-Epeos, chiar el, .clăditoru "'nşeiării. 
Iuţi năvălesc în cetatea de somn şi de vin ametită 

„ Repezi ucid pe străjeri, şi prin poarta deschisă vin repezi 
Soții de-afară şi'n pripă se string în vorbitele stoluri. 

(Trad, de G. Coşbuc) 

GRĂDINILE ARMIDEI 

(GERUSALEMME LIBERATA) 
  

La eşirea acestor alee şerpuitoare, grădina desvălue ve: 
derii visitatorilor aspectul seii încîntător. Apele liniștite, 
riurile limpezi, fluviurile, cîmpiile, arbuştii, dealurile, văi 
umbroase, păduri şi peşteri cuprind tot într'o singură pri- 

- vire, Şi ceea ce. măreşte valoarea acestor nepretuite fru 
museţi este că arta care a făcut totul nu se arată. 

S'ar crede, atit simplitatea“ascunde arta, că ornamei- 
tele şi pajiştea par naturale. Natura pare a fi voit întra- 
dins_a imita arta, căreia servă de model. Aerul nu e mai 
puţin de cît rescul supus voinţelor Armidei, aerul care 
face să înflorească arborii. Florile şi fructele sint nesfir- 
şite; pe cînd unele înfloresc, altele se coc,
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Pe acelaşi trunchiu, între aceleaşi frunze, unele smo- 
chine se pirguese alături de altele care abia înfloresc. 
Mărul crud şi mărul copt atirnă p'aceeaşi cracă unul în- 
gălbenit. cellalt încă" verde. 

Pe înălţimele grădinilor celor mai expuse la soare, vita 
îşi întinde crăcile sale pline de frunze care vegetează. Ici 
ciorchini sînt încă în floare, alături de altele care strălu- 
citoare ca aurul şi rubinul sînt deja coapte. , 

Paseri încintătoare sub umbra frunzişului fac să resune 
aerul prin cîntecele lor fermecătoare. Aerul murmură şi 
mişcă unda şi frunza. 

Cînd paserile încetează cîntul lor, aerul le ţine ecoii: 
cînd ele cîntă, murmurul: săi e mult mai uşor. Fie întim- 
plare saii farmec, această musică aeriană însoţeşte saii 
repetă accentele lor. 

Printre aceste paseri se deosebeşte una prin varietatea 
culorii penelor ei. Ciocul ei are strălucirea purpurei; cîn- 
tul ei se aseamănă cu al omului. ]şi continuă cîntul sei cu 
atita artă că este o adevărată minune. Celelalte tac pen- 
tru a o asculta împreună cu vîntul care încetează sgo- 
motul săi. (rad, de M. [) 

PORMA ȘI STILUL EPOPEII 
  

Planul unei epopei se compune din următoarele 

părți: invocaţiunea, exposițiunea, naraţiunea, dezno- 

dămiîntul şi episoadele. | 
Invocaţiunea este o rugăciune adresată unei di- 

vinități sai puteri supra-naturale cerîndu-i ajutor în 
expunerea faptelor sai inspiraţiune. 

" Exposiţiunea este arătarea pe scurt a subiectului 

epopeii. Une-ori invocaţiunea se face prin aceleaşi 
versuri cu exposiţiunea,. 
Narațiunea este înşirarea diverselor faze ale ac- 
ţiunii epice. Această înşirare se poate face în două 
.
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feluri, prin urmare deosebim două feluri de naraţiuni: 
narațiune simplă şi narațiune complexă, 

Narațiunea se numeşte simplă cînd poetul înşiră 

faptele în ordine cronologică urmărind pas cu pas pe 

eroul săii după cum se dezvoltă evenimentele. Astfel 

în Iliada vedem mai întăi eausele miniei lui Achile, 

împrejurările în care a isbucnit această minie şi rind 
pe rînd toate urmările acestui fapt aşa cum sati pe: 
trecut. 

Narațiunea se numeşte complexă cind poetul în- 
cepe povestirea sa nu cu începutul acţiunei epice, ti 

cu un punct oare care din mijlocul acestei acţiuni, 

rămînînd ca mai tirzii într'un chip oare care să ne 
pue poetul în cunoştiinţă cu ceea ce s'a întimplat 

înaintea momentului iniţial al epopeii sale. Aşa face 

poetul în Odysea. EI începe cînd Odysei se află în 
mijlocul rătăcirilor sale anume pe cînd era în insula 
Ogigia retinut de Calypso. Numai mai lirziit aflăm 
noi ce s'a întimplat eroului pînă în acest moment. 
Desnodămîntul este încheerea acțiunii epice. 
Episodele sint acţiunile secundare. 
Stilul epopeii trebue să fie potrivit cu subiecul; 

să fie „majestuos şi bogat,
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EXEMPLE DE INCEPUTURI ȘI DEZNODĂMIN'TE 
  

Iliada : 

Cintă-mi muză, mînia lui Achile fiul lui Peleii, mînie 
neînduplecată, care pricinui multe nenorociri Acheilor,— 
care trimise în Infern sufletele unui mare număr de eroi, 
iar corpurile lor le asvirli la corbi şi la cîini. Astfel se 
împlini vointa lui Zevs din momentul în care se dezbi- 
naii printr'o ceartă fatală Agamemnon, regele oamenilor, 
şi Achile, seoboritorul din zei. 

Odysea.: . 

Muză, cîntă-mi pe eroul renumit prin iscusința sa,— 
care, după ce distruse zidurile sfinte ale Trojei rătăci în 
toate părţile, străbătu cetăți nume: oase şi cunoscu obi- 
ceiul multor popoare. Pe mări, chinuit de griji sfişie- 
toare, el se luptă împotriva celor mai groaznice nevoi, 
nădăjduind să-şi seape viaia şi să-şi conducă tovarăşii în 
patrie. Cu toată silința ce-şi dete, el nu-i putu conduce 
pină acolo; pieriră cu toţii victime ale imprudenței lor. 
Nebunii! îndrăzniră să măninee turmele închinate Soa- 
relui şi de aceea zeul se supără şi-i făcu să piară. Zeiţă, 
fiică a lui Zevs, spune-ne povestirea întîmplărilor vred- 
nice de amintire ale acestui eroi. 

Eneida : . 

Lupte vă cint şi pe-oşteanul ce-odată din cîmpii trojanică 
Dus de meniri a sosit în pămîntul ital la Lavinii 
Cei de pe mal. Îl zvirliră prin ţări şi pe-adincuri într'una 
Zeii cit timo a ţinut mînia mibnitei Iunone. 
Patimi și lupte a "'ndurat, în Latium pînă s'aducă 
Zeii trojeni şi temeiuri să-şi pună cetăţii din care 
Neamul latin a purees şi poporul albanic şi Roma. 
Muză, veşteste-mi temeiul, din eare călcare-a poruncii 
Ast-fel de multe dureri s'aducă vrăjmaşa regină 
Celui mai vrednic bărbat, amaruri atitea gătindu-i? 
Patimi atitea de mari s'ascundă sub plepturi chiar Zeii? 

Divina comedie : 

Dante nu începe poema sa cu invocaţiunea şi exposi- 
tiunea în cîntul |. Aci ne spune poetul că într'o seară 
s'a rătăcit înt'o pădure şi voind să găsească drumnl pen-
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tru întoarcere a văzut în fata sa o colină şi de odată i-ai 
eşit înainte trei animale selbatice: o panteră, un leii și 
o lupoaică. Pe cînd sta înspăimîntat şi nu ştia ce să facă 
îi apăru în întunerecul nopţii o umbră cu formă ome- 

. nească.—«Cine eşti? întreabă Dante? —<Am fost, răs 
punde umbra, un poet, care am căntat pe fiul lui Anchise 
care a plecat de la Troia ca să întemeeze în Italia un po- 
por noii.» Atunci Dante se rugâ de Virgiliu, căci umbra 
era a acestui poet, să-l conducă unde-va ca să scape de 
acele fiare. Atunci Virgiliii îi propune să-l ducă în impe: 
riul morţilor si ast-fel porneşte Dante cu călăuza sa spre 
lumea cea-laltă De ce a ales poetul tocmai pe Virgiliii de 
conducător? Virgiliu este un păgîn, iar Divina comedie este 
cea mai desăvîrşită poemă religioasă creştină. Pricina o gă: 
sim pe de o parte în renumele de care s'a bucurat opera lui 
Virgiliii în tot timpul Evului Medii, pe de alta în faptul că 
Virgiliu a fost socotit de către scriitorii creştini ca un pro- 
fet care a prevăzut naşterea lui Crist. Aşa s'a interpretat 

"versurile lui din ezloga adresată lui Pollio, în care spune 
că se va naşte uz copil ce va da lumii epoca de aur. 
Tocmai în al doilea cint 'se adresează poetul către muze 

zicînd: « Ajutaţi-mă, musă, geniul copil al cerului nobilează 
cu augusta ta origină cîntecele pe care mi le inspiri.» 

Narațiunea propriii zisă începe abia în cîntul al treilea, 
la începutul căruia ne spune că a ajuns la poarta infernului 
pe care a văzut scrise acele cuvinte teribile: «Lăsaţi ori ce 
speranțe voi eari intraţi aci !» - 

Orlando furioso: 

Ariosto începe primul cînt al poemei sale «Orlando fu- 
rioso» expunîndin cîte-va cuvinte subiectul lucrării: «Ser 
încintător, mîndri cavaleri, amoruri, lupte, galanterie pe 
voi vă cint». El spune apoi după această apostrofă că va 
vorbi despre intreprinderea îndrăzneață a lui Agramanl 
care a pornit din Africa în fruntea unei mari armate de 
Mauri ea să învingă pe Carol împăratul Romanilor. Poe: 
tul anunţă că va vorbi şi despre celebrul Roland (Orlando) 
şi ne spune lucruri necunoscute pînă atunci cum acest 
eroii înțelept a fost. chinuit de un amor nenorocit pină 
la nebunia cea mai furioasă. 
„EI şi în alte cînturi ale poemei sale arată importanţa su- 

biectului ce tratează şi în cîntul al III face o adevărată 
invocaţiune către muze zicînd : «de ce nu-mi dați, muzelor,
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lira lui Apolon, de ce nu-mi daţi un stil de aur ca să 
sap pe marmură neperitoare pe. eroii ce vroiii să cint, 

Ciutura răpită: | 

Voiii cînta mînia pe care a aprins:0 odinioară în no- 
bile suflete omeneşti o păcătuasă şi nenorocită găleată 
de lemn. Apolon, zeii al versurilor, spune-mi acest răz- 
boiii îngrozitor şi ciudaiele lut evenimente. Tu care ai 
vrut să fii poet, vino-mi în ajutor şi tine-mă de minecă. 

Le Lutrin : 

Je chante les combats et ce prelat tevrible 
Qui, par ses longs travaux et sa force invineible, 
Dans une illustre eglise exercant son grand ehoeur, 
Fit placer ă la fin un lutrin dans le choeur, | 
Cest en vain que le ehantre abusant d'un fauz titre 
Deux fois len fit 6ter par les mains du chapitre; 
Ce prelat sur le banc de son rival altier 
Deux fois le reportant V'en couvrit tout entier 
Muse, redis-moi done quelle ardeur de vengeance... 
De ces hommes sacres rompit lintelligeance, 
Et troubla si longtemps deux celebres rivaux ? 
Tant de fiel entre dans l'âme des dâvots? !) 

IT» Henriade : 

Je chante ce heros qui regna sur la France 
Fi par droit de conquete et par droit de naissance... 
Descends du haut des cieux auguste verite 
Repands sur mes €crits ta force et ta clarte. 

Mihaida : 

Cînt armele romîne şi căpitanul mare 
Ce'mpinseră păginii şi liberară ţara. 
Răsbhunătoare spaiină trecuse peste Istru, 
Peste Carpati trecuse de glorie încinse, 
Și toți Rominii 'ntr'una uniră sub un sceptru, 
O aquilă. o lege, cum are ca să fie. 
O muză 'mbărbătată ce'n Elicon n'ai nume, 
Ce snarele dreptăţii te 'mcindă şi te 'nspiră ! 
Mută să fie buza profană ce te chiamă 
Să amăgească omul şi Cerul să insulte. 

1) Acest din urmă vers traduce celebra expresiune a lui Virgiliu : 
Tantaene animis caelestibus îrae !
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Eroica, ta liră acordă cu Unirea 
Fă să-i auz vibrarea a coardelor sonore .. 

MIRACULOSUL 
  

De şi omul formează fondul epopeii, totuşi în toate 

lucrările de acest fel întilnim şi puteri supraome: 

neşti, supranaturale. 

Intervenirea unor puteri supranaturale în acţiunea 

epică se numeşte «miraculos» 
După felul acestor puteri supranaturale, se deose- 

hesc patru feluri de miraculos : păgin, creştin, ma- 
gic şi filozofie. 

1) Miraculosul păgîn este intervenirea zeilor din 
religiunile politeiste în acţiunea epică. Acest fel de 
miraculos îl găsim în Iliada, Odysea, Eneida, etc. 

Religiunea grecilor era antropomorfică. Zei! trăia 
întocmai ca oamenii; erai agitaţi de aceleaşi pa- 

siunl; se slujiai de aceleaşi mijloace. . 
In Iliada, din primul cînt poetul ne spune că prin 

mioia lui Achil s'a împlinit voința mă Zevs. Apol 
se întreabă : ce zeii a provocat cearta între Achile 
şi Agamemnon ? Apollon a făcut aceasta. EI a trimis 
pestă în tabăra Acheilor şi apoi Achile s'a miniat. 

După ce se face ruptoarea între cele două căpe- 

tenii acheiane, Thetis, muma lui Achile, se duce în 

Olymp. Aci găseşte pe fiul lui Chronos şi, îmbrăţi- 

şindu-l genunchii, îl roagă să răzbune pe fiul ei, a-
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dică să dea victorie Troienilor pînă cînd Acheii se 
vor pleca înaintea acestuia. Zevs îi răspunde, după 

multă gindire, că-i va îndeplini cererea, dar să fugă 

ca să n'o vază soţia sa Hera, care şi aşa îl acuza 

pe dinsul că favorizează pe Troieni. După această 
convorbire, Zevs intră în palatul lui, toţi zeii se scoală - 
cu respect, dar deodată îl apostrofează soţia sa, zi- 

cîndu-i : pentru-ce urzeşti comploturi şi nu-mi facă 

cunoscute şi mie planurile tale ?— Sint planuri, răs- 

punde părintele zeilor, pe cari nimeni afară de miue 
nu trebue să le ştie. 

Dar Hera se supără şi, ca o femeie cicălitoare, îl 
zice : N'am văzut ei că ai vorbit cu Thetis? Fireşte, 

iei fi făgăduit să înfrîngi pe greci. 
Bărbatul săii o ceartă pentru această îndrăzneală 

şi o ameninţă că o va lovi aşa de tare în cit n'o 

va scăpa nici unul din zeii Olympului. 

Hera, speriată, tace şi numai glumeţul Hephaistos 

o mai înveseleşte puţin, dindu-i o cupă cu nectar. 

Ce poate fi mai omenesc de cît această scenă? 

Şi tot aşa ni se prezentă zeii în toată Iliada: ei 
intervin în acţiune luînd unii partea Acheilor, alţii 

pe a Troienilor. 

In Odysea Poseidon persecută pe Odyseii pentru 
că a omorit pe fiul săti Polyphem. Il urmăreşte şi-l 

azvirlă în locuri rele. Zeii se consultă şi hotărăsc ca 

nimfa Calypso să lase pe Odyseii să plece. Atene 

urmează pas cu pas pe fiul Telemac, luînd forma 

unui bătrin : Mentor. 
2) Miraculos magic. - Exemple : în Orlando Fu- 

rioso ; este combinat cu miraculos religios creştin în
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Gerusalemme. Puterea supranaturală e reprezentată 
prin farmece, descîntece, vrăji : : 

3). Miraculos creştin. Exemple : Divina Comedia 
Paradisul pierdut. 

Creştinizmul poate fi mai puţin potrivit pentru-că 
- antropomorfizmul are rol aproape nul. Camoens în 
„ Os-Lusiadas a alergat la miraculos păgin, în care a 
amestecat şi puţin creştin. 

4) Miraculos filozofic. Ex. Henriade. Personifică 

diverse virtuți şi idei, ca: Adevărul, Dreptatea etc. 

3 

EXEMPLE DE MIRACULOS 
  

ILIADA 

Zeii şi războinicii eraă cufundaţi într'un somn adinc; 
numai Zevs nu gusta dulcea plăcere a somnului, se gîn: 
dia cum să onoreze pe Achile şi să piarză multi. Achei 
lingă vasele lor. E 

Se hotări să trimită fiului lui Atreii (Agamemnon) un 
vis seducător. . 

Visul zbură repede spre vasele Acheilor şi, luînd chi- 
pul lui Nestor, zise lui Agameninon : 

— Un conducător care are în mînă soarta atîlor po- 
poare nu irebue să piarză toată noaptea în somn. Ascul- 
tă-mă, sînt trimis de Zevs,—eare măcar că e departe de 
tine, se interesează! de soarta ta şi-i pare -răii de relele 
tale. Inarmează îndată pe Acheii cei voinici şi așază-i 
pentru luptă: te vei face curind stăpîn, peste zidurile 
cele mari ale Ilionului. Nemuritorii locuitori din palatele 
Olympului sînt acum toti de o părere: Zevs i-a înduple- 
cat pe toti. Prin voinţa lui Zevs nenorociri mari ame: 
ninţă Troia... !
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Vorbind astfel, visul se depărtă şi-l lăsă plin de o spe- 
ranţă ce n'avea să se împlinească. Credea că va pune 
mîna pe Troia. Nu știa, nenorocitul, ce gînd avea Zevs: 
nu ştia că el, îndemniînd la groaznică luptă, pe Troieni 
și pe Achei vrea să le aducă nenorociri nouă şi chinuri 
nouă, 

(Cîntul II) 

PARADISUL PIERDUT 

A tot puternicul Părinte, de sus din Empireu, unde şade 
pe înaltul săi tron, şi-aruncase ochii aci jos ca să-şi ad- 
mire opera... Văzu mai întăii pe pămînt pe primii noş- 
tri părinți— singuri pe atunci din tot neamul omenesc— 
aşezaţi în grădina fericită, gustind într'o singurătate fer- 
mecătoare nemuritoarele roade ale bucuriei şi ale amo- 
rului. Văzu apoi ladul şi pe Diavol gata să se lase pe 
suprafața lumii... 

Observindu-l cu puternica-i privire care vede trecutul, 
prezentul şi. viitorul, vorbi ast-fel fiului săii: 

— 0, al miei siugur fii, vezi ce înfuriat este duşma- 
nul nostru. Nică hotarele puse de mine, nici verigile Ia- 
dului, nici lanţurile grămădite pe el nu-l oprese ; aşa-l 
mină nesăturata-i furie de răzbunare, care tot pe capul lui 
are să cază lată-l cum îşi îndreaptă zborul către lumea 
cea de curind zidită, cum merge spre om cu gind să-l 
zdrobeaseă prin putere oră să-l ispitească prin viclenie 
şi ispita va avea izbindă. Omul va asculta roingierile-i 
mincinoase şi va uita de porunca pe care i-am dat-o şi 
de ascultarea făgăduită. Aşa va cădea el; aşa va cădea 
tot neamul lui... 

Iar Fiul vorbi ast-fel tatălui: 
— Pacă-se voia ta, Părinte, căei tu ești stăpînul tutu- 

vor luerurilor şi singur drept judecător... Dar vrei să-ţi 
distrugi însuți creaţiunea ta. 

— AI zis, Părinte, că omul va găsi ertare, - Dar nu i 
se vor da şi mijloacele ? Iată-mă, mă dau ei pentru el: 
viața mea pentru viața lui; pe mine lasă să ează mînia 
ta. Socoteşte-mă om şi voi pleca de la sînul tăi. Voiii 
muri pentru el mulţumit... Dar după ce voii fi plătit 

21
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această datorie să nu mă laşi în prada neeuratului mor. 
mint. Voiii eşi învingător şi voiii supune pe învingătorul 
mieii şi în lanţuri voiii lega puterile întunerecului. 

(Cîntul DD 

ORLANDO FURIOSO 

Zupia cu vrăjitorul 
7 

Sosiră conduşi de un pitic doi cavaleri; unul era Gra- 
das, regele din Sericana ; altul se chiema Roger, tinăr ca- 
valer destul de vestit. | 
— Aii venit să se bată cu stăpînul acestui castel, zise 

piticul. - 
Gradas trimbiţă de cîte-va ori aşa de tare incât făcu să 

răsune stincile în depărtare. Deodată porţile castelului se 
deschiseră şi se arătă un cavaler înarmat, călare pe un 
cal cu aripi. ” , 

Ca un cocor, care la început se ridică de la pămiînt cu 
mare greutate şi numai puţin cite putin îşi ia zborul, tot 
astfel vrăjitorul părea că se ridică încetişor; dar deodată 
se ridică cu aşa iuțeală în cît ar fi întrecut pe vulturul 
cel mai îndrăzneţ. De acolo de sus se repezi ca un fulger, 
lovi cu lancea pe Gradas care n'avu timp să observe lo- 
vitura. Acesta dete o lovitură care lovi numai aerul pe 
cînd calul săi fusese culcat la pămînt de puterea izbiturii. 
Urcîndu-se repede în nori, vrăjitorul izbi cu repeziciune 
şi pe Roger, care se uita la Gradas. Roger se încovăiă 
şi» cînd. se întoarse să răspunză şi el loviturii, duşmanul 
săii era departe spre cer. Astfel vrăjitorul îi lovi rînd pe 
rind pe fie-care, iar aceştia nici nu-l puteai atinge. 

Aşa se luptă p*nă către seară, 
Spre seară afurisitul vrăjitor desfăşură o bucată de mă 

tase cu care era învălit scutul său şi deodată se arată aşa 
de strălucitor scutul acela încît luă ochii celor doi răz- 
boinici, cari căzură la pămînt lipsiti de cunostiinţă. 

(Gîntul 1.)
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LA HENRIADE 

Clement dans la retraite avait, des.son jeune âge, 
Porte les noirs acces d'une vertu sauvage: 
Esprit faible et credule en sa devotion, 
Il suivait le torrent de la rebeilion. 
Sur ce jeune insense la discorde fatale 
Repandit le venin de sa bouche infernale. 
Prostern€, chaque jour, au pied des saints autels, 
II fatiguait les cieux de ses voeux criminels, 
On dit que tout souille de cendre et de poussiăre, 
Un jour il prononca cette horrible priere: 

Dieu, qui venges l'Eglise et punis les tyrans, 
Te verra-t-on sans cesse aceabler tes enfants, 
Et, d'un roi qui t'outrage armant les mains impures 
Favoriser le meurtre, et benir les parjures ? 
Grand Dieu! par tes fleaux c'est trop nous €prouver; 
Contre tes ennemis daigne enfin t'clever: 

La -discorde'attentive, en traversant les airs, 
Entend ces cris affreux, et les porte aux enfers. 
Elle amâne ă linstant, de ces royaumes sombres, - 
Le plus cruel tyran de l'empire des ombres. 
Il vient, le fanatisme est son horrible nom: 
Enfant denature de Ja religion, 
Arni6 pour la defendre, il cherche ă la detruire, 
Et, recu dans son sein, Pembrasse, et le dechire. 

Ce fut dans ce terrible et lugubre appareil, 
Qwau milieu des pavots que verse le sommeil 
Il vint trouver Cl&ment au fond de sa retraite. 
La superstition, la cabale inquiete, 
Le faux s€le enflamme d'un courroux 6clatant, 
Veillaient tous ă sa porte, et Pouvrent ă Linstant. 
Îl entre, et d'une voix majestueuse et fiere: 
Dieu recoit, lui dit-il, tes voeux et ta priere; 
Mais p'aurast-il de toi, pour culte et pour encens, 
Qwune plainte âternelle, et des voeux impuissants ? 
Au Dieu que sert la ligue il faut d'autres ouffrandes; 
Il exige de toi les dons que tu demandes. 
Si Judith autrefois, pour sauver son pays, 
W'etit offeri ă son Dieu que des pleurs et des cris; 
Si, eraignant pour les siens, elle cât craint pour sa vie, 
Judith eât vu tomber les murs de Bethulie,
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Voilă les saints exploits que tu dois imiter, 
Voilă Poffrande enfin que tu dois presenter. 
Mais tu rougis dejă de Pavoir differee... 
Cours, vole; et que ta main dans le sang consaerte, 
Deljvrant les Francais de leur indigne roi, 
Venge Paris, et Rome, et Punivers, et moi, 

Le fantome, ă ces mots, fait briller une epâe 
Qu'aux infernales eaux la haine avait trempee; 
Dans la main de Clement il met ce don fatal; 
Il fuit, et se replonge au sejour infernal. 

Trop aisement trompe, le jeune solitaire 
Des interâis des cieux se crut depositaire. 
Il baise avec respect ce funeste present; 
Il implore ă genoux le bras du Tout-Puissant; 
Et, plein du monstre affreux dont la fureur le guide, 
D'un air sanetifie sapprâte au parrieide. 

Dans VPombre de la nuit, sous une voiâte obscure, 
- Ze silence a conduit leur assemblee impure. 

(Oîntul Y). 

III. POEMA EROI-COMICA 
  

Poema eroi-comică atribue fapte şi vorbe pe eari 

le găsim în lucrări serioase unor persoane cari nu 
sînt nici-de-cum în stare să le realizeze sait chiar 

unor fiinţe inferioare, unor animale; uneori fapte lip- 

sile de ori-ce importanță sînt tractate după toate re- 
gulele epice. 

In literâtura veche găsim o singură producţiune 
de această natură: <Batrocomyomachia» sau lupta 
broaştelor cu şoarecii, atribuită lui Omer, tocmai 

autorului celor mai renumite epopei serioase. 

În literatura modernă poezia eroi-comică începe 
„prin producţiunile poporane franceze: <Roman de 
Renart» şi aşa numitele <Fabliaua».
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Ca şi în anticitatea greacă, unde, după poemele 

epice serioase, se naşte poema care cîntă cu aceeaşi 

vehemenţă lupta între broaşte şi şoareci,—tot astfel 

în evul medii la Francezi alături cu epopeile grave 

şi poate chiar din acestea se nasc epopeile comice, 

pentru-că găsim între diverşii adevăraţi eroi şi per- 

sonage comice. Cea mai însemnată producţiune de 

acest fel este «Le Romar. de Renart», alcătuit din o 

sumă de povestiri în cari animalele figurează ca eroi 
în locul persoanelor omeneşti. Prin secolul XII încep 

să se producă aceste povestiri. Ele se regăsesc şi la 

popoarele germanice («Reinecke Fuchs»), precum şi 

într'o operă scrisă latineşte (<Reinardus Vulpes»). 
Autorul în prolog recomandă atenţiunii povestirea ce 
are să urmeze : lungul războiă între Renart (Vulpea) 

şi Isengrin (Lupul). Amîndoi născuţi odată din apa 

mării pe care Adam şi Eva au lovit-o cu un beţişor 

magie dat de Dumnezei,— Trăiesc mai întiiii în bună 

pace, dar mai tirziu se ceartă şi încep luptă grea 

între el. 

Sub numele de «<Fabliaux» se înțeleg povestiri 

scurte cu subiecte variate (din viaţa sfinţilor, din 

antichitatea profană, din mitologie) produse prin se- 
colul XIII, zugrăvind, uneori în mod licenţios, obice- 
“urile timpului. 

Ca producţiuni artistice, nu poporane, de aceșt gen 

cele mai însemnate sint: <La Secchia rapita» (Gă- 

leata răpită) de Alexandru Tassoni, povestind cum 

locuitorii din Modena âi intrat în Bologna şi aură- 
pit găleata de la o fintină; de aci a născut un răz- 

boiii îndelungat, prin care se satirizează luptele din
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tre diversele state italiene,—<Şuuifa de păr răpită» 

de Alexandru Pope, poet englez, povestind lupta în- 

_tre două familii din cauza unei şuviţe de păr pe care 
o răpise un tînăr de la o tiînără.— «Le Lutrin» (strana) 

de Boileau, povestind luptele dintre un preot şi un 

cîntărej pentru o strană pe care preotul vrea so 

pue în biserică, iar cîntăreţul vrea s'o scoaţă. 

In literatura romînă deosebim mai multe categorii 

_de producțiuni eroi-comice: | 

1. Producţiuni poporane nescrise: «Paştele Tiga- 

nilor», < Biserica Țiganilor» şi diverse povestiri des- 

pre Păcală. Acest personagiii poporan poartă diferite 

numiri şi ni se prezintă sub două aspecte: aspect de 
prost şi în acest caz se confundă cu Deadu-lvan, e 

roul unor povestiri despre Sirbi; aspect de răutăcios 
şi în acest caz poartă şi numele de Pepelea şi se 

cobfundă uneori cu Nastratin-Hogea, eroii eomie în- 
_trodus la noi de la Turci. Aceste diverse subiecte 

aii fost adunate şi redactate în versuri sati în proză 

de diferiţi scriitori. 

Astfel a făcut Anton Pann (în «Povestea Vorbe»), 

Ispirescu (în <Znoave»),-T. Speranţă (în < Anecdote»), 

_P. Dulfu (în <Intimplările lui Păcală»). 

2. Producţiuni poporane scrise: < Tilu Buh- Oglindă» 
de origine germană, în care vedem pe acest eroii 
(Til Euleuspiegel), tipul omului şiret, pubind între- 
bări foarte curioase, prin cari reuşeşte să ducă o 
viață în mare abundanţă şi să scape de multe în- 
curcătură. — « Nastratin Hogea» a fost o persoană 
reală, un mare învățat, dar a luat în imaginaţia Tur- 
cilor un caracter comice. Astfel S'aii transmis despre
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dînsul o sumă de povestiri, pe cari le-a adunat şi 
le-a versificat Anton Pann. 

3. Producţiuni semi-poporane, adică scrise de anu- 
miți autori şi răspindite în popor: «Leonat şi Do- 

rofata» de Vasile Aron. E un dialog comic între un 
„beţiv şi soţia sa. . 

4. Producţiuni culte: «Tiganiada» de 1. Budai- 
Deleanu. (Să se vază analiza acestei poeme) ;—<« Tan- 

dalida» de Helhade Rădulescu. 

BATHRACOMYOMACHIA 
SAU LUPTA BROAŞTELOR CU ŞOARECII 

(Atribuită lui Omer) 

  

Incepind, mai întîiii rog să vie în inima mea ceata muselor 
din Elicon pentru cîntecul ce acum îl pusei în scoarlă pe 
genunchii mei, rugindu-mă să ajungă în urechile tuturor 
oamenilor răsboiul nesfirşit, sgomotosul lucru al lui Marte: 
Cum şoarecii se luptară cu voinicie cu „broaştele, imitînd 
fapte de giganți, oameni născuţi din părăînt. După cum fu. 
vorba între muritori, ast-fel a fost începutul. 

Un şoarece setos, odată, scăpind din primejdia unei miţe, 
îşi puse moalea sa barbă într'o baltă de aproape, ca să se 
sature de apa cea dulce ca mierea ; pe dinsul îl văzu un gu- 
raliv băltean, şi i vorbi o ast-fel de vorbă: 

— Străine, cine eşti? de unde a! venit la mal, cine te: 
născu ? Spune- -mă toate adevărat, să nu te aflu cu minciuni, 

- căci dacă te voiă cundaşte de pr ieten vrednic, te voii duce 
acasă, şi-ţi voii da multe şi bune daruri de ospeţie. Eu sînt 
craiul Falcă-umflată eare sunt cinstit prin baltă, fiind Domn 
peste broaşte tot-de-a-una, şi fiul lui Nămoleanu şi al 
Hydromedusei. Te văd şi_ pe tine că eşti frumos, voinic 
mai presus decit cel laltă crai care poartă buzduganul, şi că, 
eşti şi la răsboiă bun luptător. Dar aide, spune-mi “iute. 
neamul „tău.
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Lui iarăşi îl răspunse si i zise Fărămăturescu: 
— «Prietene, de ce cercetezi neamul meii? el este cunoscut 

la toţă oamenii locuitori ai Asiei şi Europei, şi la. zeii nemu- 
ritori şi la păsările cereşti. Ei mă numesc Fărămăturescu, 
şi sînt băeatul mărinimosului mei tată Mănîncă-pîne, iar 
mama mea Linge-făină este fiica craiului Roade-căleîii, şi mă 
născu în colibă, şi mă erescu cu mîncări, cu smochine şi cu 
nuci şi cu felurite bucate. Dar cum vrei să mă faci prieten, 
pe mine care nu-ţi samăn de loc în fire? căci viaţa ta 
este în apă, iar eu am obiceiă să mănîne cîte mănîncă şi 
oamenii ; nu-mi este necunoscută pinea de trei ori măci- 
nată; nici plăcinta cu foile subţiri, şi cu mult susan pe 
deasupra, nici bucata de la colţ, nici zerul'cu alb invelis, 
nică caşul de curînd închegat din lapte dulce, nici buna 

- prăjitură cu miere pe care şi fericiţii (zei) o doresc, nici 
cite gătese bucătarii pentru mesele oameniler, umplind 
oalele cu fel de fel de zemuri. Nici-o-dată nu fug de vuetul 
cel răii al răsboiului, ci îndată întrînd în luptă mă amestec 
cu cei care se luptă înainte. Nu mă tem de om, de şi are 
mare trup. Dar mai cu seamă două lucruri sunt pe fata 
pămîntului, de care mă tem, Uliui şi Miţa care mi-adue 
mare nenorocire, şi trista capcană, unde este vieleana 
moarte. Dar mai mult mă tem de miţă, cînd este vre-una 
foarte bună, încît şi mă caută cînd mă ascund în bortă. Nu 
mănînc ridichi, nică varză, nică dovlec , nu pase prin frunze 
verzi, nici prin ţelină ; căci aceste sint mîncările voastre, 
care locuiti în baltă. ! 

La aceasta surizind, Falcă umflată îi răspunse: 
— «Străine, foarte te făleşti. Sint şi pe la noi prin 

baliă şi pe useat foarte multe minuni de văzut. Căcă fiul 
lui Cronos a dat broaştelor două feluri de viaţă, să aven 
locuinţe deosebite în două elemente, să sărim pe useat 
şi să ne ascundem trupul sub apă. Şi dacă vrei să cu: 
noşti şi pe acesta, este uşor. Te ridice pe spate, şi tu 
ține-te de mine, să nu peri nici o dată ca să ajungi 
voios la casa mea. - 

Ast-fel zise şi-i întinse spatele ; iar el foarte iute se 
suise pe ele, cu o săritură uşoară, şi-şi puse. labele îm- 
prejurul gitului celui moale. Şi mai întîi se bucură, cînd 
văzu limanurile vecine, petrecînd cu înotarea lui Falcă 
urmiiată ; cînd însă începu să se ude de valurile purpurii, 
vărsind multe laerămi îi păru răii cu o pocăință nefolo- 
sitoare, îşi smulgea părul de pe cap, şi de nedeprindere
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îi bătea înăuntru inima, şi voia să se uite pe uscat, şi 
gemea grozav de sila grozavei. frici. 

Dar de o dată li se arată o vedenie grozavă pentru amiîn- 
doi, un şarpe de apă, ce avea gitul săii drept de asupra 
apei. Pe acesta văzindu-l Falcă umilată, se dădu în fund 
fără să se giîndească de loc ce fel de tovarăş era să piară 
prin baltă. Se cufundă dar în fundul bălții să scape de 
neagra soartă, iar el cum fu lăsat, îndată căzu cu faţa în 
sus în apă, şi-şi sirîngea miinele, şi perind clămpănia din 
dinţă. De multe ori se cufunda în apă, de multe ori iarăşi 
dînd din picioare se ridica în sus ; dar nu era cu putinţă să 
scape de moarte ; iar perii lui udindu-se îi. dădeau multă 
greutate, şi perind în apă, vorbi nişte ast-fel de vorbe: 

— «Falcă umflată, făcînd aceasta n'ai săscapi de ze', pen: 
tru-că m'al aruncat de pe trup ca de pe stincă, ca să mă 
înec. Ticălosule! pe useat n'aifi fost mai tare de cîi mine la 
toate luptele, şi la luptă dreaptă şi la alergătură ; dar m'ai 
amăgit şi m'ai aruncat în apă; are Dumnezeii ochi răsbuvă- 
tori! Aisă daisamă la oastea şoarecilor și nicinu velscăpa.» 

" Aceste zicînd, îşi dădu duhul în apă; dar pe el îl văzu 
Linge Talger, care şedea pe malurile cele moi şi alergînd 
dădu veste la soreci. Iar ei, cum aflară de moartea lui, pe 
toți îl cuprinse o crudă minie, şi atunci porunciră la craiul 
lor să-i cheme în zori de zi în adunare, la casele lui Mă- 
nîncă pîine, nenorocitul tată al lui Fărămăturescu, care era 
întins eu faţa în sus prin baltă. Des de dimineaţă dar cum 
veniră în grabă, se sculă întîi Mănîncă-piine, miniat pentru 
băiatul săi şi vorbi : 

— «Prietenilor, de şi ei singur „am suferit multe ne- 
norociri de la broaşte, însă o soartă se pregăteşte pentru 
toți. Dar eii sînt nenorocit, pentru-că trei băetță am perdut. 

Dar aideţi să ne pregătim şi să eşim în contra lor, 
înarmîndu-ne trupul cu tot felul de arme.» 

Aceste zicînd înduplecă pe toţi să se înarmeze, Marte, 
care are grija războiului, îi înarmă. lar broaştele cum 
simiiră, eşiră afară din apă, si adunindu-se la un loc ţi- 
nură sfat pentru răul războiii. Şi pe cînd ei căutai de 
unde vine cearta, şi ce este sgomotul, veni de aproape 
un sol purtînd în mini un buzdugan ca să vestească ves- 
tea cea rea a războiului, şi vorbi: 

— «Broaştelor! Şoarecii în desperare m'ai trămis să 
vă spun ca să vă gătiți la războii şi la luptă; căci aii
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văzut pe apă pe Fărămăturescu, pe care-l omori craiul 
vostru Faică-umflată ; luptaţi-vă dar cîţi sînteţi cei mai 

.. Yoinică între broaște.» | 
Ast-fel zicînd, declară războiul; iar vorba şoarecilor 

intrînd în urechile lor turbură minţile mîndrelor broaşie, 
şi fiind-că ele horocăiaii, Faleă-umflată le zise sculindu-se: 

— «Prietenilor, mam omorît eii nici un şoarec, nici nu 
l-am văzut chiar perind; de sigur s'a înecat jucindu-se 
lingă. baltă, vrind să imiteze înotările broaştelor; şi ci, 

„_ticăloşii, acuma mă ocărăse pe mine, fără să fiii vinovat. 
dar âide să căutăm un mijloc cum să nimicim pe vielenii 
soareci. Eii dar vă voii spune, cum mi se pare că este mai 
bine. Inarmîndu-ne trupurile cu arme, să stăm toate pe 

- marginea ripelor, şi cînd vor eşi să se repeadă asupra 
noastră, să apucăm de coifuri pe ori-cine s'ar apropia şi 
ar veni înainte şi să-i aruncăm drept în baltă chiar cu 
armele. Căci ast-fel înecindu-i în apă pe ei care nu ştiii 
să înoate, vom ridica acolo bucuros trofeul de moartea 
şoarecilor.> , 

Ast-fel zicînd, îmbrăcă pe toţi cu arme, pulpele lor le 
acoperi cu frunze de nalbă; peptare aveai din lobodă 
verde şi lată, şi frunze de varză prefăcură. bine în scu- 
tură, iar de lance îşi potrivi fie-care cîte-o frunză lungă de 
papură ascuţită, şi coifurile de melcă subţiri le acoperiaii 
capetele. Inarmîndu-se dar, stătură pe nişte maluri înalte, 
şi mişcau lăncile, şi fie-care era plină de inimă. 

Iar Joe, chen:ind pe zei în cerul cel stelos şi arătindu-le 
mulţimea răsboiului şi pe puternicii luptători, care erai 
mulţi şi mari şi purtaii lănci lungă, precum înaintează oşti- | 
rea Centaurilor şi a Gigantilor (căci ast-fel venia oştirea 
broaştelor ca a Gigantilor: şi şoarecii eraii de o potrivă cu 
mâîndrii Centauri) dulce rizind întrebă care dintre nemuri- 
tori ajută broaştelor saii şoarecilor şi zise către Atena : 

— <Copilă, te vei duce oare să dai ajutor şoareecilor? 
căcă toţi sar tot-de-a-una pe la biserica ta». Asi-fel zise 
fiul lui Cronos. iar Jui îi zise Atena: 

„ _— «Tată, nică o dată eii n'aşi merge să dai ajutor şoare- - 
cilor cînd ar fi apăsaţi, pentru că mi-ai făcut multe rele 
stricîndu-mi coroanele şi candelele pentru untul de lemn; 
şi ceea-ce mi-ati ăcut, mult mă superă în minte. Dar ast-fel 
pică broaştelor nu aşi voi .să dati ajutor; căci nici ele nu 
sint cu minţile sănătoase; deunăzi cînd mă întorsei de 
la răsboiii, fiind prea ostenită şi avînd trebuinţă de somn,
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cu sgomotul lor nu mă lăsară nici să închid ochii cituşă 
de puţin. Toţi dar să petrecem din cer privind harţa». 

Ast-fel zise ; şi i se supuseră toti cei-lalţi zei, şi toţi îm- 
preună intrară într'un loc, şi se scoboriră jos doi soli ca 
să aducă semnul răsboiului. Și atunci ţințarii cu mari 
trimbițe, trîmbițară grozav ciocnirea răsboiului ; iar din 
cer tună Joe fiul lui Cronos dînd semnul răului răsboiii. 
Intră-in-bortă lovi cu lancea pe Nămolescu, şi înfipse în 
pept puternica sa lance, şi căzind îl răpi neagra moarte 
şi sufletul îi sbură din trup, iar Măniîncă-piine mîniat din 
în'mă omori pe Lesculescu şi pe craiul Guraliit. Jar Băl- 
teanu văzînd zăcînd pe Guraliii, ajungînd pe Intră-în-bortă 
îl lovi la mijlocul cefei cu o peatră ca de moară, şi 
întunericul îi acoperi ochii. 

Linge-Talger ucise pe nepătatul Glodilici năvăliod asu- 
pra lui cu lancea şi întunericul îi acoperi ochii. Iar Papă- 
praf uitîndu-se, trase de picior pe Prăpureanu şi-l înecă 
în baltă, tinăndu-l cu mina de ceafă... 

Fiul lui Cronos aruncâ fulgerul arzător, mai întăi tunâ, 
şi clătină marele Olymp, iar pe urmă învirtind aruncâ 
fulgerul, grozava armă a lui Joe, şi el sburâ din mîna 
stăpînului şi lovi şi sperie pe toate broaştele şi pe toti 
şoarecii, dar nici ast-fel nu putu să oprească oștirea şoa- 
recilor, ci eimaimult doreau să nimicească neamul broaş- 
telor luptătoare, dacă de pe Olymp nu i-ar fi fost milă 
de broaşte fiului lui Cronos care îndată atunci trimise 
broaştelor ajutor. Veniră dar îndată cei care se numesc 
raci, cu spatele de ilău, cu buzele încleştate care umblă 
strimb, întortochiaţi, cu gurile de foarfeci, cu pele de om, 
cu fire de om cu spetele largi, străluciți pespete, îneru- 
cisați cu mînile întinse, care se uită din piept, cu.opt 
picivare, cu două capete, fără mîni; aceştia începură să 
tae cu gurile cozile şi picioarele şi miinele şoarecilor şi 
să indoească lăncile; de care se şi speriară fricoşii şoa- 
reci, şi nu pulură să se împotrivească, ci o luară la fugă, 
apuse în sfirşit soarele şi lupta crîncenă se sfirşi într?o zi. 

(Trad. de 1. Caragiani)
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IV. ROMANUL 

I. In deosebire de cronici, cari se scriaii în evul 

mediii în limba latină, s'a dat numele de roman po- 

vestirilor scrise în limba vorbită de poporaţiunile 
din ţările romanice şi derivată din limba latină. 

Astăzi prin roman se înţelege un gen literar care 

studiază viaţa societăţii şi în care aflăm ficțiunea a- 

plicată la istorie. | 
Il. Cele mai însemnate specii de romane sînt: 

1) Romanul istoric,— care împrumută persoanele 

principale și faptele mai insemnate din istorie şi in: 
ventează detaliile. , 

Ex.: Salambo de Gustave Flaubert descrie viața 

politică şi socială din Cartagina. 
2) Romanul pastoral,—care zugrăvește viata păs- 

torilor sai a oamenilor de la ţară. 
Ex.: Daphnis şi Chloe de Longus.. 

3) Romanul didactic, — care dezvoltă un subiect 
instructiv sub forma unei povestiri inventate. 

Ex.: Voyage au centre de la terre de Jules Verne 

studiază structura scoarţei pămîntului, imaginind o 
călătorie prin gura unui vulcan pînă în adincul pă- 
mîntului. | | 

4); Romanul umoristic, — care bazează pe fapte 
puțin însemnate observări interesante şi originale. 

Cunoscut e în această privinţă englezul Cowper. 
5) Romanul satiric,— care printr'o povestire ale- 

gorică face satira moravurilor timpului. 
6) Romanul epistolar, — care ne face cunoscută
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acţiunea prin epistole schimbate între persoanele 

principale ale povestirii. 
Ex.: Werther de Goethe. 

7) Romanul întim, — care analizează -pasiunile şi 

sentimentele omeneşti. 
Ex: Crimă şi pedeapsă de Dosiojevski. 

8) Romanul de moravuri, — care dă un rol mai 

mic acţiunii pentru a ne înfăţişa starea unel socie- 

tăți întrun moment dat. 

Ex: David Copperfield de Dickens descrie viaţa 

claselor muncitoare. 

9) Romanul spaniol de capa y espada (de cape 

et d'epee).—care introduce persoane cu caracter răz- 

boinie şi doritoare de avențuri. 

Acest gen s'a dezvoltat foarte mult în Spania, de 

unde vine şi numele, şi prin imitaţiune în Franţa. 

Ex: Gil-Blas de Samntillane de Lesage. 

III. Ca fragment de roman sai ca roman în mie 

se poate socoti nuvela. 

Nuvela este un studiii scurt de moravuri, de sen- 

timente sai de caractere, o întîmplare simplă strinsă 

într'un cadru strimt. 

Ea la început era tot una cu bazmul sai povestea 

fantastică. Boecacio cual săi Decameron, prin forma 

glumeaţă, a adus-o la realitate. In Italia şi în Spania 

s'a dezvoltat mult în secolele trecute; în Franţa mai 

puțin. In secolul nostru însă a luat în Franţa ca şi 

în celelalte ţări o dezvoltare foarte întinsă. Mai toți 

romanţierii mari ati seris nuvele. 

In Anglia renumite sînt «Poveştile de la Cantor- 

bery» ale lui Chaucer (sec. XIV). In secolul nostru
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s'au scris multe, ca şi în Germania. In America 
s'a produs celebrele nuvele extraordinare ale lui 
FEdgard Poă. 

In literatura noastră nuvela a luat o mare dezrol: 
tare şi putem zice că în această specie s'au produs 
lucrări de valoare. Primele nuvele în literatura ro- 
mînă — în adevăratul înţeles — sînt ale lui Costache 
„Negruzzi : «Alexandru Lăpuşneanu», una din cele 
mai importante scrieri ale întregii noastre literaturi. 
Dintre nuveliştii ce ai avut mai mult succes vom 
cita pe: Ioan Slavici <Nuvele din popor» ;— Nicolae 
Ganea «Nuvele»; — Barbu de la Vrancea . «Sultă- 
nica> ş. a.;— Iacob Negruzzi «Copii de pe natură; — 
Alexandru Odobescu «Mihnea Vodă», «Doamna 
Chiajna» ; — Z. A. Brătescu- Voineşti, care a publicat 
nuvelele sale în «Convorbiri Literare».
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ISTORICUL EPOPEII 
(TABLOU SINOPTIO) 

Indienii: Mahabarata, Ramayana 

Perşi : Sah-Nameh 

Poemele omerice 
Greci Poeţii ciclici 

Popoarele orientale ! 

Grecii şi Romanii 4 Enniu, Naeviu 

. | Romanii Virgiliu 
Lucan, Silius Italicus 

Produceţiuni epice ţ Ossian 

| Ciclul Imi Amadis | 
Roman de la Rose 
Ciclul antic 

| necreştine Scalză: Edâa 

( Naţionale( SIA, n pentieă, Guârun 

Evul mediă Religioase: Divina Comeâia 
Producţiuni , 

ti Ciclul lui Carol cel mare 
epicecreştine Ciclul lui Arthur 

Messiada Popoarele germanice i pesaaiaa pierâut 

La Henriade 
Avaueana 

Ş : Os Lusiadas Popoarele romanice Orlando inamorato 
Orlando furioso 

Epoca modernă 4 : La Gerusalemme liberata 

Poeme devenitef Arghir şi Elena 
populare Risipirea Ierusalimului 

Mihaida 
Traianida 
Dragoşida 

i 

| Romîni 

l Negriada 

= literare |
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INTREBĂRI 

Care e caracterul general al genului epic? 
1. Ce este naraţiunea epică?—1. Ce este cronica sincată?—Unde s'a 

dezvoltat ou deosebire acest gen de soriere?—Ce scrieri de acest fel 
avem in literatura noastră ?—2, Ce este poema eroică? Ce exeraple cu- 
noaşteţi? 3. Ce este balada epică?—Cînd şi la ce popor a înflorit cu deo- 
sebire această specie ?—Ce ştiţi despre baladele noastre poporane ?—4, Ce 
este romanţa ? 5. De unde vine vorba legendă şi ce înțelesuri a avut? 
Ce legende avem în literatura noastră. 

II. Ce este epopea?—De cîte feluri sînt epopeile ?—Ce feleste subiectul 
epopeii ?-—Daţi exemple? Care este starea de civilisaţie potrivită cu epo- 
pea?—Cum este în Iliada şi Oăysea?—0um în alte epopei? Cari sînt ca- 
lităţile de căpetenle ale une! acţiuni epice ?—Ce este unita:ea ? Ce între- 
gimea ?—0um este deznodămintul epio?—Să se cerceteze cum este satis- 
făcută unitatea în 'diverse epopel.—Ce sînt episoadele ?—Ce exemple cu- 
noaşteţi? — Ce gtiţi: despre stilul epopeii?—Cite părți deosebim într'o epo- 
pee 2—Ce este miraculosul ?—Cîte specii deosebiți ? —Daţi exemple, 

III. Ce este poema eroi-comică?—Găsim în literatura veche o produc- 
ţiune de acest fel?—Cum începe această specie în literatura modernă 9— 
Ce cuprinde Roman de Benart?—Ce se înţelege prin Fabliaux ?—Cari 
sînt cele mai însemnate produaţiuni artistice eroi-oomice ?-— Cite categorii 
de produceri eroi-comice deosebim în literatura romînă? — Enumăraţi-le. 

IV. De unde vine numele de roman ?—Ce se înţelege prin roman ?— 
Cari sînt cele mal însemnate specii de romane?-—Ce este nuvela ?—Cum 
s'a născut ea ?—Ce autori cunoaşteţi în literaturile streine?—Ce autori 
în literatura romînă ? 

C. ANALIZE LITERARE 

ENEIDA 
Analiză de PAUL ALBERT 

- 

Virgiliu n'a dat ultima corectură operei sale, însă el n'ar 
fi sehimbat-o în întocmirea generală şi în părţile mari. 
Eneida este dar epopea aşa cum şi-a închipuit-o şi a ese- 
cutat-o el. Aşteptată multă vreme de contemporani, salu- 
tată dinainte ca superioară Iliadei, admirată, imitată, co- 
mentată în veacurile următoare şi în tot evul medii, lăudată 
de către făcătorii de tratate şi de criticii tuturor timpurilor 

"ca modelul perfect şi ca tipul epopeei; dela începutul a- 
cestui veac Eneida a fost pusă pe o linie mult mai joasă. 
Vestita teorie a lui Wolf despre epopeile poporane, fructul 
unei inspiraţiuni colective şi libere, a înălțat întrun mod- 
esceptional epopeile omerice şi a coborit opera lui Virgiliu. 
Este o creațiune artificială, s'a zis, o composiţiune de om 

22
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erudit, de mirare versificată, însă marea suflare epică ire- 
bue s'o căutăm aiurea. Astăzi ai cam eşit din curs aceste 
aprecieri escesive, cari -amăgesc închipuirea, dar cari nu 
pot susține o cercetare conştiineioasă. Nu este nici o operă 
poetică, în care să nu se vadă arta ; dar în ce măsură şi prin 
ce mijloace a reuşit arta a esprima frumosul' şi adevărul ? 
iată adevărata cestiune. " 
“Cînd Virgiliu a compus Eneida, Roma n'avea epopee; 

pentru că nu se poate da acest nume povestirilor istorice 
în versuţi ale lui Naevius sai Ennius; dar -se făcuseră 
şi se făceaii în fie-care zi numeroase încercări în acest 
gen. Un instinct ascuns spunea unora, că ori-ce epopee 
demnă de acest nume trebue să fie înainte de toate na- 
tională. Cicerone cînta pe Marius şi propriul şăi consulat: 
'Terenţiu Varro Atacinul cînta răsboiul lui Cesare în contra 
Seduanilor (De bello sequanico) ; Hostius povestea în ver- 

“sură răsboiul din Istria: Alpinus luă ca subiect al cîntu- 
rilor sale faptele răsboinice ale lui Pompeiu. Intre amicii 
lui Virgiliu, Valgius, Rufus, Rabirius, şi în urmă Varius, 
cîntaii marile evenimente. de cari lumea era încă sgu- 
duită, moartea lui Cesar, bătaia de la Acţiu. Alţii din 
contră se reîntoreeaii la traditiunile timpurilor eroice, 
imitai după cieliei cutare saii cutare epopee vechie, Cîn- 
turile cipriace, Argonauticele, Etiopid, Reîntoarcerea, luă 
Menelas şi a Elenei. Dar nici unii nică alţii n'ati desco- 
perit un subiect înadevâr naţional, care să ţină tot-deodată 
de epoca eroică, isvor nesăcat de poesie mă-reaţă, şi de 
epoca contemporană. — Virgiliu a aflat acest subieet în 
Eneida. | 

Enea joacă un rol important în Omer. Fiiu al Vinerii, 
aliat lui Priam, arătat deja în Iliada şi în imnul omeric 
către Afrodita că un eroii chemat de ursită la întreprin- 
deri niari şi misterioase; după traditiunile popobrane ale 
Italiei el era privit ca străbunul fundatorilor Romei. 
Cruţat de Greci după luarea Troiei, el a rătăcit prin Tracia, 
prin Arcadia şi în urmă sa stabilit în Italia, Această cre- 
dinţă generală a fost adoptată de Dionisiu din Halicar- 
năs, 'de Titu Liviu, de vechii poeţi Naevius şi Ennius,. 
Iuliu Cesar declară eu glas mare în elogiul funebru al 
mătuşei sale Iulia, că familia-sa îşi trage originea de la zei 
prin lul, Enea şi Venus. Virgiliu n'a fost dar de cit inter- 
pretul simtimîntului tuturor alegînd ca subiect al epopeii 
sale povestirea rătăcirilor şi pătăniilor lui Enea, sosirea
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lui în Italia, răs boaiele purtate aci şi triumful lui. Pe 
lingă aceasta, subiectul ales era de minune potrivit pentru 
o epopee. Prin urmare în această privință nu se poate 
refuza poetului meritul ivenţiunii şi deplina potrivire a 
alegerii. “ . 

Dar, se va zice, în executare sa arătat mult mai putin 
original ; se găsesc pe fie-care pagină urme învederate 
de imprumuturi; Omer, Apollonius din Rhodos, poeţii 
tragică, sunt imitaţă, traduşi chiar fără sfială. Vom spune 
mai mult, că noi am pierdut un mare număr din isvoa- 
rele, la cari se adăpa Virgiliu: Arectinos, Lesches, Panya- 
sis, Antimae şi alți poetă ciclică, inai mulţi poeţi alesan-: 
drini, tragedii din cari nu cunoaştem de cit titlurile, şi 
în sfirşit Naevius, Ennius şi toţi înaintaşii lor latini. Dar 
ce însemnătate ai toate aceste imitaţiuni de amănunte 
într”o operă aşa de întinsă, daca prima conceptiune este 
originală, dacă inspiraţiunea este energică şi adevărat na- 
țională ? Căci nu se poate nega, Virgiliu n'a găsit nică 
în Omer, nici în poetii ciclică marea idee a Romei, pe 
care ursita o înalță ca să fie regina lumei, idee care este 
unitatea şi viața epopeei sale. Mai mult încă. Oiuer re- 
presentase în epopeile sale, de o parte entusiasmul răz- 
boinic, marile bătăi făcute departe de patrie. prin eroii 
aventuroşi, de altă parte nesfirşitele nenorociri şi ispite 
ale reîntoarcerii. Poeţii ciclici, fie prin imitatiune, fie în- 
demnaţi de un instinct firesc, urmaseră şi ei în compo- 
sițiunile lor această îndoită împărţire, unii alegind cutare 
episod din războiul troian, alţii cîntînd reîntoarcerea cu- 
tărui eroii la căminul său Virgiliu a întrunit în epopeia 
sa acest dublu curent epic. Primele şase cărți purced din- 
tr'o învederată inspirațiune a Odiseei, cele din urmă. şase 
se apropie mai mult de Iltada. Dar opera păsirează în 
întregul săi o unitate de -ton şi de coloare, pe care nică 
o imitaţiune de amănunte n'a putut-o schimba. Marea 
imagine a Romei domină şi absoarbe totul. Poetul nu 
şi-a putuţ închipui patria sa domnitoare a naţiunilor fără 
de a întiupa așa zicînd geniul: şi gloria ei într'un om, 
Acest om a fost August, împăciuitorul lumei, moştenito- 
rul lui Cesar, urmaşul lui lul şi ul zeilor. Aceasta este 
partea, prin care epopeia virgiliană, ramură deslipită din 
vechia tulpină epică, fu în adevăr naţională, contempo- 
rană şi vie. Poporul însuşi primi această identificare a 
patriei suverane a popoarelor cu August, şi Eneida, do-
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rită cu atita nerăbdare de totă, erudit, literați, popor de 
rînd, fu îmbrăţişată de toți ca marele şi: "neperitovul mMonu- 
ment al mărirei romane. Cit pentru imitatiuni, unele spi- 
rite răii dispuse şi pismătareţe le semnalară în adevăr; 
dar ce Je păsa contemporanilor? Originalitatea majes- 
toasă a întregului căștiga totul. Şi de alt-fel Virgiliu pa 
pretins nici odată a ascunde împrumuturile sale : imitaţiu- 
nea era ca şi o lege a literaturei latine. 

Cu toate acestea trebue a recunoaşte, că o lectură con- 
tinuată a Eneidei ne lasă adeseori răci şi nepăsători. 
Ideia Romei, perspectiva destinelor poporului rege, care 
lucra atît de puternice asupra închipuirii contemporanilor, 
pentru moderni se reduce adeseori la o curată abstrac- 
tiune. Patriotismul virgilian nu mai mulțumeste spiritul 
unui modern; noi avem un ideal mai inalt, şi cetatea re- 
gină a Tumel prin cucerire nu e în ochii "noştri cetatea 
universală. Concepţiunea generală a operei, ori cit de 
înaltă este, m'ajunge să însuflețeaseă toate părţile ei. Ar 
trebui, ea persoanele să a:bă o existenţă proprie ; ca prin 
faptele lor, prin pasiunile lor, , prin suferinţele lor să 
pară adevărații contimporani şi fraţi ai eroilor lui Omer, 
şi să aibă încă acel caracter ideal, care printre deosebi- 
rile de loc şi de timp să lase a se recunoaşte omul. Dar 
sufletul lui Virgiliu era mai mult delicat de cit eroic. 
Închipuirea sa “n'a putut reproduce nici odață coloarea 
vie a acelor epoce violente, cînd puterea era singurul 
drept recunoscut, cînd războiul şi prada erai singurele 
ocupaljiuni ale eroilor, ale acelor oameni „pe cari Joe, 
zice Omer, «îi făcuse a trăi din tinerețe pînă la bătri- 
nele în sinul luptelor sângeroase, pînă cînd fie-care peria 
întrinsele.» 'Timpuri de fier şi de aramă, fără dreptate şi 
fără de milă, înse de o poezie fără asemănare, ca tot ce 
e sincer şi puternic. Omer zugrăvise cu energie şi sim- 
plitate acele timpuri şi de abia îndulcise ici şi i colo unele 
trăsuri ale tabloului. Virgiliu nu era făcut “pentru ase- 
meni scene de măcel. El urgisea acel înfiorător drept al 
războiului şi al puterii. ducerea aminte de pustiirile 

Italiei închideau imaginaţiunii sale ori ce reîntoarcere 
cătră asemeni grozăvii, chiar şi în regiunile fântastice 
ale trecutului. De aci palida şi recea figură a lui Enea. 
El e aruneat înt”o lume, care nu .e făcută pentru el. În 
contra voinţei sale şi ca să urmeze ursita vine el să ia 
în stăpînire pămîntul Italiei ; în contra naturei sale caută
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el să smulgă de lingă Turnus pe Lavinia, care-l] iubeşte 
pe atesta şi lui îi este nepăsătoare. In contra firei sale 
se luptă el cu inimicii sei, pe cari îi vestoarnă ; el ar voi 
să le întindă mina, să-i ridice, să înceteze acest răzhoii 
înfiorător. EL pare o unealtă în mîinile ursitei. Melanco- 
lie şi resignat, el se lasă a fi iubit de Didona şi o pără- 
seşte la prima comandă a zeilor. Nobile şi triste cuvinte: 

«Sunt lacrima e rerum et mortalia tangunt!» 
Un simțimind adînc de pietate de gravitate, toate calită- 

țile serioase ale Romanului, cap al unui mare imperii; dar 
lipsă de avînt, lipsă de energie, nimic violent şi neîmpăcat 
în ura sa, nimic în sfirşit din cea ce caracterizează pe un 
aventurier învins, care caută noroc şi pe care lungile su- 
ierinţe Taii făcut fără milă şi fără dreptate. Majestatea, rec, 
a lui August s'a coborit peste liniamentele eroului iroian, 
şi Virgilii a vărsat încă în sufletul lui propria sa sensibili- 
tate şi acea vagă melancolie, care era în sine însuşi. 
Afară de acestea, Enea este isolat în epopee ca Âu- 
gust pe tronul lumei. Curagiosul Gyas, curagiosul Clo- 
anthe, credinciosul Achate nu sunt flințe vieţuitoare. Unde 
este varietatea, unde este mişcarea Iliadei, acea arenă în- 
tinsă, unde fie-care eroii vine la rîndul săi şi loveşte ma- 
rile sale lovituri? Singura persoană interesantă în epopeia 
virgiliană este Turnus. învederată reminiscenţăa lui Achile 
omeric, în care un comentator modern a crezut a reafla pe 
Antoniu ! N 

Aceasta e principala nedesăvirgire a Eneidej. Adevărul 
istoric, care este aşa de aproape de adevărul poetic, lip- 
seşte. În zadar am căuta cea ce numim astăzi coloare l0- 
cală : chiar în descrierile aşa de savante ale Italiei vechi e 
tot Rosna în fondul tabloului. Aceasta e însuşirea, care dă 
literaturei latine, atit de slabă prin invenţiune, o însemnată 
originalitate. Plaut şi tragicii îmbrăcai pe eroii lor greci 
ca pe nişte romani; Virgiliu a rămas credincios tradiţiunei 
literare a acestor înaintaşi ai să, de ca:i se depărtează în 
atitea alte privinţe. Ast-fel a conceput şi esecutat Racine 
tragediile sale, aşa de adevărate din punctul de vedere 
uman şi general, însă așa de contra:e istoriei şi aşa de putin 
antice. 

Zeii Eneidei n'aii o personalitate mai puternică de cit 
eroii săi. Geniul roman, lipsit de invenţiune, n'a ştiut crea 
mituri poetice. Virgiliu a trebuit să împrumute de la greci 
caracterul, rolul şi pasiunile, cari le atribue zeilor săi, Ju-
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piter al'săi, Junona, Venus, sunt cu totul omerici cu 
mai multă majestate. eum se cuvine unor romani. Cit 
peutru divinităţile indigene, cu tot geniul său el nu le-a 
putut da viaţa, care le lipsea. 

Insă dacă Virgiliu n'a putut reproduce părţile mari 
ale epopeei primitive, el a creat modelul epopeei mo- 
derne, mai puţin naivă şi mai puţin puternică, dar mai 
adîncă şi maj umană. In Omer nu este nimic, care să 
se apropie de cartea a IV şi VI a Pneidei. Aceste ad- 
mirabile analize ale pasiunii, această eloquenţă şi această 
facără, atita graţie, tărie şi adevăr, iată triumful nepe- 
ritor al originalității lui Virgiliu. Cartea VI întreagă este 
de o măreţie fără asemănare. Legende populare, concep- 
țiuni filosofice sublime, tablouri strălucite de minunile 
ce viitorul le păstrează urmaşilor lui Enea: toate stră- 
lucirile sunt întrunite în această pictură îndrăsneață a 
misterelor din lumea infernului, Prin acestea a uimit 
Virgiliu închipuirile evului mediii, atit de îngrijate de 
cea-laltă viață. Dante îl luă de conducător în călătoria 
sa prin lumile supranaturale. | 

Pentru a aprecia drept originalitatea şi suprema fru: 
museţă de stil a lui Virgiliu, trebue a citi pe Lucrețiu, 
care a, scris abia cu o generaţiune înaintea lui. In Vir- 
giliu toate archaimsele, toate formele aspre, toate conso- 
nantele barbare, toate defectele unei versificațiuni neco: 
recte aii dispărut, Versul lui Lucretiu nici nu se poate 
asemăna flesibilităţii şi armoniei uşoare a acestei noui 
possil. Ea se desvoltă lin prin o mişcare aşezată şi gra- 
tioasă; espresiunea este elegantă “fără afectare, înfrumu- 
sețările sunt alese şi simple. Limba, frămîntată prin 
multă deprindere, are întozsătura fireas-ă şi dulceata 
limbei eline. Comentatorii ne spun cît de încet. seria 
Virgiliu. cu ce asprime îşi.revedea şi îndrepta fără înce- 
tare versurile. Acesta este semnul distinctiv al şeoalei 
cele noue. Cei vechi desprețuiaii răsătura, zice Horaţiu; 
scriitorii din veacul lui August urmăreai cu stăruință 
perfecțiunea limbei, care rar le-a fost refuzată. In com- 
punerea frasei domneşte o egală distribuţiune de umbră 
şi de lumină, o măsură şi o proportiune aleasă, o no- 
bleţă firească, o simplitate fără înjosire: cura, diligentia. 
aegualitas, zicea Quintilian,. esactitate, eleganță, unitate 
de coloare şi amestec savant de nuanţe. Dar această în- 
grijire minuțioasă a formei nu atinge întru nimic espan-
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siunea simtimintului, mişcarea însufleţită a stilului. Ideile 
nobile, impresiunile răpezi saii adinci ale pasiunii, se 
traduc într'o dicţiune frumoasă şi naturală. Cititorul ur- 
mează fără încordare îndemnul dat spiritului: arta e de- 
săvirșită dar nu se vede. 

Nu este în toată anticitatea un scriitor care să fi avut 
asupra imaginațiunii oamenilor o înriurire aşa de adincă 
şi aşa de îndelungată ca Virgiliu. Eneida devine arse- 
nalul universal de espresiuni, de frase artistice, de 

maxime morale, de teme pentru declamaţiune. Se “fac 
după ea centoane !) şi antologii. Aspiraţiunile nobile şi 
misterioase ale acestui suflet înalt, care pare a pluti 
între Olimp şi ceriul creştin, sunt Drivite ca nişte reve- 
latiuni profetice. Pentru Virgiliu se formează un adevă- 
vat cult ; el este un fel de mag, un vrăjitor, un cunos- 
cător al viitorului. Versurile lui ajung să fie tot atitea 
oracule (sortes virgilienae). Ruina imperiului roman de- 
parte de a opri desvoltarea acestei legende religioase, îi 
dă o nouă energie. Tot evul medii se închină cu ado- 
rațiune inaintea acestui fermecător, care este în acelaşi 
timp profetul şi savantul universal. Renaşterea nu-i ia 
acest caracter supra natural, de cit. pentru ea să facă 
din el întiia şi cea mai înaltă autoritate. Tratatele de 
epopee şi epopeile se fac după modelul FEneidei. Na 
fost nici o dată o glorie mai strălucită şi mai curată, 
nici o dată posteritatea. n'a contopit atit de intim în ad- 
miraţiunea sa pe om şi opera lui. 

(frad, de V, Strajan). 

1 Centon (lat. cento-nis) era titiul unei poesii sai poeme compuse cu 
versuri împrumutate din alte poeme.



  

DUMBRAVA ROŞIE 

Analiză literază de Ar. DENSUŞIANU 1). 

  

Stefan cel mare bate pe Albert regele Poloniei şi cu 
prinşii ară un câmp şi seamănă pădure. Acesta este scurt 
şi simplu subiectul poemei, ce publica mai de curând. 
V. Alecsandri sub numele de Dumbrava roşie. In cele 
patru cânturi dintăii aflăm pregătirele de reshoiă şi ca: 
lalogul oştilor îndatinat în epopeiă. Tot de pregătirele la 
resboiii se ţine şi cuventarea lui Ştefan la ostaşi. care 
împle cântul al ciricelea. ]n al şeselea cânt poetul deserie 
asaltul, cum zice dinsul, şi numai în al şeptelea vine 
lupta, în al optulea este aratul, cum adecă Ştefan ară 
cu cei prinşi un câmp şi seamănă pădure. 

Miedul unei poeme epice este fapta eroică, toate cele- 
lalte împrejurări aă să se învârtească în jiurul acestui 
centru ca planeţii în jurul soarelui, şi prin urmare şi 
mărimea lor trebue: să stee în proporţiune cu mări- 
mea punctului central. A face înse pregătiri atât de mari 
în 5 cânturi pentru o luptă atât de simplă şi scurtă pe- 
trecută în doue mică cânturi, este a nesocoti cu totul si- 
metria. Dacă poetul se ţinea de istoriă, adecă concentra 
şi descria lupta sub murii Sucevei, pe care o împresurase 
Albert, fără ca să-şi stingherească esecutarea ideii de 
predilecţiune cu Dumbrava roşiă : de-o parte putea aduce 
simetriă în operă, de altă parte ajungea la oare-eare plas- 
ticitate, care-i lipsesce, căci toată lupta planează oare- 
cum în aer, fără tesen, fără realitate. : 

UI. 

Puterea poetului se cunoasce în crearea persoanelor. 
în depingerea caracterelor. Care sunt persoanele, ce se 
disting în această poemă? In a cui mâni pune poetul 
esecutarea fapteloi'? Cel ce a cetit poema, dar tot-odată 
scie şi istoria va respunde uşor: Ştefan! Acest respuns 
înse nu se razimă pe poemă, nu rezultă din ea, ci în a- 
fără de poemă, din istorie. Dă această poemă în mâna 

1) Această analisă critică s'a publicat mat intăiă la 1872.: S'a păstrat şi 
ortografia textului. ”
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unui străin. care n'a audit nimic de numele lui Ştefan; 
roagă'l s'o citească şi să-ti spună cine-i eroul. El va dice 
că eroii nu vede pe nici unul, vede numai luptători d. e. 
pe Balaur, care spulberă creerii lui Crodeh, pe Coman şi 
pe Veleea, cari amândoi pândesce pe Biela apoi pe Ne- 
grea, care lasă cu pelea întreagă pe un alt «bun viteaz 
ca el» ş. a. Aceştia, departe de a fi eroi, sunt nisce luji- 
tători de rend din cari nică unul nu corespunde la laudele 
ce li se daii în catalog. 

Ștefan apare. în poemă numai în doue acţiuni, dacă se 
poi numi aşa, unde ţine cuvintare Ja ostaşi, şi altă-dată 
unde ară câmpul; acţiunea lui înse aici se mărginesce în 

Şi domnul Ştefan însuşi, cu fruntea în sudoare, 
- Asista pe un cal negru, sub un stejar frunzos. 

Din o cuvântare şi din o şedere la umbră anevoiă, 
credem, se va putea afla caracterul cuiva, şi cu atit mai, 
putin se.va putea scoate un eroii. Dar, va zice cineva, 
Stefan a condus oastea, sub conducerea lui sa reportat 
învingerea ; el este cunoscut ca eroi. | 

Este fatal înse că din poemă nu se vede chiar nică a- 
ceastă conducere, din contră cum se va arăta mai în jos 
Stefan nici nu scie cine a învins, cum s'a câștigat lupta? 
Cetiloriul cunoscătoriii de istoriă sati care a cetit notele de 
la caleâiul poemei poate presupune, tă Ştefan a condus ovas- 
tea ; dceastă presupunere înse ne duce a istoriă, pe când 
eroul trebue s&l vedi în poemă, altul este eroul istoric 
şi altul cel epic. În istoriă învingerea este tot-deauna 
a comandantului; el este eroul, el se încunună. Nu ast- 
fel în epopeiă, şi peste tot în poemă. Agamemnon a 
putut conduce oastea greacă înaintea Troiei eroul înse a 
fost şi a remas în Iliadă divinul Achile. Godefrid conduce 
cruciații, eroul înse este Rinaldo. Siefan este cunoscut 
ca eroii. Aşa este. Poate fi el însă eroul unei poeme, 
în care nu face nimic eroic ? 

Revenind mai pe larg la cei-lali pretinşi eroi, amintită 
cu numele ică-colea prin poemă, ei nu sunt decât simpli 
luptători. Poetul dice: 

Toţi oameni tară de vână şi oţeliţi în foc, 
Deprinşi a-şi trăi traiul în timp de voinioii 
Şi-a da mână cu moartea făr'a mișca din loc. 
EX poartă pe-a lor frunte, pe a lor braţe groase



Şin piepturi brazde multe, hieroglife sânte 
Cu.-paloşul săpate, ce spun si-aduc aminte. - 
De lupte uriaşe şi fapte glorioase! 
Şi fie-care ?'n viaţă şi-a căştigat un nume, 
U falnică poreclă, un titlu de strămoș. 
Mihul, Păun de codru, Balaur, Alirhoş, 
Ursul şi Pală dalbă, Grozan şi Sparge-lume; 
Eroi din vechi balade, ce s'a păstrat în minţi 
'Trecînd în moştenire la fii de la părinţi. 

In poemele epice nu se descriii, ci se arată caracterele 
prin acţiune i 

Va întelege ori-cine, că nu ne:am puint relinea mirarea, 
cînd la luptă, în loc de eroii de vechi balade, vedem că 
se aruncă bătrinul Cîrjă, eare, cui toate că poetul zice că 
are la luptă braţul tineretii, totuşi alege a se retrage din 
luptă la o parte, dimpreună cu inimicul său Toporski, şi 
se pun amindoi liniştiţi la vorbă pină trece lupta. Ter- 
minîndu-se lupta, înteleptul Cîrjă se duce iute și cel din- 
tiiu la Stefan, care, cugetind, că el a fost eroul învingă- 

“lor, i zice: . 

„„Ani. mulţi Cîrjă! tu fală mi-ai făcut, 
Ca tine fie-ţi neamul viteaz şi priceput. . 

Această împrejurare aruncă în poemă o umbră groasă 
şi asupra lui Stefan, Cirjă a stat dosit în timpul luptei, 
Stefan îi mulțămeşte, căci a cîştigat învingerea, şi-l nu: 
meşte eroii. Aşa dară Stefan n'a ştiut ce-a făcut Cîrjă, 
prin urmare Stefan încă n'a fost pe cîmpul luptei, și po- 
etul are nefericirea nu numai să lase cel putin lucrul 
turbure, dar ne dă probe neîndoioase, că Stefan necum 
se fie în luptă, cum se cere dela un eroii, dar nici nu 
ştie nimic ce s'a întîmplat. Aceasta este prea crud pen- 
iru Stefan, prea lovitor pentru poet. 

Nu mai puţin curios este, că poetul la căleîiul poemei 
în note ne spune din istorie, că în această luptă «pieriră 
anulță din neamul 'Toporski», şi apoi totuşi Toporski nu 
numai că nu piere, dar nici prins nu devine, căci Toporski, 
văzînd căderea oastei sale polone, zice către Cirjă: 

Eată-mă 'nvins... O! Cîrjă de-acum sînt robul tăi, 
— Rob, tu? nu mi-ar ierta-o prea sîntul D-zeii, 
Cînd un popor de oameni, se 'nchină ţie, mie, 
Un ta, şi-un eii, Toporski, nu cade în robie.
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Toporski şede dosit, aşa zicînd, în tufă, şi strigă: ia- 

tă-mă învins! Cârjă se scoală. de lingă Toporski şi zice: 

iată-mă învingător! dar iată sînt mărihimos, “ţi las viata, 

şi-ti dati drumul liber, căci eă şi tu... | 
Pe Stefan "i înfăţişează ca eroii numai în cuvinte, şi 

mai întiiu îi face poetul o mare şi lungă laudă: 

ată-l cărant, dar încă bărbat între bărbați, 
Ca muntele Ceahlăui prin munţii âin Carpaţi! 
EL întruneste ?n sine o triplă matestate : 
Acea care-o dai anii la con tiinti curate, 
Acea care resfringe a tronului splendoare, 
Şi-acea întipărită de faima 'nvingătoare. 
“fimpul i-aă pus Corona de-argint, ţara, de aur. 
Şi gloria măreacă i-ai pus cununi de laur. 
Pe talnicii sei umeri, cu anii, sînt clădite 
Neperitoare sarcini de fapte strălucite, 
Dar, ani şi fapte, Stefan nu simte-a lor povară 
Căci drogostea moşiei, ca stînta primăvară, 
In sinu-ă înfloreşte şi îl întinereşte 
Pentru salvarea ţerii, cînd ţara pătimeşte. 
Eroi plin de lumină, el e menit în lume 
Pe secolul ce-l vede se sape al seă nume 
Si se respînde raze pe secoli viitori 
Precum un soare splendid ce sparge deşi nori. 
Fiinţă de-o natură gigantică, devină, 
EI e de-acei la care istoria se 'nchină, ” 

- e-acei care prin lume, sub paşii lor, cît merg, 
Las urme uriaşe, cen veci nu se mai şterg, 
A cărora legendă în depărtări se 'ntinde” 
Şi 'nchipuirea lumet fantastic o aprinde. “ 
Măreţ, în a sa umbră un timp întreg dispare 
Căcă D-zeii pe frunte a suris: Zu zei fi mare! 

Dacă poetul reminea la cele două versuri dintiiii, Stefan, * 

deşi fără fapte în poemă, remînea în inima cetitorului în- 

vălit în oare-care inărire neguroasă, ca şi Ceahlăul în nori. 

In descriere poetul ne repetează, cu variatiuni de vorbe 

şi expresiuni, aceleaşi idei, care se cuprind în cele donă 

versuri dintii. Poetul pune şese-zeci şi şese versuri în 

gura lui Stefan ca cuvîntare către ostaşi. Pentru un ora- 

tor, pantru un advocat, ar fi la locul sei, pentru un eroii, 

peniru un Stefan înse, care vorbesce prin spadă, al cărui 

foc şi agerime oratorică stă în ascutişul sabiei, ni se pare 

o evangelie în moară. Cite-va cuvinte scurte și îndesate 

ca şi lovitura spadei: aceasta este oratoria adevăratului 

eroii, Cine vorbeşte mult face putin, şi aică poetul a re- 

eşit de minune în caracterisarea lui Stefan al sei, nu al 

istoriei, po
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Se vedem executarea diverselor părți ale poemei. Par- 
tea cea mai însemnată a poemai este «lupta» sai cîntul 
al VII. Zic însemnată, pentru că din aceasta putem cu- 
noaşte puterea poetului. Vedem cehtar la început, că To: 
porski şi Cîrjă se fac a se răpezi unul asupra altuia cu 
cetele lor alese, amîndoi schimbă cîte-va cuvinte lăudă- 
roase şi 

'Toporski! din noi unul e scris se piară-aice: 
Ori tu, ori eă; sus pala şi vin” la luptă dreaptă! 

mai schimbă vre-o 21 versuri în cari se laudă ei în de 
ei şi apoi 

„„amÎndoi bătrînii de-o parte sai retras, 

Ce înseamnă atita laudă din care nu se alege nimic? 
Nici macar nu se încearcă la luptă! Şi îndată în versu- 
vile următoare poetul zice: 

Pe loc ambele cete aprins electrisate 
Scot paloşele *n soare c'un freamăt de oţel. 
Ochirile pin aer se 'ntimpină 'noruntate 
Căci fie-care alege un duşman pentru el etc. 

" După-ce Toporski zicînd în fața oastei către Cirjă: 

Vin” colea lingă mine, şi nu fii duşman mie 
Căci virsta între oameni stinge-oră-ce dusmănie 

se retrage în intimitate cu Cirjă de-o parte, puteai oare 
cetele lor să se aprindă, să se electriseze de mînie saii 
furie, puteau ele să-şi încrunte ochirile, să se măcelărească 
între sine, cînd văd pe căpitanii lor împrietiniţi? Apoi, 
care este motivul retragerei lor? . 

Căci vîrsta între oameni stinge.oră-ce dugmănie 

zice poetul! Ce, cînd duşmanii sînt bătrini atunci nu mai 
sînt duşmani, nu trebue să se mai lupte, ba potă să devii 
şi vinzător al patriei tale, eşind, fugind saii retrăgindu-te 
ea Cirjă? Minunat eroism în o poemă eroică! 

Dar mai multi, poetul! s'a încureat şi s'a contrazis în 
descrierea luptei, în cât, la o luptă atit de simplă şi



349 

scurtă, trebue să-i admiri totala lipsă de orientare. In 
cîntul VI (asaltul) Rominii bat pe Poloni şi «pun picioru 
în lagăr». Cîte-va versuri mai înjos se zice, că Rominii 
erai în lagăr, în cîntul VII iarăşi că Polonii erai alun- 
gati în tabără, şi pentru a încorona această confusiune 
la urmă se zice, că 

Rominii, duşi de Ştefan, în lagăr se isbesc! 

Dintre toate mai bine a sueces poetului catalogul oastei 
xomîne, din care însă cu toate acestea nu lipsese imper- 
fecliuni de formă şi unele idei crude. Este însă curios, 
că nu s'a mărginit a face numai un catalog al acestei 
oaste, ci fără nică un motiv, a făcut două, ba chiar trei 
cataloage. 

TIGANIADA. 
Analiză literară 

Poetul începe adresindu-se musei care iuspirase lui 
Homer lupta dintre şoareti şi broaşte. Apoi, tot adresin- 
du-se musei face exposiţiunea subiectului. 

Zi cum vrură ţiganii să aşeze 
„Crai şi ţara de moșie : 
Cum încinseră armele viteze 
Ba în ce chip şi cu ce bărbăţie 
Oblicind că "Turcii vor să tae. 
Dar apoi prin o gilceavă amară 
Toti cari încotro se împrăştiară 

Fiind Domni în Muntenia, Vlad Tepeş, şi aflind că Tur- 
ciă vor veni să-l atace, s'a gindit că Ţiganii ce se află în 
tară ar putea să serve Tureilor de spioni. De aceea, după 

ce dete ordin locuitorilor să se retragă spre munţi, chemă 

toti tiganii şi ie spuse că-i va organiza într'o armată. In- 
sirarea diverselor cete ţigăneşti cu comandanții lor pa- 
3 
rodiază înşirarea armatelor în Iliada.
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După ce le ţine Vlad-Tepeş un discurs, îi înarmează, 

dar mai înainte de a porni, Liganii se roagă să le dea 
niscai soldaţi să-i păzească pînă acolo. Această trăsură 

comică o regăsim în literatura noastră poporană în po: 

__vestirea organizărei unei armate de Evrei, cari ar fi mers 

cu mult drag la bătae, dar ai cerut ciţă-va oameni cari 

să-i apere de cîni. | , 
Plecînd cu oastea de pază. ţiganii se îndreptară căire 

locul unde trebuiaii să-şi aşeze tabăia. Toată greutatea 
în acest drum era împrejurarea că bucatele veniai în 
urma armatei şi fie-care sta îndărăt ca să fie mai mai 
aproape de car pentru ora miîncării, i 

Văzind aceasta, conducătorii lor ăşează carele înaintea 

armatei aşa că toți acuma merg foarte iute. , În timpul 
acesta Vlad Tepeş se îmbracă tureeşte împreună cu un 
număr de soidaţi şi ese înaintea armatei tigăneşti. Ti- 
ganii se sperie şi cer cu umilire iertare, zicînd că nai 
nimic cu Turcii, si că fără voe i-ati înarmat. Vlad Tepeş 
rise de acestea, îi certă pentru mişelia lor şi le spuse să 
nu mai facă altă dată asta şi să lupte dacă se vor întălni 
cu duşmanii. Piganii plecară înainte încurajaţă. Diavolul 
vrînd să riză de tigani produse în natură un zgomot 
mare în cît ţiganii alergară să se ascundă, prin gropi; 
bălți. O'paste din ei deteră peste o cireadă de boi şi după 
îndemnul unuia din comandanții lor se repeziră strigînd 
ura, ura! ca să lupte cu cireada de boi. După multe în: 
timplări, Ţiganii ajung întrun Joc ca să stabilească acolo o 
tară a lor. Aci se aşează la sfat şi unui întreabă ce greu- 
tate are un Vodă? Stă toată ziua, mănîncă, si alt-ceva 
nimie, Tot asemenea găsesc că boerii şi cei alţi funcţio- 
nari m'aii nică o treabă, şi de aceea cred că îndată pot 
să organizeze statul, dar cînd a fost vorba să se aleagă 
cine să fie domn, cum să fie dregători, s'au luat la ceartă 
şi sa dat o bătae în cit toti Țiganii au luat-o la fugă. 
Aceasta este actiunea principală din poema lui Budai De- 
leunu, dar, de şi cam sufere unitatea, el nu se mărginește 
la această acţiune, ci intercalează între diversele părți 
ale povestirii principale o alta secundară: expediţiunea 
unui nubil tinăr, Becăherek. ! -
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II 

Aceasta a doua actiune e secundară. Dovadă, tă în ex- 
poziliune nu se vorbeşte despre ea, ci numai de expe- 
diţia Țiganilor. De altfel însuşi simte lipsa de legătură 
între aceste două actiuni, căci spune într'o notă: «Pre- 
cum văd, autorul împletind această deosebită istorie la 
istoria cea de frunte a ţiganilor a vrut să facă asemenea: 
altor poetici, care la poveştile sale amestecă unele ce nu 
se ţin de firul istoriei cei de frunte, Acest fel de istoril 
virite se numese episoade. Cu toate acestea minunat aflu 
în nebunia lui Becicherec, care se vede a fi scrisă numai 
pentru Ardeal.» îi 

In acest <episod», cum îl numeşte autorul, s'a inspirat 
evident din Don Quijotte al lui Cervantes. | - 

Era un Ungur viteaz «Becicherec Iştoe din Uram Haza», 
care se credea descendent dinti'o familie mare şi era 
doritor să facă isprăvi 'cavalereşti : 

Becicherec se trăgea dintr'o viţă 
„— Despre strămoşii lui — țigănească ; 
Dar mogu-săă ajunsese în spiță - 
De nemeşi printr'o carte domnească, 
Căci mulși ani cu lăuta şi tîndale 
Desfătă curtea Măriel Sale. 

In această strofă pe de o parte aflăm o satiră la adresa 
nobilimii ungurești, pe de alta un început de legatură al 
acțiunii episodice despre Becicherec cu acţiunea princi- 
pală despre Tigani. . , - 

Eroul Becicherec, ca şi eroul lui Cervantes, îşi îndoapă 
mintea copilărească cu poveşti vitejeşti şi mai ales cu 
Alixăndria. Ideea că tinăra Angelina,—pe care o iubise 
el, fusese răpită de un zmei şi închisă într'o cetate, îl 
îndemna să pornească într”o întreprindere mare spre scă- 
parea ei. Pentru acest scop se îmbrăcă într'o cămaşă de 
zale, îşi puse m cap o căciulă «miţoasă> în loe de coif 
şi încinse o sabie lungă, 

”. Care în pod sub straşină era aruncată, 
„De rugină era cam stricată 
Şi grei se putea scoate din teacă; 

Ii lipsea un scut şi o suliță. Ia o tavă mare de aramă; 
îşi face şi o suliță şi apoi se adresează unei slugi, Bucur,
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corindu-ă -X să-l urmeze ca sculier. Acesta reprezentă, ca şi 
Saneho Panca, bunul simt natural. De şi bietul om se 
cam eodia, dar, ameninţat de stăpinul săi, se duse în 
grajd şi înşela calul : 

Era în grajd un armăsar bătrîn 
„ Soreci, cui şi coama-i picase 

Şi anevoe putea xoade tîn; 1) 
Ducipal Ge mult acu-] chemase, 
Căci, precum istoria lut spuse, 
Şi Alexandru un Ducipal avuse. 

Ast-fel porniră. 
Trecind printr'o pădure, Becicherec vede printre pomi 

un balaur. Cere arma de la scutier, desealecă şi se duce 
spre fiară, dar cînd se repede. alunecă pe nişte lemne 
putrede şi cade jos. Balaurul fuge către Bucur, care, de 
frică, se făcuse mititel între cai. Ridicîndu-se în sus, Be- 
cicheree zăreşte d'asupra unei stiaci o zină. Atunci 
«aruncă sulița de la sine şi îngenunehiînd» îi spuse cum 
a iubit pe o tînără pe care i-aii răpit-o zmei şi o rugă 
să-i spue unde este casa în care locueşte Angelina. 

Zina era o tărancă tinără care venise să ia apă de la 
un izvor şi balaurul era o pisică. Pricepînd fata nebunia 
lui Becicherec îi răspunde că Angelina lui nu e la zmei, 
ci se află întro sfintă miînăstire, unde petrece jelind de 
dorul lui. În schimbul acestei destăinuiri, ea în cere să-i 
lase pe Bucur ca argat. Se înţelege, Becicheree primeşte, 
cu toată protestarea nenorocitului scutier. Aci autorul 
găseşte ocaziune să satirizeze raporturile dintre clasele 
sociale stabilite de legile ungurești : 

«Nu stil tu că eii-s nemeş, iară 
Tu Romin plouat şi iobagiul miei ? 
Domnul pe iobagii poate să omoare, 
Să-l vîndă şi, după cugetul săă,' - 
Cu dinsul să facă ce voeşte: 
Aşa pravila noastră grăeşte. 

1) Această expresiune aşa de plastică o întîlnim la Anton Pann întrun 
frumos exemplu de ipotipoză : 

„Un împărat oare-care 
Avea un cal bătrin tare 
Care picioarele sale 
Abia le tîra pe cale 
Şi abia putea roade finul 
Ca şi cojile bătrinul.
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Bucur, zis şi Haicu, se supără, ocărăşte şi în urmă con- 
vinge pe stăpînul săii să-şi schimbe ideia. Astfel, împă- 
cati, pornesc iar amindoi să caute miînăstirea în care se 
afla Angelina. 

La începutul cîntului VII autorul face o. lungă satiră 
la adresa nobilimii din Ungaria : 

La no! noblu e fiegre care, 
Să aibă cît inima ticăloasă, 
Dacă vre-o hîrţoagă domnească are, 

Apoi Becicherec se luptă cu un Tigan care alerga călare 
să-şi caute pe iubita sa şi pe care îl socoteşte drept un 
zmei, poate chiar cel ce va fi furat pe Angelina. In această 
luptă e scăpat de sluga sa. Tot de sluga sa e scăpat cînd 
se întilneşte cu întreaga armată a Tiganilor, cărora Haicu 
le spune că stăpînul săii e ceva minunat care nu se teme 
de o mie. Tiganii îl lasă în pace şi-l privesc eu mult 
respect. , 

Aci este punctul cel mai serios al atingerii între at- 
tiunea episodică, de care ne ocupăm, şi între acţiunea 
principală. Cum se vede, legătura este foarte slabă şi se 
poate considera ea un episod strein de subiect, interca- 
lat numai pentru varietate. Budai Deleanu n'a avut în. 
vedere numai aceasta, ci şi satira la adresa nobilimii din 
Ungaria. 
Episodul se sfirşeşte (eîntul XI) prin întoarcerea acasă 

a celor doi eroi, căci un glas de om eşi dintr'un fag—ca 
în Eneida lui Virgil—şi le spuse că Angelina este moartă. 

III 

In afară de acliunea episodică de care ne-am - ocupat, 
este o alta mai strîns legată de cea de căpetenie întru 
cit la eaia parte unul din eroii principală. 

Sub impresiunea legendei războiului troian, provocat 
din pricina unei femei, autorul ne arată pe o tînără, Ro- 
mica, logodnica unuia dintre conducătorii Tiganilor, Par- 
panghel. Aceasta este răpită, însă nu de un om. ci de 
însuşi Diavolul, care voia să producă ceartă în tabăra ţi- 
gănească; astfel cearta pentru o femee-—care este atit 
cauza întregului războiii troian, cît şi cauza celebrului 
episod al miniei lui Achile—se regăseşte în poema lui 
Deleanu. Cind se răspîndeşte vorba despre răpiroa! fetei, 

23
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unul din Ţigani propune să meargă s'o caute, altul se 
opune acestei idei. De aci ceartă zdravănă. Parpanghel o 
caută pe aproape de tabără, dar negăsind-o, se trintește 
la pămînt şi plinge cu lacrimi amare, ba chiar s'ar fi 
omorît dacă ar fi avut cuţit la sine ori de ar fi fost pe 
aproape vre-o apă. Cu asemenea ginduri frămîntindu-şi 
mintea, adoarme şi se vede alături de Romica într'un 
palat fermecat. Uimit de ceea ce vedea, rămase și mai 
uimit cînd fata dispăru de lingă sine, iar el se trezi în: 
to baltă: - 

Iar 'Țiganul cu multă trudă 
Abia se' ricîia din băltoacă 
Plin de tină şi cu haina udă; 
Tot trupu-i tremură şi joacă 
De spaima şi osteneala trecută 
Şi lung stete cu gura mută, 

Un alt ăpisod este tot opera Diavolului—și o satiră la 
adresa călugărilor. Diavolul ia chip de fată şi ducindu-se 
la o miînăstire spune că e rătăcită şi cere ospitalitate. 
Călugării o primesc, dar se începe între ei mare ceartă 
şi bătae pentru acea tînără, care nu era de cit Diavolul 
care luase forma aceasta. 

IV 

Să cercetăm acum miraculosul ce întîlnim în această 
poemă. Este miraculos magie amestecat întru cît-ra cu 
oare-cari credinte creştineşti, mai ales privitoare la sfinţi. 

Diavolul are rolul de căpetenie în acest amestec în ac- 
tiunea iganilor. El produce halucinaţii diverselor per: 
soane, el ajută pe Turci în contra creştinilor. Aii însă şi 
creştinii sprijinitori. Sfintul Spiridon, văzînd din cer cum 
Turcii răpun pe Creştini, crede că ar fi bine să intervie 
în favoarea Muntenilor. Sfintul Dumitru şi cu Sfintul 
Gheorghe propun îndată să meargă în mijlocul luptei, 
dar Sfintul Spiridon se cam codea, căci el nu văzuse nici 
un războiii. Pornesc deci sfinţii la bătae, dar Sfintului 
Spiridon îl venea greii să meargă pe jos, ar fi fost mai 
bine pe cal sai chiar pe măgar. Norocul îi scoate înainte 
o măgăriţă, care-i spune: <Eă sint asina lui Varlaam.» 
Prin aceasta autorul—cam însuşi mărturiseşte în notă— 
a voit să insulte şi calul Pegas din poemele omerice și
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s'a servit de legenda creştină a acestei măgăriţe. In ade- 
văr se ştie că Varlaam, fiind 'încă păgîn şi mergind că- 
lare pe o măgăriţă ta să persecute pe creştini,i-a eşit în- 
gerul înainte şi animalul n'a mai voit să înainteze, ci a 
zis cu glas de om: «De ce mă baţi!» 

Ca şi în poemele omerice, lupta nu se dă numai între 
Turci şi Creştini, ajutați unii de Draci cei-lalţi de Sfinţi, 
ci chiar între aceste ființe supranaturale se produce o 
luptă; ba chiar Sf. Mihail trage o palmă Diavolului, iar 
Sf. Ilie trăzneşte şi tună aşa de tare în cit toţi Draeii se 
înspăimîntă, - 

Magia este reprezentată prin Brînduşa muma lui Par- 
parghel. Ea. văzînd dispariţiunea fiului săi, se apucă să 
facă fermece. la două frine de. lînă fermecate şi le şop- 
teşte ceva din gură. De o dată apar două jigănii cu aripi 
şi cu coade lungi cîrligate. Le leagă cu fiinele şi le în- 
hamă la o căruţă care apare în aer. Ast-fel pleacă cu ei 
ca să afle unde e fiul săii. 

V 

In prefața poemei acesteia autorul ne spune că a voit 
să încerce a compune în limba rominească stihuri cum 
sînt în alte limbi. Incercarea e vrednică de laudă pen- 
tru că în vremea aceia—pe la 1800—poezia romînă se 
afla într'o stare foarte înapoiată. El s'a inspirat, e drept, 
din poemele omerice parodiind principalele puncte cum 
şi din poemele eroi-comice din literaturile streine, după 
cum singur mărturiseşte ; dar a căutat să întroducă și 

„elemente originale. Fondul este romînese: expediţia ŢI- 
ganilor îu timpul lui Viad Ţepeş; iar toată înfăţişarea 
acestui norod este întocmai cum o aflăm în literatura 
noastră poporană. O sumă de detali! sînt de asemenea 
originale. Satira la adresa nobilimii ungurești şi la adresa 
călugărilor este plină de haz şi poate de teamă nu şi-a 
spus numele, ci l-a dat sub pseudonimul Leon Dianeu 
(din care prin anagramă putem găsi pe Ion Deleanu). | 

„ Poema e serisă în strofe de cite şease versuri, avind 
ca alcătuire de rime: ” 

—- b
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Versurile sînt foarte neregulate, unele ai zece, altele 
unsprezece silabe ; rimele însă în genere corecte. Ceea 
ce face meritul acestei pveme este, pe lingă concepţia: 
generală şi conducerea intrigei. stilul minunat, expre- 
siunea plastică şi colorată ee intilnim la tot pasul, 

î IT 

ISTORICUL EPOPEII, 

„1. Dintre popoarele orientale, numai la Indieni Şi 
la Perşi găsim epopei; la celelalte genul epic este 
redus la alte, forme mai simple. e 
Mahabarata şi Ramayama ne dai spectacolul ima- 

ginaţiunii indiene în toată splendoarea ei. Acţiunile 
omeneşti, care formează fondul povestirelor epice, 
se confundă cu ale zeilor incarnaţi, a căror existență 
este oare cum intermediară între natura divină şi 
omenească. Unitatea planului lasă în multe locuri de 
dorit, din cauza nenumeratelor şi lungilor episoade 
întroduse fără nici-o măsură şi fără nici o proporţiune. 

Autorul Mahabaratei este Viasa!); iar al Rama: 
yanei este Valmiki ?). 

La Perşi găsim o poemă colosală <Şah- Nameh» *) 
a lui Firdusi*) în care se cîntă istoria Perşilor din 

1) Nu se ştie nimic despre viaţa lui, nici epoca în care a trăit, . 2) Necunoscută epoca în care a trăit, . 
3) Cartea. Regilor. 
4) Furdusi e supranumele lui Abul-Casen-Mansur şi înseamnă : cel din Paraâis. A trăit între- anii 940—1020 d. Cr. iu
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timpurile cele mai vechi pînă în epoca Sasanizilor 1), 
Aci se găseşte toată mitologia şi toată viaţa popo- 
rului persian, dar lipsind un eroi, lipseşte şi unita» 
tea cerută epopeii. 

2. La Greci găsim cea mai inaltă expresiune a 
artei epice în poemele omerice ?) După ele se arată 
poeții ciclici *), cari, sînt inferiori, pentru-că nu mai 
caută să povestească o acţiune mărginită şi circum- - 
scrisă, ci vor să imbrăţişeze totalitatea evenimentelor 
de la originea poporului grecesc. Cu chipul acesta gă- 
sim din ce în ce mai puţină poezie în operele epice; 
poeții ciclică despar pentru a face loc logografilor 
cu care se începe genul istorie al prozei. 

Romanii imitară pe Greci şi în acest gen, pentru 
că scrierile lui Naevius *) şi Ennius î) despre pri- 
mele timpuri ale Romei sînt începuturi de istorie, 
iar nu de poezie epică. | 

Virgiiti *) "luă în Eneida ca model Iliada şi Ody- 
sea. Prin această poemă el voia să glorifice originea 
poporului roman, arătînd că se trage din Troieni. In 
primele şase cărți ia ideia Odyseei, pentru-că ne a- 
zată rătăcirile lui Enea, pînă cînd să debarce în 
Italia ; în celelalte şase regăsim Iliada, pentru-că 
vedem luptele lui Enea pînă să fundeze statul cel 
noii, pe care îl aşteaptă un viitor atit de strălucit. 

De şi nu pe deplin originală, Eneida e o lucrare de 

  

1) Dinastie ce a domnit în Persia din secolul ZII pînă în VII d. Chr. 
2) Iliada şi Odysea sînt atribuite lui Omer. Uni! critici contestă exis- 

tenţa, acestei persoane; alţii admit doi autori deosebiți; alţii o singură 
„persoană. S'ar fi produs aceste poeme prin secolul X înaintea erei creştine, 

3) Cităm dintre aceşti poeţi pe: Arctinos, Stasinos, Lesches, ete. 
4) Mort pe la 199 a. Cr. 
5) Ennius (240—1'10 a. Or.) a soris: Annales ! 
6) Virgiliu a trăit între anii 10—18a. Cr.
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mare valoare, pe tare contemporanii aii admirat-o, 
în cît Propertiu a pus-o mai presus de Iliada,—ha 
chiar în evul mediii a asigurat autorului ei o trai- 

nică celebritate. 

După Virgiliii s'au scris şi alte poeme, fără însă 
ca vre-una să poată ajunge Eneida. Astfel: Zucun, !) 
scrie Pharsala, celebrind lupta dintre Caesar şi Pom- 
peiii ; Sihius Italicus 2) serie Pumnica, în care cîntă 

războaele Romanilor cu Cartaginezii, ete. 

3. Viaţa cea nouă a evului medii a fost proprie 

pentru producerea unei epopei. La popoarele: nouă 
care se ridică acuma putem deosebi resturi epice din 
timpurile anterioare creştinizmului— şi epopei creştine. 

Dintre cele de prima categorie cele mai însemnate 

sint poemele scoțiene atribuite lui Ossian, 3) în cari 

se descrie viaţa eroică, plină de aventuri, a vechilor 
poporaţiuni din acele ţinuturi. Născute sub cerul 

nordie acoperit de nori şi de ceaţă, aceste poeme 
sînt şi ele întunecate şi zugrăvite cu colorile cele 
maj negre. | 

La popoarele scandinave sînt colecţiunile numite 
Edda, reprezentind în moa simbolice mitologia lor 
sălbatică, însă cu multă obscuritate şi confuziune. 
Ele se cîntau de poeţi ambulanţă, numiţi Scalz. 

Producţiunile epice medievale creştine se pot clasa 
în trei grupe: a) poeme naţionale; b) poeme religi- 
oase ; c) poenie cavalereşti. Dintre acestea, una sin- 
gură, poeme lui Dante, este artificială ; celelalte sînt 
poporane. 

v     
1) Marcus Annaeus Lucanus a trăit întxe anii 39-63, 
2) Silius Italicus între anii 25—101 d. Cr. 
3) Ossian a trăit în sec, III a. Cr.
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Dintre poemele naţionale, vom cita romanţele spa- 

niole cari alcătuesc ciclul Cidului şi cari sint numai 

fragmente de epopee şi apoi două mari lucrări ale 

poporului german, Niebelungenhied şi Gudrun, ce 

se compară cu poemele omerice. Ele ne dati orga: 
nizarea familiei, amorul dintre soți, raporturile de 

vasalitate, eroizmul, în fine întreaga viață a socie- 
tății germane medievale. 

Cea mai înaltă expresie a poemei religioase este 

«Divina Comedia» a lui Dante. :) Ea are ca teatru 

infernul, purgatoriul şi paradisul şi drept centru ge- 

neral pe Dumnezeii însuşi. Intreaga existenţă se gă- 

seşte reprezentată aci. In chinurile sau în răsplăti- 

rile din lumea cea V'altă se reflectă viaţa lumii aceştia. 

Mai omenească şi mai plastică în «Infern», înfăţi- 

şarea generală devine mai spiritualizată în «Purga- 
toriu», pentru a se ridica în a treia parte <Para- 
disul» la cele mai înalte concepţiuni ale gîndirii ome- 

neşti din acel timp, pentru că «Paradisul» în special 

reprezentă întreaga filozofie creştină a evului-mediii. 
Cele mai numeroase producţiuni epice medievale 

sînt cele cavalerești. Acţiunile reprezentate aci sînt 

faptele unui anume individ ; prin urmare persoanele 

sînt cu totul independente şi diversele poeme aii 
între ele legătură numai pentru că se rapoartă la o 

persoană principală. Ast-fel deosebim mai multe 
cicluri (grupe de poeme relative la aceeaşi per- 
soană): Ciclul Carlovingian povesteşte isprăvile lui 
Carol cel mare şi ale generalilor săi. Dintre aceş- 

4) Dante Alighieri a trăit între anii 1265—1321,
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tia cel mai însemnat este Roland, în privinţa căruia 

Sa seris în franţuzeşte o poemă intitulată «La Chan- 
son de Roland.»— Ciclul Dă Arthur povesteşte în- 

treprinderile regelui Arthur şi ale soţilor săi, numiți 

«Cavalerii Mesei-rotunde» (de la table ronde), adică 

întreaga viaţă a cavalerilor englezi şi normanzi: 
cultul femeii, fedelitatea vasalilor. şi căutarea poti- 
rului care coprindea sîngele lui Christ, aşa zisul 

<Saint-graal».— Ciclul lui Amadis, povestiri cava- 
lereşti fantastice, desvoltate cu - deosebire, în Por- 

„tugalia şi Spania.—Roman de la Rose, poemă ale: 

gorică produsă în nordul'Franţei prin secolul XIII.— 
Ciclul antic, coprinzină tradițiuni din lumea veche, 

„cele mai puţin originale din toate producţiile evului 
medii. Cele mai însemnate subiecte sînt: răsboiul 
Troei, Alexandru cel mare, fapte din istoria Romei, 

4. In epoca modernă avem numai poeme artifi- 
ciale. . 

La popoarele germanice cele mai cunoscute lu- 

crări sînt:  Messiada scrisă de Klopstock, 1), cîn- 

tind patimile mîntuitorului, lucrare silită, în care 
se vede prea mult sforțarea ce şi-a dat ea să co- 
munice eititorilor printw”un stil nalt sentimentul sfin- 
ţeniei subiectului. — Paradisul pierdut. al poetulu 
englez Milton 2), „inferioară operei lii Dante ca 
profunditate de cugetare, dar foarte interesantă prin 
perfecțiunea stilului. 

Popoarele romanice aii fost mai bogate în epopei de 

1) Klopstock : 142 —1803. 
2) Milton: 1608—1674. A jucat rol politic în timpul revoluțiunii din 

timpul lui Carol I: a fost secretarul lui Cromwell. In urmă a orbit şia 
îndurat multe suferinţe.
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această natură. Voltaire 1) serie < La Henriade», cîn- 

tind pe Henric al IV, dar face o lucrare cu totul lip- 

sită de viaţă, pentru că evenimentele povestite erau 

prea aproape de epoca autorului şi pentru că miraculo- 

sul filozofie ce întrebuințează nu dădea naraţiunii 

nici o căldură.—La Spanioli Don Alonzo de Ercilla 2) 

scrie « Araucana» cîntînd luptele Americanilor din 

sud în contra Spaniolilor care-i cucerise.— La Por- 

tugezi Camoens 3) serie <Os Lusiadas» sai istoria 

Luzitanilor, adică a Portugezilor, întrebuinţind mira- 
culos creştin combinat cu cel păgin.— La Italieni 

viața cavalerească cu întreprinderile ei romantice 
o celebrează Bojardo 4) în «Orlando in amorato» şi 

Ariosto 5) în «Orlando furioso»,- iar aceiaşi viaţă 

cavalerească, însă îndreptată spre îndeplinirea unui 

scop religios o aflăm în strălucita epopee a lui Tor- 

quato Tasso  *), <Gerusalemme liberata» 
In literatura noastră epopea s'a dezvoltat aşa de 

puţin încît numai ca interes istoric trebue să cităm 
diversele încercări în acest gen. 

Din producţiunile artificiale devenite poporane cele 
mai însemnate. sînt lucrările lui Ion Barac: 7) «Is- 

toria prea frumosului Arghir şi a p'ea frumoasei 

Elena», povestire alegorivă, sub care S'ar înţelege 

cucerirea Ardealului de către Traian; — < Risipirea 

) Voltaire, poet şi prozator celebru, a trăit între anii 1694 —1778. Ope- 
rele Iui a avut mare induenţă asupra spiritelor în sec. XVIII. 

2) Ercilla : 1525—1595, . 
3) Camoens: 1524—1579. 
4) Matteo Bojardo : 1430—1494, 
5) Ludovic Ariosto :; 1474—1533. Afară de poemă, a mal scris satire, 

sonete etc. 
6) Torquato Tasso 1544—1595, 
1 Ion Barac a tipărit pe Arghir la 1800 şi Risipirea la 1821.
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Ierusalimului,» poemă istorică foarte slabă, după 
naraţiunea lui losephus Flavius. 

- Cel dintii care a încercat să facă o poemă epică 
literară a fost Heliade-Rădulescu 1) care a scris 

<Mihaida», însă numai două einturi (în versuri albe). 

S'a mai făcut o încercare nereușită de d. Bumbac % 
din Bucoviva: < Dragoşida», cîntînd descălecatul Mol- 
dovei, afară de a lui Bolintineanu <Traianida», una 

dintre cele mai slabe lucrări a le lui. Mai importantă 
este opera d-lui Aron Densuşianu: î) <Negriada», 

care povesteşte venirea lui Radu-Negru din Făgăraş 
spre a funda principatul Munteniei. Aci autorul a că- 
utat să întrebuinţeze ca miraculos mitologia noastră 
poporană, care s'ar putea reconstitui după balade, 

basme, descîntece. 

ISPORICUL ROMANULUI 
  

Romanul, de-şi ca gen separat şi cu caractere spe- 

ciale este cu totul modern, abia din secolul nostru, 

totuşi îşi are originea din timpuri foarte vechi, gă- 
sindu-se în germene chiâr în epopee. 

La Greci, după perioada omerică, încep a se pro- 
duce romane — fără ca numele să fie cunoscut, — 

adică povestiri fantastice, în cari scriitorul nefiind 

1) Heliade. 1802—1872. 
2) D-sa a redactat o revistă «Aurora». 
3) D. Ar. Densuşianu, prof. la Universitate din Iaşi.
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obligat a se ținea strins de forma poetică, putea să 
dea zbor liber imaginaţiunii sale. Astfel Dicearchos 

povesti o călătorie închipuită sub titlul: «Ce se vede 

dincolo de insula Thule». 'Tot astfel scrise şi Plu- 

tarch 1) povestea «Icaromenip», în care își închipue 

că zboară pe deasupra lumii şi vede toate cite se 
întimplă între oameni şi între zei. 

După acest roman ex-lusiv fabulos se produce, în. 
urma epocei lui Alexandru, romanul istorie, mai ales 

sub impulsul vieții aventuroase a acestui mare eroii. 

S'ar putea considera ca un asemenea roman istoria 

lui Quintus Curtius: «Viaţa lui Alexaudru». Ală- 

tură cu aceste opere literare se produc în popor di- 

verse povestiri despre faimosul «<Macedonean», ames- 

tecîndu-se taptele istorice pozilive cu întîmplări ima- 

ginate, adesea bizare, ca lupte cu monştri, ş.a. Din 

această epocă este şi romanul lui Longus *) intitulat 

<Daphnis şi Chloe», pictură a sentimentelor naive, 
însă uneori din partea lor licenţioasă. 

La Romani tocmai în timpul decadenței apare acest 

gen şi se pot cita puţine lucrări, dintre cari mai cu- 

noscute sînt: «Satyricon» de Petronius Arbiler *) 

şi <Măgarul de aur» imitat de Apulejus*) după 
greceşte. 

Cu epoca bizantină apare romanul mistic şi creştin, 

a cărei cea mai însemnată expresiune este < Poves- 

tea lui Varlaam şi Ioasaf», tradusă şi în limba ro- 

1) Plustarch : 50—120. 
2) Longus romanţier grec din sec. v 4. Cr. 
3) Petronius Arbiter a musit în anul 66 p. Cr. Posea din lucrarea 

lui numai o serie de fragmente. 
4) Apulejus a trăjt în sec, II d. Cr.
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mînă tocmai în secolul XVII de către Udrişte Năs- 
turel, - 

În evul mediii romanul se confundă cu epopea pen: 
tru a se ridica, pe la finele acestei perioade, ca gen 

separat. Operele cari formează trecerea de la epopee 

la roman sint două mari lucrări umoristice-satirice, 

una produsă în Frânţa, alta în Spania: <Gargantua 
et Pantagruel» de Rabelais 1) şi «Viaţa şi faptele is- 

cusitului cavaler don Quijotte de la Mancha» de M;- 
"guel Cervantes Saawvedra. ?) Tot la finele evului me- 
di se naşte şi nuvela prin povestirile licenţioase ale 
lui Boccacio *) sub titlul «17 Decamerone. 

In secolul XVII s'ai produs în Franţa vre-o cite-va 
romane — cu succes pe atunci, — dar în genere erai 

picturi exagerate ale vieţii idilice inchipuite de seri- 
itorii ce trăiau la curtea regească. A venit însă «Ro- 

man comigue» al lui Scarron, 4) care a readus 

întru cît-va lumea la realitate. 

Romanul merge în Franţa pe calea unei mari în- 
floriri. In secolul XVIII se disting Voltaire şi Le 
Sage 5); iar pe la fine străluceşte <La nouvelle He 

loise»> a lui J. J Rousseau €), după care s'a inspirat 
Goethe ca să scrie Werther, Chateaubriand 1) ca să 
scrie Ren, M-me de Stael *) ca să scrie Corinne. 

Acelaşi lueru se întimplă în Italia, în Spania, în 

1) Rabelais: 1495—1553. . 
2) Cervantes: 1541—1616. Romanul lui s'a tradus în limba romină de 

St. Vărgolici (publ, în Convorbiri Literare). 
3) Giovani Boceacio: 1313—1375. 
4) Scarron: 1610—1660. 
5 )Le Sage: 1668—1147. A soris: Diable boiteaux; Gil Blas, Turoaret. 
6) Rousseau : 1712—1178. 
1) Chateaubriand 1167-1848. A scris: Geniul creştinismului, Martiri, A- 

tala, ete, Prima scriere s'a tradus şi în romîneşte. 
8) D-na de Stael: 1766—1817. Principalele lucrări : Corinne, Delphine.
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Anglia, în Germania; ast-fel că se poate zice că ro= 
manul este, alături cu istoria, una din cele două carac- 
teristice literare ale secoluluiXIX. 
După ce avu cîtă-va vreme căutare mare în Franţa 

romanul istorie — mai ales prin influenţa traduesrii 
romanelor lui Walter Scot din limba engleză — se 
născu romanul de moravuri cu Balzac. 

Honore de Balzac 1) alături cu Eugene Sue?) şi cu 
Alexandru Dumas tatăl 3), este unul din maestri 
romanului în Franţa; am putea zice, cel mai însem- 
nat. In operile sale a analizat, a disecat sufletul ome- 

nesc şi întreaga noastră civilizaţiune. Viaţa de pro- 
vincie, viaţa burgheză, viaţa pariziană, toate ai trecut 
prin cercetarea lui în acea succesiune de opere înti- 
tulate la Comedie humaine, ca şi cum ar fi voit să 
facă un pendent lui Dante care scrisese Comedia divină. 

Cei-l'alţi romanţieri mari ai Franţei fură d-na George 

Sand *), Alexandru Dumas fiul 5); apoi Emile Zola. 

întemeetorul şcoalei naturaliste, autorul celebrei serii 
de romane «Les Rougon Macquart», studii asupra 
obiceiurilor societăţii franceze în timpul imperiului 
al doilea şi o ilustraţiune — uneori cam forţată —a 
teoriei eredității, pe care o rezumă în « Docteur Pas- 
cal» ; Jules: Verne 6), autorul romanelor ştiinţifice; 

Alphonse Daudet care a scris, între altele cele- 
- brele romane humoristice despre « Tartarin>, <Iim- 

  

1) H, de Balzac: 1799—1850. 
2) Eugene Sue: 1804-—1857. A scris Juif errant (tradus şi în romineşte), 

-Mysteres de Paris (traduse şi in romineşte). 
3) Al, Dumas: 1803--18170. 
4) D-na George Sand (Aurore Dupin) : 1804—1876. 
5) Al. Dumas fils: 1924—31896. - 
6) Verne (născ. 1828) Cina semaines en ballon, Voyage autour du monde 

en 80 jours, Autour de la lune, etc.
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mortel>, în care a satirizat Academia Franceză, ete, 
Printre romaneie cari s'a bucurat în Frana de-mare 
renume sînt şi ale lui Victor Hugo: «Les Mist- 
rables», «Notre Dame de Paris», ete. 

In Auglia cei mai însemnați reprezentanți ai acestul 
gen sînt: Dickens 1), care sudiază mai ales viaţa 
claselor muncitoare ; Thackeray 2), care a scris ro- 
anane satirice. | 

De asemenea în Germania s'a dezvoltat mult roma: 
nul sub diferite forme: Hoffmann ?), Auerbach 4), 
Gutezkon 5), ş. a. sînt reprezentanţii de frunte. 

In America Fenimore Cooper €), care a povestit 
episoade din rezboiul independenţi. 

In Rusia: Gogol7), Turghenief 3), Dostojevski 9), 
Tolstoi sînt consideraţi ca maestrii genului, ale căror 
opere aii trecut de hotarele patriei lor şi ai făcut 
şcoală, aii provocat multe discusiuni şi în cele-Valte 
ţări culte ale Europei. 

La noi s'a dezvoltat puţin acest gen. Între primele 
încercări, — nereuşite — trebue să punem romanele 
lui Bolintineanu: «Elena» şi <Mamoil», roman în 

-serisori. Importantă. este scrierea lui N. Filimon!) 
«Ciocoii vechi şi noi», (din care a scris numai prima 
parte «Ciocoii vechi»), admirabilă pictură a societăţii 

  

1) Carol Dickens: 1812-1870. 
2). Thackeray : 1811—1863. 
3) Hofimann : 1176—1822, 
4) Auerbach ; 1812—1882- 
5) Gutzkow: 1811—1878, 
6) Cooper: 1789—18581. 
1) Gogol: 1810—1882. 
$) 'Turghenieft: 1818$—1883- 
9) .Dostojevski: Crimă şi pedeapsă. 
10) N. Filimon : 1819 —1865.
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vomineşti de la finele epocei fanariote. Dintre produc- 
ţiunele mai nouă vom cita: <Mihaii Vereanu» de 
Iacob Negruzzi; — «Brazi şi Putregaii» de Nicolae 
Xenopol; — «Dan» de Alexandru Vlahuţă. 

, 

INTREBĂRI 

I.—1. La care popoare orientale găsim epopei? — Ce fel sînt poemele 
Mahabarata şi Ramayana?—Cine sînt autorii acestor poeme 1—Ce poemă 
aflăm la Perşi.?—2. Ce poeme afăm la Greci?—Roraanii sînt originali 
în acest gen? — Ce socoteaii Romanii despre Eneida? — Ce poeme s'aă 
mai scris după Virgiliu?—3. Evul mediă fost-a favorabil epopeir? — Ce 
poeme cunoaşteţi la Scoţieni, la popoarele Scandinave ?— Cum se clasifică 
epopeile medievale creştine ?—Ce exemple se cunosc din fie-care grupă 2.— 
4. Ce poeme artificiale avem la popoarele germanice? —Ce poeme la po- 

” poarele romanice.—S'a dezvoltat epopea în literatura noastră ? — Ce în- 
cercări cundaştetţă ? 

II. Cînd sa născut Romanul?— A existat la cel vechi? — Ce exemple 
se cunosc la Greci? la Romani?-—-Ce fel de-roman aflăm în epoca bizan- 
tină ?—In evul mediu se produc romane?—Ce se ştie despre romanul în 
Franţa în sec. XVII ?—Cine a scris romane în Franţa în sec. XVIII? — 
Cară sînt cel mai însemnați romanţieni franceză ?—Cazi sînt; romanţierii cei mal însemnați la Englezi? la Germani? la Ruşi? în America? — La 
noi s'a dezvoltat acest gen?
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GENUL DRAMATIC 

A. REZUMATE 
  

Eschil. Trilogia: Agamemmnon-Choephorele- Eumenidele. 
(Orestia). 1. Semnalele stabilite prin focuri ai anunţat la 
Argos (patria lui Agamemnon) luarea Troiei. Clytemnes- 
tra, sotia lui, se bucură de sfirşitul luptei, Vine Agamemnon 

" cu selava sa Casandra. Aceasta era profetesă şi ştia că 
are să i se întîmple nenorocire. Clytemnestra, îndată ce 
vine în palat soțul săii şi cu selava, îi ucide şi palatul se 
deschide arătînd-o în mijlocul victimelor sale. Ea soco- 
teşte 'că a îndeplinit o dreaptă. răzbunare pentru fiica sa 
Iphigenia, care fusese sacrificată la altarul Artemidei. 

2. Oreste, fiul lui Agamemnon, voeşte să răzbune pe 
tatăl săi, după îndemnul lui Apollon Delphicul. Vine ca 
streiîn la Argos află pe sora sa Electra, care mergea cu 
sclavele troiene șă facă libaţiuni—de aci numele piesei— 
şi omoară pe Egisth, amantul mamei sale, şi pe Clytem- 
mestra. Îndată înebuneşte. 

3. Persecutat de'furii -— Eumenide — Oreste rătăceşte din 
loc în loc pînă cînd Pallas Athene le îmblînzeşte, elădin- 
du-le un templu. 

Sophocle. (Edip tiran. Laios, regele Tebei, fusese omo- 
vit în pădure nu se ştia de cine. Sphinxul perseeuta pe 
Tebani. Creon care conducea afacerile Tebei, promite 
tronul şi mîna locastei, regina văduvă, cui va scăpa 
tara de acest flagel. Edip o scapă şi devine tiranul Te: 
bei. O ciumă persecută atunci Teba. Aci începe piesa. 
Un bătrin ghicitor spune că trebue să se fi întimplat o 
rimă care să fi supărat pe zei. Cercetindu-se se deseo- 
peră că (idip era fiul lui Laios. In adevăr fostul rege 
avusese un fiii şi la naştere oracolul spusese că acel co- 
pil va omori pe tatăl .săii şi va deveni soţul mamei sale. 
De aceia a şi fost trimis să fie usis în pădure. Cel în- 
sărcinat cu omorul a avui milă şi l-a legat de un arbore. 
Aci J-a găsit un rege vecin şi l-a crescut, Făcindu-se mare 
a consuliat oracolul şi a aflat acelaşi lucru. Atunci, cre:
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zind că regele acela e tatăl săi. fugi ea să nu poată în- 
deplini porunca oracolului. Pe drum întîni pe Laios, se 
certă cu servitorii acestuia şi-l omori. Mai tîrziii ajunse 
rege şi soi, al mame! sale. Aflînd ce a făcut, fără voia 
sa — îşi scoate ochii, iar locasta se sinucide. 

Euripide. Hecuba. Hecuba e luată sclavă de la Troia 
cu fiica sa Polyxene. Aceasta e sacrificată de Achei pe 
mormîntul lui Achile. Un fii alei, Polydor, fusese omo- 
rit de Polymestor, regele Traciei, şi ea îşi răzbună sco- 
tindu-i ochii. 

Aristophane. Aeharnienii. Scena se petrece în timpul 
războiului între Atenieni şi Lacedemonieni (peloponeziac). 
Tribul Acharnienilor era foarte înfuriat în luptă contra 
Spartanilor. Unul din ei se gîndeşte că ar fi bine ca răz- 
botul să înceteze şi, fiindeă oamenii politici nu vor, face 
el personal pace cu Lacedemonienii. Războiul continuă. 
Un general pleacă cu trupe la luptă; iar cetăteanul pa- 
cifie pleacă la o petrecere. Peste puţin se întore: unul 
rănit şi tipînd, altul beat şi jucînd. 
„Aritophane, Viespile. La Atena orice om de la 30 de 

ani avea drept să fie ales în tribunal, care se schimba 
anual. Erai mulți cară alerga după această onoare şi 
după diurnă. Philocleon bătrinul e un asemenea tip. Fiul 
săii îl închide şi nu-l lasă să se ducă la judecată şi, ca 
să-l î împace, îl pune să judece procesele din casă, cum e al 
unui cîine. c:re furase o bucată de brînză. Il achită fără 
să vrea.: Apoi devine om vesel. - 

Plaut. Trinumus. Un bătriîn pleacă în călătorie şi lasă 
acasă un fiii şi o fiică, în grija unui amice bătrîn. Fiul 
cheltueşte tot şi vrea să vinză casa. În ea se află as- 
cunsă o comoară destinată a servi ca zestre fetei. Ami: 
cul, ca să nu lase a se prăpădi această avere, cumpără 
el. Tatăl se întoarce. Iartă pe fiii, care promite a se în- 
drepta. 

Terentiu. Heavtontimorumenos. Un bătrin nu voiește 
a lăsa pe fiul săii aproap de o fată pe care o iubita Acesta 
se duce în Asia, unde se face soldat. Tatăl se căieşte că 
şi-a depărtat fiul şi se pedepseşte singur—de aci numele 
piesei.—Dar fiul revine, se ascunde de tatăl său, e des- 
coperit şi se află că iubita lui era fata unui amic al.ta- 
tălui, ast-fel că o ia de soţie. 

Rotroa. Saint-Genest. In “timpul (lui Diocletian) perse- 
cuțiilor creştinilor * Genest era şeful unei trupe de actori. 

24
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O dată. jucînd chiar în faţa împăratului o piesă în care 
avea rolul unui martir creştin, s'a simţit aşa de adine 
pătruns de sentimentele persoanei pe care o juca în cit 
a declarat. că -voeşie să se facă creştin şi să sufere mar- 
tiriul. Aşa s'a şi întîmplat, | Ă 

Corneille. Horace. In timpul domniei lui Tullu Hostiliu, 
Roma era în luptă eu Alba-Longa pentru supremație. 
Armatele venind faţă în față, după îndemnul oracolului, 
hotărîră ca fie-care cetate să aleagă trei tineri şi cetatea 
ai cărei aleşi vor fi ucişi, să se supună de bună voie 
celei: alte. Roma alege pe trei Horaţii, Alba pe trei Cu- 
riaţi. Unul din Horaţii avea de soţie pe Sabina, sora Cu- 
riaţilor, iar Camila, sora Horaţilor, era logodnica unuia 
din Curiaţi. Se începu lupta. O roimană anunţă hătrinului 

" Horatiu ca doi fii sint morţi şi al treilea a apucat fuga. 
Bătrinul se indignează şi zice că datoria aceluia era să 
moară. Siirşintiu-se lupia, Valerii e trimis să anunţe că 
Roma a învins: Horatuii a omorit pe cei trei Curiaţi. 
Invingătorul se întoarce în triumf, dar sora lui îl pri- 
meşte cu blesteme fiind-ca îi omorise logodnicul. EL, în- 
furiat, o omoară. Valeriu, care iubise pe Camila, îl acuză, 
dar tatăl lui îl apără şi-l scapă. . 

__ Corneile. Le Cid. Rodrigo (Cid) şi Chiimena se iubese. 
Tatăl lui Rodrigo, eşind dintr'un consiliu, cu prilejul câ- 
ruia fusese numit guvernor al prinţului regal, se duce 
la tatăl Chimenei ca s'o ceară în căsătorie pentru fiul 
săi. Tatăl ei, înfuriat că nu fusese. el numit, îl insultă 
şi-l pălmueşte. Rodrigo omoară în duel pe batrin. Atunci 
Chimena, cu toată iubirea ei, cere de la Rege răzbunare. 
Regele. refuză, dar un rival al lui Rodrigo se oferă ao 
răzbuna. Lupta se începe şi acesta, învins de Rodrigo, 
aleargă la Chimena, depunindu-i sabia Ja picioare. Ea 
crede că Rodrigo a fost omorit şi se întrustează, dar 
vede în urmă că iubitul ei scăpase şi Regele îi căsăto- 
veşte. 

Înaiso, Aminta. Păstorul Aminta iubeşte pe Sylvia, tit 
năra vînătoriţă, care însă nu-l vede de loc bine. Aces- 
amor e ajutai de două personage foarte dibace în intrigi; 
însă toate sînt zadarnice; chiar scăparea Sylviei dintr'o 
mare primejdie de către Aminita e zadarnică. De o dată 
Aminta aude că Sylvia a murit şi se aruncă într'o prăpaă- 
stie. Atunci Sylvia simte pentru el mila şi apoi amor. 

Goarini. 17 Pastor fido. (Păstorul credincios). O păsto-
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riță, care se crede de naştere obscură şi descoperă apoi 
că e de familie mare, iubeşte un păstor. Acesta face toate 
sacrificiile. merge şi la moarte pentru ea. O rivală scor- 
neşte tot felul de intrigi şi păstoriţa e aproape să fie 
osindită la moarte ; dar un oracol descoperă inocenta ei 
şi e scăpată. 

Maftei. Meropa. Regina Meropa crede pe fiul săii mort 
şi descoperă pe un tinăr pe care-l bănueşte de această 
crimă. Vrea să-l omoare, dar împrejurările o oprese. In 
fine descoperă ca acela e fiul săi şi-i dă tronul, 

Alfieri. Saul.—Regele Saul, în starea de enervare în 
care se află, a adus pe David la palat ca să-l liniştească” 
prin cîntecele sale. Marele preot îl acuză că conduce rău 
statul. David îmbunează pe regele supărat. Dar marele 
preot blestema pe Saul fiind-că nu vrea să asculte de 
poruncile lui D-zeu. Nebunia lui Saul creşte şi în mijlo- 
cul armatei învinse se omoară. 

Voltaire. Mahomet. Mahomet şi-a răspindit doctrinele 
sale, dar ele nu ai ajuns încă a fi primite de toţi Arabii. 
Vrăjmaşii săi în frunte cu Zopir şeicul din Meca îl go- 
nise de aci şi de acea el se dus+se la Medina. unde. era 
îmbraţişat şi sărbătorit de totă. Un tinăr şi otinără, eres- 
cuţi de mici de Mahomet, fusese luaţi şi aduşi în- Meca. Ei se 
iubeaii. dar pe fată o iubea şi Mahomet. Făcindu-se armis- 
tiţiu, Mahomet vine în Meca spre a tracta de pace şi 
îndeamnă pe Seid (tinărul) să omoare pe Zopir. După ce îl: 
loveşte, află şi Zopir și Seid că fata (Palmira) şi tinărul 
erai copii lui Zopir, care fusese răpită de mică: Maho- 
met otrăveşte prin credinciosul său Omar pe Seid şi spune 
amorul sai Palmirei. Ea se sinucide şi revoltă poporul, 
dar Mahomet arătindu-se ca inspirat de divinitate, îl liniş- 
teşte. Palmira îi zice murind: Tu 'dois regner; le monde 
est fait pour les tyrans. 

Voltaire. Zaire. Actiunea se petrece prin secolul XIII 
în Jerusalim. Zaiia este o tînără sclavă care, deşi fusese 
creştină, a îmbrățișat religiunea musulmană, fiind-că iubia 
pe Sultanul Orosman. Acesta o iubia şi el şi voia s'o 
înalțe la la rangul de Sultană. Nerestan, care era prizo- 
nier, fu liberat cu o mulţime de creştini, afară de Lusig- 
nan, bătrihul rege al Jerusalimului. Sultanul observă că 
Nerestan arată interes pentru Zaira, dar nu putea să fie 
gelos. Nerestan era fratele Zairei şi Lusignan tatăl ei, 
lueru pe care nu-l ştia la început, dar pe care îl află mai



tirziu şi atunci stăruie pe lîngă Sultan ca să libereze şi 
pe Lusignan. Pe cînd Zaira cugeta la sfatul fratelui săi, 
ce o îndemnase să se boteze, Orosman i-anunţă că totul 
e gata pentru căsătorie. Ea refuză şi spune că adoua zi 
îi va descoperi secretul. Dind peste o scrisoare adresată 
Zairei de la Nerestan, Sultanul crede că are un rival şi 
ca să se încredințeze, o trimete Zairei ca şi cum nur îi 
citit-o. Ea se duce la întilnire şi primeşte foarte bucu- 
ros pe fratele. ei. Sultanul în primul moment o ucide, 
dar auzind că Nerestan o numeşte «sora mea!» se sinucide, 

Racine. Athalie. Athalia, fiica regelui tribului Israel, 
luase în căsătorie pe Joram, regele tribului Iuda. Fiul lor 
Oehiosias, domni numai un an şi muri; atunci Athalia 
îşi omorî. nepoţii ca să puie ea mina pe tron. Numai unul: 
singur, Joas, fu scăpat şi crescut într'aseuns de către so- 
tia Marelui-Preot. Un vis grozav avînd într'o noapte, se 
duse în templu şi văzu un copil semănînd cu cel ce ise 
arătase în vis. Il ceru Marelui-Preot, el îi făgădui și cînd 
se duse în templu, acesta împreună cu Levilii o ucise 
şi deteră tronul lui Joas. 

Moliere. Precieuses ridicules. Doi “tineri merg în casa 
unui negustor, om simplu, care avea o fată şi o nepoată— 
ca să se căsătorească, Fetelor însă nu le place nici unul, 
pentiu că ele erai nişe spirite exagerate şi doritoare 
de a maintuţi pe Preţioase. Atuuci hotărese amindoi tinerii 
'să-și răzbune şi îmbracă pe doi servitori în haine de no- 
bili, îi învață să vorbească într”o imitaţiune a limbii pre- 
țioaselor şi-i trimit la cele două fete. Ele primesc pe a- 
cești falşi nobili cu cea mai mare cinste şi declară căa: 
ceştia sînt idealul lor. La urmă lucrul se dă pe faţă și 
fetele se tămăduesc de această boală a exagerării. 

Molicre. //Avare. Harpagon nu iubeşte în lume de cit 
banii şi pe sine. Din această cauză vede în servitoarea 
şi chiar în copii săi inimică şi spioni. Fiul săii se rui- 
nează prin împrumuturi pe la cămătari. Amantul fii- 
cei sale se află deguizat ca valet al lui -Harpagon, 
care, fiind văduv se hotăreşte să se însoare. Aleasa lui 
e săracă, dar are multe cahtăti, descoperă însă că e iu- 
bită de fiul său şi îl iubeşte. Ar fi disputat:o fiului săi, 
dar acum e ocupat cu aflarea unei cutii cu bani carei 
se furase. Se descoperă că bătrînul destinat ca soț, fiicei 
sale e tatăl iubitului: ei şi al fetei iubite de fiul lui. Har-
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pagon,regăsindu-şi cutia, consimte bucuros la căsătoria 
fiicei şi fiului săii, renunţind la a sa. ie 

Moli6re. Le malade imaginaire. Argan, care își închi- 
puieşte că e foarte bolnav şi trăieşte numai cu medica- 
mente, voieşte să. căsătorească pe fiica sa cu fiul unui 
medic in care avea mare încredere şi care de asemenea 
avea să fie medic. Ea, disperată, preferă să se ducă la 
miînăstire, fiindcă iubea pe alt tînăr. Necăjit, chiamă no- 
tarul şi-şi face testamentul, lăs:nd soției sale de a doua, 
care îl linguşia dar nu-l iubea, o sumă însemnată (20000 
în.) Mai tirziă, necăjit că fratele săii nu vrea să-l crează 
că e bolnav, să ceartă cu farmacistul şi cu medicul. Atuncă 
servitoarea se deguizează în medic şi-i dă o consultaţiune, 
Apol spune că pentru a convinge pe fratele lui cit îl iu- 
beşte nevasta, să se facă mort şi să i șe dea de ştire. Ea 
arată mare bucurie că a scăpat de el, la care vorbe Argan 
se ridică şi o gonrşte pentru tot deauna din casa sa. Ser- 
vitoarea chiamă la aceiaşi scenă şi pe fată; ea e dispe- 
xată; se aruncă la picioarele tatălui săii, cerindu-ă ertare 
de necazurile ce-i făcuse. Asemenea plînge şi tînărul care 
o lubea. Argan, convins de bunele sentimente ale copiilor. 
îi căsătoreşte cuo conditie: ca Cleante să se facă medic. 
Beaamarehais. Barbier de Seville. Un tinăr senior spa- 

niol, contele de Almaviva, iubeşte pe o tînără, Rosina, 
care la început nu-l cunoaşte. Ea era păzită de tutorul ei 
Bartholo, un medic .bătrin, care vola soia de soţie. Con- 
tele plerde nădejdea de a o mai vedea, dar se întilnește 
cu un fost valet al săi, Figaro, care acum se afla în ser- 
viciul lui Bartholo ea bărbier, şi care îi oferă serviciile 
sale ca să poată pătrunde la Rosina. Contele, după sfatul 
acestuia, se schimbă în haine de soldat şi intră la medie 
terind găzduire, ca să poală da cu chipul acesta fetei un 
bilet. In alt rînd pătrunde, dindu-se ca elev al profeso- 
rulul de muzică Don Basilio, care da lecţiuni fetei, şi a- 
tunci hotărăse modul cum are s'o fure. Bătrînul medie 
la urmă, văzînd că tot ce tace e în zadar,; consiwmte la 
căsătoria Rosinei eu contele de Almaviva. 

Victor Hugo. Le roi samuse. Regele Frangois | iubeşte 
pe fiica lui Tribouiet, bufonul curții, fără ca acesta să ştie. 
Regele pune mai mulți oameni să o răpească şi să i-o 
aducă. La răpire contribue şi bufonul, fără voie, fiind le- 
gat la ochi; dar cind află ce făcuse se hotărăşte să răz- 
bune onoarea fiicei sale. O trimite în haine schimbate în
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alt oraş, iar el se învoieşte cu un oare-care 'Saltabadil să 
omoare pe Francois, cînd va veni în casa surorii acestuia 
ca de obiceiii. O întimplare nenorocită face ca Saltabadil 
să omoare chiar pe fiica lui Triboulet, care. plecase în 
haine bărbătești şi întrase în casa acela să ceară adăpost, 
Cadavrul e dat lui Triboulet, care avea. să-l arunce în 
Sena. Piesa se sfirşeşte cu disperarea acestuia cînd des: 
coperă pe în-ăşi fi că-sa moartă. : 

Victor Hugo. Ernani. Ernani se făcuse bandit ca să 
răzbune pe tatăl săi care fusese omorit din ordinul lui 
Don Carlos, regele Castiliei. El iubia o tinără foarte fru- 
moasă, Dona Sol, care şedea la unchiul săi, fiind subită 
şi de-acesta. Dona Sol se întilnea cu Ernani laooră 
-hotărită din timpul nopţii. Intruna din nopți Don Carlos 
se întroduce în casa. unchiului şi începe să se bată în 
duel cu Ernani; însă sint surprinşi de unchii. Don Carlos 
'se arată cine e şi atunci unchiul (Don Ruy) începe a-și 
cere eriare. În vreme ce Don Carlos vorbia cu Don Ruj, 
Dona Sol spune lui Ernani să vie a doua noaptesto ia 
şi se fugă împreună. Don Carlos însă i-aude şi vine el și 

„voleşte a o răpi. Intervine atunci Ernani şi leagă oamenii 
cu cari venise Don Carlos, dar lui îi dă drumul, fiindeă 
regele nu voise să se bată în duel şi Ernani nu voise să-l 
asasineze. Regele, scăp :t, trimete armată care ucide banda, 
dar Ernani scapă. După citva timp Dona Sole gata să 
se mărite cu Don Ruy. Ernani vine în haine călugărești 
şi cere azil bătrinului; dar văzind pe Dona Sol gata de 
nuntă, voieşte să moară şi spune. tuturor valeţilor că s'a 
pus preț pe capul lui şi deci cine vrea să cîştige să-l lege. 
Atunci uflă şi regele că în casa lui Don Ruy este Ernani, 
vine cu armată, îl cere, dar acesta refuză şi: Regele ia 
captivă pe Dona Sol. După p'ecarea acestora, Don Ruy 
vrea să omoare pe -Ernăni, dar descoperind că iubest a: 
mindoi. pe Dona “Sol şi că Regele le e rival, se hotărăse 
se omoare pe Rege, dar Ernani se declară gata a nuri 
oricînd îi vă cere Don Ruy. Don Carlos devine împărat 
al Gernianiei şi descoperă o conspiraţiune care voia să-l 
omoare şi din eare făcea parte şi Ernani. Impăratul îi 

„artă pe toţi, și lui Ernani îi redă toate titlurile de nobil 
“şi pe Dona Sol. Ei se căsătoresc, dar cind, după bal, 
voiati să se ducă în camera lor, apare Don Huy, cerînd 
lui Ernani să moară. După, multă ezitare, se otrăveşte 
Dona Sol şi Ernani, iar bătrînul se omoară şi el.
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Schakspeara. Othelo. Othelo era un maur care servia 
Venetiei ca General și revurtase multe victorii. Pe cînd 
trebuia să plece contra Tureilor cari înconjurase insula 
Cypru, răpește pe fiica unui nobil venețian. Brabantio re- 
clamă Senatului, dar Desdemona fiind adusă de fată. de- 
clară că a plecat de bunăvote din casa părintească. Othelo 
vleacă cu. Desdemona în insula Cypru. care scăpase de 
Turci. şi se stabileste acolo ca guvernatbr, Cassio, loco- 
tenentul generalului, fiind scos din functiune din cauza . 

_instigaţiunilor lui Iago, adiutantul lui Othelo. se roagă de 
Desdemona să intervie pe lîngă Othelo a-l integra în fune- 

tine. Iago profită de aceasta şi introduce bănuieli în su- 

fletul Maurului; mat tîvziii Inînd o batistă a Desdemonei 

şi dînd-o lui Iago întăreşte bănuiala si ennvinse ne Maur 
că soția sa este vinovată. Atunci Othelo se decide să u- 
cidă pe Desdemona, -însăreinjnd în acelasi timp pe Iago 
să omoare pe Cassio. Desdemona moare înăbnşită de 0O- 
thelo. dar Cassio a numai rănit. Sotia lui Tazo descoperă 
Maurului nevinovătia Desdemonei si atunci el se sinucide 
lîngă cadavrul iubitei sale. Guvernul insulei este încre- 

dintat lui Cassio. _ 
Shakapeare. Regele Lear. Regele Britaniet-Mari, Lear, 

din cauza bătrinețelor se hotărăşte să abdice în favoarea 
fiicelor sale, dînd fie-căreia cîte o parte din regatul săi. 
Dar mat 'nainte voteşte ca ele să-şi exprime prin vorbe _ 
iubirea ce o ai pentru dinsul. Cele două mai mari se 
întrec în a-l lingusi: cea mai mică nu vojleşie să facă 
asta, ci spune că iubirea. de tată se va micşora poate că- 
sătorindu-se. Acest răspuns supără mult ne rege. Fl o 

dezmoşteneste şi o blestemă, far regatul î! împarte între 
celelalte, pe cari le mărită cu doi duci. El. cu o gardă 

de 100 de oameni. avea să şază cîte o lună ne rînd a. 

fiicele sale. Cordelia, cea mai: mică. părăsită de părintele 

ei, e luată de regele Franciei. In curînd pătuînul rege 
ie tractat răi de ambele fiice şi înebuneşte de disperare. 
Cordelia vine cu armată. franceză spre a răzbuna pe'ta- 

_tăl săi. însă este bătută şi în urmă omorită. Sora cea 

mai mare omoară pe cealaltă, fiind-ca amindouă iubesc 

pe aceiaşi persoană. apoi se omoară si ea. 
Shakspeare. Mucbeth. Macheth, rudă cu regele (Duncan) 

Scoției, ocupă funcțiuni militare importante în această 

tară. Intorcîndu-se odată învingător de la o răscoală, trei 

vrăjitoare i-ai eşit înainte şi i-aii prezis că va ocupi



încă o funcţiune înaltă şi în fine va deveni rege. Indată 
ce ajunge la castelul său primeşte înştiințarea că e înăl- 
tat la rangul prezis de vrăjitoare. Atunci îl munceşte am- 
biţiunea de a deveni şi rege. Nevastă-sa îl îndeamnă și 
mai mult la aceasta, şi se hotărăsc a omori pe rege, (care 
tocmai venise la el în castel), căci fiind rudă Macbeth 
moşienea tronul. În adevăr îl omoară, devine rege; dar 
conştiinia începe să-l mustre, e nevoit să comită şi alte 
omoruri, vede fantome cari îi turbură liniştea, somnul 

"il părăseşte. Soţia sa devine somnambulă, chinuită de re- 
muşeare şi moare. Macbeth e învins în luptă cu unpre- 
tendent la tron şi în fine e omorit. . 

Shakspeare. Hamlet Hamlet e print, în Danemarca, 
Tatăl săit murise întrun chip misterios şi mama sa se 
căsătorise cu unchiul săii. Aceste lucruri îl necăjise foarte 
mult pe Hamlet, natură nervoasă şi impresionabilă peste 
măsură, Într'o noapte fantoma tatălui săii i se arată şiii 
spune că a fust omorit de câtre regele aclual în compli- 
citate cu soția fostului rege. De atunci caută.să răzbune 
pe tatăl săi în ori ce chip. Se preface nebun şi prin a: 
ceasta chiar îşi ese din fire. Pune nişte actori să joace 
o comedie în care se petreceau fapte analoge cu cele de 
la moartea tatălui săi. Regele se turbură, suspendă re 
prezentaţiunea. Hamlet, convins că fantoma avea drep- 
tate, aleargă să omoare pe criminalul săi unchii, dar îl 
găseşte rugindu-se şi—ca să nu se ducă în raiii— îl lasă. 
Ceartă aspru pe mumă-sa, dar nu o pedepseşte. Omoară 
pe tatăl Ofeliei,—iubita Imi—care era un spion pe lingă 
dinsul; apoi face pe Ofelia să înebunească şi să se si- 
nucidă. In fine, după multe fapte, în care se vede de- 
menţa, e. omorit într'o luptă cu fratele Ofeliei, dar înainte 
da a muri ucide şi el pe regele şi pe regină. 

Cervantes. Et trato de Argel. (Viaţa din Algeria). O 
descripțiune a vietii captivilor din Algeria (sec. XVI) o 
serie de scene fără legătură dramatică între ele, cum ar 
fi întilnirea lui Cervantes cu nişte tovarăşi cari povestese 
martiriul unui preot, apoi încercarea unora de a fugi, ș. a. 
Pe lingă persoanele omeneşti ale piesei, apar şi figuri 
alegorice, ca Necesitatea, Demonul, Ocaziunea. 

Cervantes. Aumancia. Cetatea Numanţia e înconjurată 
de Romani, cari erai în număr foarte mare, pe cînd 
gernizoana se alcătuia dintr'un număr foarte mic de os: 
taşi. Văzind Romanii că nu pot supune cetatea prin nică
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un mijloc, se hâtărăsc s'o silească prin foame. Atunci Spa: 
nia în forma unei femei vine şi se plinge la riul Duero 
de nenorocirea cetăţii sale. Acesta spune că în adevăr 
cetatea va cădea, dar nenorocirea ce va cădea asupra Ro- - 
manilor mai tirziit o va răzbuna cu prisos. Asediul con- 
tinuă. Unul după altul Numantinii mor şi piesa se sfir- 
seşte cu scena sinuciderii ultimului locuitor, un tînăr 
care ţinea cheile cetăţii şi care se aruncă din vîrful unui 
turn, . 

Lope de Vega. Roma abrasada. (R. aprinsă). Neron îm- 
preună cu Agripina omoară pe Claudiu şi ajunge apoi 
împărat. Domnia lui e cit se poate de blindă şi de 
dreaptă. Daodată însă caracterul i se schimbă şi devine 
violent şi crud. Această nouă fază a vieţii lui se începe 
prin emorul pentru o tînără, la ferestrele căreia se duce 
noaptea ca să-i cînte, întocmai ca un hidalgo spaniol, se 
luptă cu nişte oameni cari l-atacă noaptea şi omoară unul, 
Urmează apoi alte crime ale lui, ca omorirea mu'nei sale, 
persecutarea creştinilor, uciderea lui Seneca, a lui Lucan 
şi piesa se termină cu arderea Romei. 

Lope de Vega. El sabio en su casa. (Înțeleptul în casa 
sa). Fiul unui cărbunar s'a căsătorit cu fata unui moşier 
bogat şi trăieşte bine, respectat de toti. Un amic îl sfă- 
ieşte să ducă o viaţă mai deschisă, mai luxoasă, ca un 
hidalgo. El refuză, pe cind amicul său se încurcă în o 
“sumă de întîmplări nenorocite pentrn el şi în urmă vine 
tot la dînsul să-i ceară sfaturi. Morala lui e aceasta: să 
nu cauţi a te ridica prea mult, ci să te mulţumeşti a ră: 
mînaa în condiţiunea în care te afli, căci numai aşa ești 
fericit, 

Dope de Vega. EI nacimiento 'de Christo. (Naşterea 
lui Christ). D-zeii şfirsise ereaţiunea şi Adam cu Eva 
şedeaii în Paradis. Diavolul îndeamnă pe oameni să 
calce porunca divină. Fecioara Maria apare, goneşte pe 
oameni şi aruncă pe Diavolul în Infern. Apoi fiul lui 
D-zeii şi cu Tatăl se consultă cum să scape pe om. Se 
hotăreşte cum să se întrupeze fiul în Mesia. Dracul, Pă- 
eatul, Moartea se bucură că ele stăpînese lumea, dar 
Graţia Divină apare şi goneşte_pe aceşti duşmani. Lu- 
mea mulţumeşte. Apoi la Betleem vine păstorul Iosef cu 
Maria şi, neavînd loc în han, se culcă în iesle. Aci se 
naşte Christos, pe care l-anunţă îngerii şi apoi, după ce 
se închină păstorii, vin şi cei trei Magi.
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Calderon. La banda y la fior. (Pantlica şi floarea) La 
curiea ducelui Filorenţei două doamne dai unui cavaler 
una o pantlică, alta o floare. Ambele sint cu voal încit 
nu le poate distinge. De aci îneureături luînd pe una 
drept alta. Interesele de curte îl obligă să se arate mai 
galant faţă de o a treia. De aci încurcătură nouă, In 
nrmă. se vede care din dame îl iubeşte şi piesa se sfir- 
şeşte cu bine. | 

talderon. EI medico de su houra. (Medicul onoarei 
sale). Un cavaler spaniol se însoară cu o tinără, pe 
care o plăcea înainte fratele regelui. Acesta voia s'0 ton» 
vingă să fugă. Ea vrea să-i serie o scrisoare ca să-l de- 
didă să nu mai caute s'o vază. Soţul o surprinde cînd 
scria şi socotiud-o necredincioasă, îi dă două ceasuri de 
viaţă si îi spune să se pregătească a muri.. Cavalerul vine. 
cu un chirurg legat la ochi, pe care-l sileşte să omoare 
pe femeie. El o omoară, dar eşind pune un semn de 

: singe pe uşă ca să ştie unde a fost. Imediat reclamă re- 
gelui. Cavalerul tăgădueşte că ar fi vinovat. Regele îl si: 
leşte să ia în căsătorie pe o.fată, căreia îi făgăduise și 
pe care o uitase. El se supune dar îi aminteşte că a fost 
medicul onoarei sale. Fata răspunde că dacă viata ei e 
bolnavă s'o tăniăduiască. 

Calderon. El magico prodigioso. (Vrăjitorul minunat). 
Cyprian în Antiochia, devenit sfintul Cyprian, e păgin şi, 
întw'o zi de sărbătoare pentru Jupiter, el s'a retras acasă 
ca să se gindească la existenta divinității supreme. Dia: 
volul care nu voia acest lucru, i se arată sub figura unui 
cavaler învăţat, ce vrea să discute cu el diferite chestiuni. 
laii chestiunea divinității. Cyprian îl combate după toate 
regulele scolastice, dar diavolul învins, se hotărăşte a în: 

- cerea prin puterea lentaţiuinii. Doi amici ai lui se bat în 
duel pentru o fată. EI vrea să-i împace şi mergind la 
acea linără se înamorează de ea, De aci începe initiză 
diavolului. Intro seară ambii tineri vin la fereastra "H- 
bitei. Ei nu se văd unul pe altul. Diavolul sub. figura 
unvi cavaler se coboară din balconul ei (Justina) cu o 
scară de mătase în vederea amîndorura.. Fie-care crede 
ca celalt a fost cel ce s'a seoborit. Se bat în duel, dat 

"se conving că nici unul nu e vinovat şi renunţă amîndri 
la fată, tocmai cînd Cypriaa venise să-i desparță. Le 
atunci Cyprian se dă cu totul diavolului ca să dobin- 
dească amorul fetei. Tentaţiunile diavolului sint inutile;
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ba Cyprian se face creştin. dovedind că şi 'Justina e 
creştină, Ambii sint osîndiţi la moarte şi diavolul apare, 
mărturisind că martiriul lor le va asigura fericirea eternă, | 

Lessing. Minna von Barnhelm. Un ofițer prusian, ve- 
nind în Saxa, în timpul războiului de şapte ani ca să ia 
contribuţiunea unui canton, văzind că locuitorii n'a bani, 
dădu din averea sa personală. Această faptă fu lăudată 
de toţă şi o fată tinără se logodi cu el. Războiul însă îi 
despărţi. In războiii e rănit, acuzat sub diferite pretexte, 
își pierde gradul şi trăeşte sărac în Berlin, fiind nevoit 
a vinde chiar inelul de logodnă. Minna pleăcă să-l caute, 
îl găseşte, dar el nu vrea s'o mai ia, fiind-că se afla în 
mizerie. Ea atunci spune că a fost dezmoştenită de un- 
chiul săi. El se crede dator s'o sprijine şi o ia. La urmă 
vine şi un ordin al regelui 'care restabilește onoarea mi- 
litară a ofițerului. 

Schiller. Hoţii. Acţiunea se. petrece în timpul feuda- 
lismului, Contele de Moor trimisese pe fiul săi Carol în 
Leipzig ca să studieze. Aci se dădu la plăceri şi făcu o 
sumă de datorii pe socoteala tatălui săi. Contele însă 
tot îl iubia și aştepta să se îndrepte şi să-i ceară iertare. 
Fratele mai mic, Frantz, însă, voind pe de o parte să 
moştenească pe tatăl său, iar pe de alta să ia în căsăto- 
vie pe Amalia, vara lor şi iubita lui Carol, trimite aces- 
tuia serisori foarte aspre ea din partea bătrînului şi atunci . 
Carol pierde speranţa de a se mai întoarce acasă şi se 
uneşte cu o ceată de tineri depravaţi, formînd o bandă 
de hoţi. în urmă Frantz anunţă, printrun trimis, pe conte 
şi pe Amalia că a murit Carol, la care veste bătrinul se 
bolnăveşte, iar Frantz îl închide întrun turn, răspîndind 
vorba că a murit: ast-fel îşi ajunge scopul. Carol în urină 
se arată Amaliei, descoperă pe tatăl săii şi pedepseşte 
pe vinovat, închizindu-l în locul acestuia. Trebuia însă 
să ție jurămîntul ce făcuse hoţilor, tovarăşi ai săi ; omori 
şi pe tatăl săii şi pe iub ta sa. Nevoind să mai trăiască, 
se dete şi el pe miinile justiţiei. 

Schiller. Vilheln: Zell. Ducele Austriei Albert (Impărat 
al Germaniei 1298—130$ sub titlul de Albert 1) a crezut 
bine să considere Elveţia 'ca provincie direct supusă im- 
periului şi a trimis nişte guvernatori cruzi, între cari şi 

"Gessler. Tirania lor nu putea să fie suferită de patrioţii 
elvețieni. De aceia cantoanele „Schwitz, Uri şi Unterwald 
se pregătesc la o revoluție. Sufletul mişcării este Tell,
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are şi omoară pe Gessler. Revolta izbucnește şi cantoa: 
nele îşi capălă libertatea, 

Goethe. Iphigenia în Taurida. Iphigenia, fiica lui Aga. 
memnon şi a Ciytemoestrei, fu scăpată de Diana de la 
moarte şi “sta în Taurida ca preoteasă a zeiţei. Oreste — 
care omorise pe mama sa şi era persecutat de furii— 
trebuia să fure statua Diansi de acolo şi s'o ducă la Del: 
phi, căcă aşa îi spusese oracolul că va scăpa. Pleacă deci 
Oreste şi cu amicul săi Pylade. Indată ce ajung sint 

„ prinşi şi duşi înaintea preotesei, care trebuia să saeri- 
fiee zeiţei pe orice strein. Fratele şi sora se recunose, Se 
hotărăsc a fugi, dar sînt prinşi şi regele îi iartă numai 
după intervenirea Minervei, şi le dă statua. 

B. PRINCIPIILE GENULUI 

DRAMATIC 

  

3. PRINCIPIILE GENERALE ALE GENULUI DRAMATIC 

1.: Definițiune. Originea, 

Poezia dramatică este genul cel mai complet. Ea 
me arată o acţiune întreagă îndeplinindu-se în fața 

noastră, acţiune pornită şi din voinţa şi din pasiunile 
şi din caracterul persoanelor ce o reprezintă, 

Această poezie este produsul unei civilizaţiuni înain- 
tate şi reuneşte întru cît-va în sine şi principiul 
epic şi cel liric. Trebue să avem, ca în epopee, un 

eveniment; dar acest eveniment nu e produs decir: 
cumstantele externe, ci mai mult de voinţa şi de 

caracterul persoanelor. Şi în dramă ca în poezia lirică,
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- avem manifestări de sentimente; dar acestea nu se 

mărginesc la înfăţişarea unei stări sufleteşti ca atare, 

ci ne arată ce direcţiune poate să ia acțiunea omului 
sub impulsiunea unui sentiment oare-care. 

Originea poeziei dramatice se găseşte în serbările 
religioase. Vom arăta cum s'a născut la Greci. 

Introducîndu-se ceremoniile religioase în onoarea 

lui Dionisos din Megara şi din Corint la Atena de 
către Lasos din Ermiona, aceste ceremonii luară o 

dezvoltare foarte mare. Eraă anume patru sărbători 

pe an în onoarea acestui zei: Dionisiacele cele mică 

cam în luna lui Decembre, Leneele cam în luna lui 

Ianuarie, Anthesteriile cam în Februarie şi Dioni- 

siacele cele mari prin Martie. La acestea din urmă 

participa toți locuitorii Aticei. 

Cele mai însemnate însă din toate erai Antheste- 
riile, cari ţineau trei zile. In prima zi se schimba 

vasele vinului şi petrecea toată lumea într'o perfectă 

egalitate, fiind admişi şi selavil. Se şi obicinuia să 
se zică seara de către un pristav: <Plecaţi, sclavilor, 
nu mai sînt c<Anthesterii!?» (9bpate, Râpec, obxer” 

"Avydeorrpi). A doua zi se făcea un mare banchet 
public şi mulţimea se grămădia, purtind coroane pe 
cap, sub 'porticele templului. Inlăuntru se făcea cere- 

monia misterioasă a căsătoriei lui Dionisos cu femeia 
lui Arehon basyleus. Dionisos fiind nu numai zeul 
vinului, dar zeul întregei producţiuni a pămîntului— 
deci foarte important pentru agricultură, —serbarea 
aceasta însemna că zeul producţiunii s'a legat să fie 

pentru un an favorabil Atenei. In a treia zi se prac- 

ticau uzuri religioase, cari nu ne interesează direct.
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La toate aceste sărbători, mulţimea, cîita în cor . 

în cinstea zeului cîntece, cari se numiaii diHirambe. 

De aci s'a născut drama, poezia dramatică. 
Indată ce, la serbările religioase, s'a cîntat şi lauda 

altui zei saii altei personalităţi oare-eare, drama şi a 
luat naştere, Acest lucru s'a întîmplat la Siciona, 
după cum ne raportează Herodot, unde s'a cînta! 
pentru Adrast, eroul naţional al Sicionienilor. Acest 
obiceiii s'a generalizat, aşa în cit la sărbătoarea lui 

Dionysos nu se pomenia nimic despre el: De aci 
rămăsese şi un proverb: «Nimie pentru Dionysos» 

(0b3&y zpbs Ardwybow), care se zicea cînd cine-va nu 
era în chestia ce-şi propusese. 

Forma definitivă o căpătâ drama la Atena prin 
Thespis, care introduse măşeile şi făcu un actor deo- 

sebit de cor. ! 

2. Regulele poeziei dramatice. 

1. Unitatea. Poezia dramatică fiind prin natura ei 
mai puţin întinsă de cit cea epică, se înțelege că 
unitatea, care se cere şi epopeii, va fi mai strictă în 
dramă. | 

Unitatea poeziei dramatice se subdivide în: unitate 
de acţiune, de loc şi de timp. 

"Cel d'întiiii care a stabilit regulele tragediei este 
Aristotele în <«Poetica» sa. 

El spune că trehue să avem unitate de subiect, 

iar nu de persoană, căci se poate ca acţiunile unui 

om să fie diferite şi să. nu se poată reduce la uni-
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tate. Trebue deci ca acţiunea să fie una singură şi 

întreagă şi diversele ei părţi să fie astfel legate între 

dinsele în cît lăsîndu-se una la o parte întreaga al- 

cătuire a operei să se distrugă. 
In alt loc, comparind -epopea' cu tragedia, spune 

că, pecînd epopea n'are limită de timp, tragedia trebue 

să cuprinză timpul «unul drum al soarelui». Unii 

comentatori aii înţeles prin această expresiune o zi 
întreagă, alţi! cred din contra că cel mult două-spre- 

zece ore se acordă poetului şi că -idealul ar fi să se 

întrebuințeze pentru reprezentare atita timp cît ar 

trebui în realitate pentru îndeplinirea acţiunii. 

Boileau a exprimat regula celor trei unităţi în 
următoarele versuri: - 

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli 
Tienne jusqu'ă ia fin le theâtre rempli. 

Unitate de loc, despre care dealt-fel Aristotele nu 

vorbeşte nimie, cere ca toată acțiunea să se petreacă 

în acelaşiloc. Ast-fel în <Athalie» a lui Racine toate 

scenele se desfăşură în vestibulul apartamentului 

marelui preot. Acest lucru lasă să se vază pr&a mult 

artificialitatea, procedării şi uneori e absurd. Ast-iel 

în «Cinna» a lui Corneille în acelaş loc spune Cinna 

Emiliei despre. conspiraţiune; în acelaş loc se con: 

sultă August cu miniştri; în acelaşloe August iarta 

pe cel care voia să-l omoare. În «Cid» tot acolo se 

ceartă bătrinii, tot acolo Chimena cere dreptate rege: 

lui, tot acolo povesteşte Rodrig isprăvile sale, tot 

acolo Rodrig şi cu Chimena îşi dezvăluese amorul lor. 

Unitatea de timp cere ca toată acţiunea să se ' 
petreacă în timp de cel mult 24 de ore.
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Unitatea de acțiune cere ca să fie o singură faptă 
principală, o singură persoană principală. Ast-fel, în 
«Regele Lear» toată piesa urmăreşte dezvoltarea ne- 
buniei bătrînului rege. In <Otelo» acţiunea principală. 
e gelozia Maurului şi toate acţiunile secundare con- 
tribuesc la explicarea acestei acţiuni. 

Cea mai importantă este unitatea de acţiune, căci 
cele-lalte fărmuresc prea mult activitatea poetului. 
Unele acţiuni aii nevoe de mai mult timp ; altele de 
mai puţin; deci nu poți stabili un număr de ore 
Apoi <entractele> represintă timpul de la un act la 
altul, adică de la un punet principal la altul al piesei; 
deci în acest interval se poate presupune că se în: 
timplă un număr de acţiuni secundare, deci pot irece 
zile şi chiar ani de la un act la altul. 

2. Adevărul saă verosimilitatea. Acţiunea drama- 
tică poate fi sai un fapt care s'a petrecut în reali- 
tate saii un fapt închipuit. 

«Fapt petrecut în realitate» întîlnim în piesele isto- 
vice. Acestea trebuie să fie adevărate, adică să ne 

înfăţişeze persoanele şi punctele -principale aşa cum 
se cunose din istorie. Se înțelege: că detaliile, legă- 
tura dintre fapte, rămîn la libertatea poetului, care 

le poate înjgheba cum voeşte. In piesa <Vilhelm Tell» 
a lui Schiller întîlnim lupta pentru libertate a can- 
toanelor elveţiene aşa cum o cunoaştem din istorie. 
Corneille în prefața piesei sale <Cinna» aduce cila- 
țiuni din autorii latini ca să arate că faptele ce înfă- 
țişează s'au petrecut în realitate; ba chiar cile-va 
din vorbele pe cari le spune August se regăsesc într'o 
scriere istorică. Şi nici nu ne putem închipui alt-fel.
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Am ride dacă ne-am gîndi la o piesă în care Mihaii 
Viteazul ar fi un tînăr slab, iubitor de poezie şi trăind 
în societatea damelor de la curte; dacă Traian ar fi 
învins de Dacă şi fugărit; dacă Napoleon I ar fi un 
om lipsit de energie şi de îndrăzneală ; ete. 

Dacă persoanele şi faptele nu stăt istorice sati dacă 
sînt numai într'o legătură depărtată cu evenimente 
istorice cunoscute, atunci se cere ca faptele să fie 
verosimile. Ca să îndepliuească această cerinţă, trebue 

să vedem posibilitatea -şi necesitatea faptelor. 

Un lucru trebue observat -că nu ori-ce fapt care 

face parte dintr'o acţiune poate fi pus pe scenă. In 
epopee, în roman ori-ce fapt se poate povesti; dar 

în poezia dramatică trebue să ne gîndim la repre- 

zentare în primul rînd, căci aceasta e destinaţiunea 

genului dramatic. Şi Aristotele şi Horaţiii ai atras 
atenţiunea asupra acestui lucru, spunînd că poetul 

dramatie trebue să aleagă faptele. De aceea acţiunea 

unei piese se petrece parte în faţa spectatorilor pe 

scenă, parte afară și aceasta se povesteşte apoi de 

un actor la un moment bine potrivit. 

Aşa de exemplu, în piesa. «Agamemnon» a lui 

Eschil vedem că Clytemnestra intră în palat cu soţul 

Săii şi acolo se aude un țipăt, acolo îl omoară. În 

piesa «Oedip tiran» a lui Sophocle, cînd persoana 

principală se convinge de crima sa, îşi scoate ochii; 

dar actorul ese din scenă ţipînd şi se întoarce cu 
ochii scoşi: acest fapt nu se petrece în faţa speeta- 

torilor. Acelaşi lucru în «Hecuba»> lui Euripide cu 
scoaterea ochilor lui Polimestor.
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3. Dezvoltarea actiunii dramatice. 

Intiuderea “unei opere dramatice este mai mică 

de cit a unei epopei, pentru că o sumă de detalii, 

cum sînt descripţiunile, se lasă cu totul la execuţi- 

unea teatrală. 

Pe cînd epopea se dezvoltă încet, drama din 
contră se grăbeşte să ajungă la catastrofa finală, 
Episoadele deci vor avea un rol mult mai mic aci. 

Ele vor fi permise numai dacă îndeplinese condiţi- 
unea să contribue la înodarea sai la descurearea 
acţiunii. 

Acţiunea dramatică trebue să se dezvolte în mod 

natural; să aibă început, mijloc şi sfirşit. De-şi sar 

părea că acest lucru se înţelege de la sine, îndepli- 
nirea acestui principii nu e tocmai lesne; căci ante- 

cedentele unui fapt sint multe şi uneori te poţi în: 
şela pentru punctul din care trebue șă începi. n 
piesa <Agamemnom» a lui Eschil poetul începe în 

momentul în care se aştepta întoarcerea regelui. Aci 
era punctul de plecare necesar pentru. înțelesul celor 

ce aveaii să urmeze; âr fi greşit deci dacă ar fiîn- 
ceput cu rolul jucat de Agamemnon în războiul tro- 

ian ori cu cauzele acestui războiii. Sfirşitul acţiunii 
este îndeplinit cîud toate punctele principale ale in 

trigii sînt rezolvite astfel în cit curiozitatea noastră 

să fie satisfăcută. Nu trebue împinsă prea departe 
această dorinţă de a satisface curiozitatea : adică să 

nu ne ocupăm de toate persoanele arătînd soarta şi 

celor mai mici. De îndată ce conflictul e sfirşit, piesa 
trebue să se sfîrşească: tot ce ar urma după acest
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moment ar fi de prisos. In «Oihelo>, cînd vedem că 
Maurul, afiînd nevinovoţia Desdemonei, se sinucide, 

sîntem lămuriţi pe deplin şi de soarta celorlalte 

persoane nu ne mai înteresăm. De aceea şi poetul 

numaj întreacăt ne vorbeşte de numirea lui Cassio 

ca guvernator al Cyprului şi se opreşte. În «Le Rois 
S'amuse» cînd vedem că regele a scăpat de moarte 

şi asistăm la dureroasa scenă în care Triboulet îşi 

descoperă pe fiica sa în sac, curiozitatea ne e satis- 

făcută şi nu ne mai interesează să ştim ce a făcut 
regele după aceea. 

In privinţa numărului actelor, Horatiu recomandă 

să fie cinci, dar astă-zi este absolută libertate în - 

această privinţă. Nici un poet n'a mers mai departe 

însă de 5—6 acte; iar pentru înleznirea schimbării 
locului de acţiune în teatrul modern s'a stabilit tabloul. 

Se numeşte dar act o parte din piesă care are un 
punct capital din acţiune şi un anume decor. Se nu- 

meşte tabloți, o parte de act în care se schimbă deco- 

vul. Actele şi tablourile sînt aleătuite din scene. Se nu- 

mește scenă totalitatea acţiunii petrecute între două 

saii mai multe persoane pînă cînd una părăseşte scena 

sati vine o alta nouă. 

Dacă piesa are cinci acte, primul expune subiec- - 

tul; al doilea şi al treilea prepară şi conduc conflictul 

pînă la momentul cel mai însemnat; al patrulea arată 

izbuenirea conflictului şi al cincilea rezolvă toată 

intriga.
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4. Dictiunea dramatică. 

Sub numele de dicțiune dramatică se înţelege 
totalitatea vorbirilor diverselor persoane ale unei 

drame. Ea trebue să fie naturală, dar trebue să ţie 

seama şi de convenţiunile teatrale. Excesul şi într'o 
parte şi într'alla ar fi stricător; căci nu ne putem 
închipui oameni cari să vorbească între dinşii cum 
de exemplu vorbiaii personagiile din tragediile cla- 

sice franceze, dar, dacă dicţiunea teatrală ar lua 

de model numai ceea ce vorbesc de obiceiii oamenii 

între dinşii, atunci ar deveni cu totul prozaică şi lip- 

sită de interes. 
„ Principalele forme ale dicțiunei dramatice sint: 
corul, monologul şi dialogul. 

Corul, caracteristic poeziei dramatice greceşti, era 

cîntat de un număr de actori, cari reprezentaii colec- 
tivitătă : poporul dintrun oraş, sclave, bătrîni, ete. 

şi ale căror idei veniai în conflict cu vorbirea per- 
soanei principale de pe scenă şaii îi dădeaii dreptate 
ori arătaii jalea față de nenorocirea aceleia. 
Monologul este arătarea stării sufieteşti a unei 

persoane într'un moment al acţiunii dramatice. Mo: 
„„ nologul s'a considerat de mulţi critici ca nenatural, 

căci în realitate un om. nu vorbeşte singur, Se în- 
ţelege că, în mod absolut, această formă a dicțiunii 
dramatice este neadmisibilă, dar atunci neadmisibil 
ar fi şi corul, căci în realitate oamenii nu cîntă. Tre- 
bue însă să facem parte şi convenţiunii teatrale care 
se închee în mod tacit între actor şi spectator. Dacă 
însă se admite în principii monologul, el trebue să
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fie mai mult exploziunea pasiunilor—şi ca atare trebue 

să fie scurt—de cît înşirarea unor combinaţiuni şi 

meditaţiuni filozofice, cum se întîmplă de multe ori. 

Cu toate acestea sînt monologuri destul de lungi, 

cari aii devenit celebre ca bucăţi literare a parte, prin 

frumuseţea lor proprie. Aşa sînt foarte cunoscute: 

monologul lui August în piesa Cinna a lui Corneille; 

monologul lui Hamlet din piesa cu acelaşi nume a 

lui Shakspeare ; monologul lui Carol-Quintu din Her- 
nani de V. Hugo. 

Monologul n'a existat la Greci, pentru-că acolo nici- 
odată actorul nu era singur, ci totdeauna se afla pe 
scenă corul, care răspundea întrebărilor lui ori co- 

menta zisele lui. Monologul s'a văscut la Romani, 

pentru-că aceştia ai imitat teatrul grec, dar ai su-” 

primat corul ; în cît la dînşii actorul se afla singur 

pe scenă şi vorbia cu sine. 

Sub numele de monolog se mai înţelege şi o mică 

piesă cu o singură persoană Aceasta e producţiune 

cu totul modernă şi s'a desvoltat cu deosebire în 

Franţa. Uneori aceste monologuri aii şi cîntece. Se 

numese atunci canţonete. 
Dialogul este convorbirea între mai multe per- 

soane. El este cea mai desăvirşită formă a dicţiunii 

dramatice, căci permite persoanelor să-şi exprime 
sentimentele, scopurile lor, caracterul lor; într'un cu- 

vînt, el conduce acţiunea. 

In privinţa măsurii versurilor întrebuințate în poezia 

dramatică nu se poate stabili o regulă, Grecii între: 

buinţaii versuri lungi în monolog şi dialog şi ver- 

sură scurte în coruri. Francezii se servesc de ale-
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xandrin. La noi în genere poeţii fac uz de versurile 
de 14—13 silabe. Multe piese se scrii în proză, fără 
a-şi pierde prin aceasta valoarea poetică. 

EXEMPLE DE MONOLOGURI 
  

MONOLOGUL LUI HAMLET 

A fi saii a nu fi? Aceasta este întrebarea. 
Este oare mai nobil ca un suflet curagios să sufere lo- 

viturile soartei celei rele sai, înarmîndu-se în contra a: 
cestui potop de nenorociri, să le pue capăt? 

A muri? A dormi, nimic altceva şi în acest somna 
zice: punem sfirşit suferințelor sufleteşti şi miilor de du: 
reri ce sînt legate de acest morman de pămint! O! Iată 
o izbîndă pe care tot omul trebue s'o dorească. 

A muri?... A dormi. A dormi? A visa poate... A! lată! 
Aci este toată greutatea. Ştim noi ce visuri vom avea în 
acel somn al morii, după ce vom fi asvirlit departe, 
veștmiîntul existenței noastre pămînteşti? 

La acest lucru trebue să cugetăm mereii. Şi tocmai 
această cugetare face să fie lungă, prea lungă, viata unui 
nenorocit. . 

Căci, dacă e vorba, cine ar voi să sufere întepăturile 
"şi insultele lumii, nedreptăţile apăsătorului, reaua pur: 
tare a celui mindru, suferintele amorului disprețuit, ciu- 
datele drumuri ale legii, obrăznieia celor puternici şi dis- 
preţul ignoranței pentru merit şi răbdare? Cine ar voi 
să le sufere, cînd ar putea cu virfal unui cuţit să dobin- 
dească odihnă? 

Cine ar voi să ducă în spinare, gemiînd, povara unei 
vieţi supărătoare, dacă n'ar fi teama despre. un ceva ce 
se află dincolo de hotarele existenţei, în ținutul de unde 
nu mai vine cine s'a dus odată? 

lată ceea ee ne turbură voinţa şi ni-o slăbeşte; iată ce 
ne.sileşie să suferim durerile prezente în loc dea alerga 
după nişte rele pe cari nu le cunoaştem.
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Astfel conştiinţa ne face laşi; astfel ea aruncă peste 
cea mai puternică hotărire a noastră vălul îndoelii şi pune 
stavilă oricărei incercări, zădărniceşte orice actiune. 

Dar... tăcere! Jată frumoasa Ofelia. 

MONOLOGUL LUI AUGUST 
  

ACT. IV. SCENA Ii 

Ciel, ă qui voulez-vous desormais que je fie 
Les secrets de mon âwme et les soins de ma vie? 
Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis, 
Si donnant des sujets, il Gte les amis, 
Si tel est le destin des grandeurs souveraines 
Que leurs plus grands bienfaits mattirent que des haines 
Et si votre rigueur les condamne ă cherir 
Ceux que vous animez ă les faire perir. 
Pour elles rien n'est sâr : qui peut tout doit tout eraindre. 

Rentre en toi-mâme, Octave, et cesse de te plaindre. 
Quoi! tu veux qu'on tepargne, et n'as rien €pargn6! 
Songe au fleuve de sang oi ton bras s'est baigne. 
De combien ont rougi les champs de Macedoine, 
Combien en a verse la defaite d'Antoine. 
Combien celle de Sexte, et revois tout d'un temps 
Perouse au sien noyee, et tous ses habitants; 
Remets dans ton esprit, apres tant de carnages 
De tes proseriptions les sanglantes images, 
0ă toi-mâme des tiens devenu le bourreau, 
Au sein de ton tuteur enfoncas le couteau, 
Et puis ose accuser le destin d'injustice 
Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice. 
Et que par ton exemple ă ta perte guides, 
Ils violent des droits que tu n'as pas gardâs: 
Leur trahison est juste, et le ciel l'autorise,. 
Quitte ta dignite comme tu Pas acquise: 
Rends un sang infidele ă Linfidelite, 
Et souftre des ingrats apres 'avoir €t€. 

Mais que mon jugement au besoin m'abandonne ! 
Quelle fureur, Cinna,. m'accuse et te pardonne? -
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Toi, dont la trahisoa me force ă retenir 
Ce pouvoir souverain dont tu me veux punir, 
Me traite en criminel et fait seule mon crime, 
Releve pour Pabattre un tvâne illegitime, 
Et, d'un zele effronte couvrant son attentat,, 
S'oppose, pour me perdre, au bonheur de lEtat? 
Done jusqu'ă Poublier je pourrais me contraindre! 
Tu vivrais en repos apres m'avoir fait craindre! 
Non, non, je me trahis moi-mâme d'y penser: 
Qui pardonne aisement invite â l'offenser; 
Punissons l'assassin, proserivons les complices, : 

Mais quoi! toujours du sang, et. toujours des supplices! 
Ma cruaute se lasse, et ne peut s'arrâter; 
Je veux me faire craindre, et ne fais quvivriter. 
Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile: 
Une tete coupee en fait renaître mille, 
Et le sang repandu de mille conjures 
Rend mes jours plus maudits, et non plus assur6s. 
Octave, n'attends plus le coup d'un nouveau Brute: 
Meurs, et derobe-lui la gloire de ta chute; 
Meurs : tu ferais pour vivre un lâche et vain effort, | 
Si tant de gens. de coeur font des voeux pour ta mori, 
Et si tout ce que Rome a d'illusti'e jeunesse 
Pour te faire perir tour ă tour s'interesse; 
Meurs, puisque c'est un mal que tu ne peux gutrir;: 
Meurs enfin, puisqu'il faut ou tout perdre ou mourir. 

” La vie est peu de chose, et le peu qui t'en reste 
Ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste; 
Meurs, mais quitte du moins la vie avec clat. 
Eteins-en le flambeau dans le sang de Lingrat, 
A toi-meme en mourant immole ce perfide: 
Contentant.ses desirs, punis son parricide ; 
Fais un tourment pour lui de ton propre trepas, 
En faisant qu'il le voie et n'en jouisse pas; 
Mais jouissons plutât nous-mâme de sa peine; 
Et, si Rome nous hait, triomphons de sa haine. 

O Romains! 0 vengeance! 6 pouvoir absolu ! 
O rigoureux combat d'un coeur irresolu 
Qui fuit en meme temps tout ce qu'il se propose! 
D'un prince malheureux ordonnez quelque chose. 
Qui des deux dois-je suivre, et duquel m'6loigner! 
Ou laissez-moi pârir, ou laissez-moi regner. 

.
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5. RAPORTUL OPEREI DRAMATICE CU PUBLICUL 
  

Celelalte producţiuni poetice se adresează publi- 
cului cititor care judecă despre valoarea operelor 
departe de autor şi nu ai mijlocul de a manifesta 
imediat şi în mod colectiv impresiunea primită. Poe- 
tul dramatic îşi prezentă lucrarea în faţa unui nu- 
măr de spectatori cari au să se pronunţe în acel 
moment chiar dacă le place saii nu. Publicul ce a- 
sistă la o representaţie este format din indivizi cu 
diverse culturi, cu gusturi diferite, cu inclinaţiuni 

foarte variate. De aceeu poetul dramatie ori ţine 
seamă de public şi atunci calcă peste multe regule 
ale artei saii se: conduce de. principiile stricte şi dis- 
preţueşte publicul, dar în acest caz riscă să nu aibă 
nici un Succes, “ 

De aci rezultă că poetul dramatic trebue să ştie a 
găsi linia de mijloe. Cu cit un autor va tracta su- 
biecte de 6 importanţă mai generală cu atit opera 
sa va fi mai durabilă. Dacă însă se -va mărgini la 
ideile şi caracterele unei clase sai unei naţiuni sai 
unei epoce va avea o existenţă mai puţin trainică. 
Piesele lui Calderon de la Barca saii ale lui Lope de 
Vega, foarte interesante pentru Spanioli, uneori im- 
portante şi ca valoare literară, n'aii putut trece ho- 
tarul patriei lor cu un succes mare, pentru că s'au 
ținut prea strict de caracterul spanipi, de moravurile 
şi credinţele spaniole. Nu mai departe, în Franţa 
aceste opere ai căzut de cîte ori s'aii făcut încer- 
cări de a le reprezenta, pentru că nu se potriviaii
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cu spiritul şi cu ideile publicului din partea cealaltă 
a Pireneilor. Cu totul altfel a întîmplat cu piesele 
lui Shakspeare: ele au avut succes peste tot, şi în 

țările latine ca şi în cele germane, şi astăzi încă 
publicul le ascultă cu plăcere, actorii îşi fac o glo: 

rie din interpretarea rolurilor shakspereane, pentru 

că autorul a luat partea generală. partea omenească 

a fie-cării pasiuni, a fie-căril înelinări şi, cu toate 
că uneori a exagerat lucrurile, a ştiut să prezente 

fondul sufletesc ce se regăseşte sub ori-ce cultură, 
sub ori-ce moravuri, sub ori-ce climă, sub orl-ce 

organizare socială. 

2. SPECIILE GENULUI DRAMATIC 

1. Tragedia 

1. Tragedia se definește de obiceiui: reprezentarea 

unei acţiuni eroice şi nenorocite. 

Aristotele în «Poetica» sa spune că scopul trage- 
diei este să deştepte mila şi teroarea şi să purifice 

pasiunile. 

S'a discutat mult despre condiţiunile ce trebue să 
împlinească subiectul tragediei şi cum să fie dezvol- 
tarea lui pentru a îndeplini principiile puse de Aris: 
totel. Eroul nu trebue să fie un personagiă prea 
virtuos care să cază din prosperitate în adversitate, 

pentru-că atunci spectatorul ar ajunge la concluziunea 
că virtutea nu te scapă de nenorociri şi deci n'ar
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mai crede că e bine să-şi stăpinească pasiunile. Acest 
principii just n'a fost totdeauna respectat. In evul! 
mediu teatrul ne înfaţişază suferinţele lui Cristos; 
iar în tragedia neo-clasică se fac multe lucrări eon- 
trare acestui principii; ba chiar Corneille discută 
teoria şi o găseşte neîntemeiată. De asemenea nu 
trebue ca eroul să fie prea răi, căci atunci nu mai 
poate deștepta mila. Tragedia greacă şi cea neocla- 
sică modernă cerea încă să fie persoanele principale 
alese dintre regi şi dintre eroi, căci cu chipul acesta 
impresia produsă spectatorului e mai puternică. El 
zice că dacă regii prin pasiunile lor ajung să sufere 
cele ce se văd pe scenă, cu atit mai mult va suferi 
un om de rind; deci toţi trebue să caute a-şi stăpini 
înclinările rele. 

Sfirşitul tragediei este: în regulă generală neno- 

rocit ; de aceea şi poartă numele de deznodământ 
tragic în deosebire de cel epic, în care eroul îşi 
ajunge scopul. 

In tragedia greacă destinul avea un mare rol în 
dezvoltarea acţiunii. Cu toate acestea poeţii nu pier- 
deai din vedere nici pasiunile. Astfel vedem în piesa 
lui Sophocle «(Edip tiran», care e cea mai desăvir- 
şită dovadă de rolul predomnitor ce avea destinul. 
Corneille spunea că această piesă nu se potriveşte 
cu principiile lui Aristotele, de-şi el o dă de exemplu, 
căci el nu ştie că ucide pe tatăl său, nu ştie că 
regina din Teba e mama lui. Alţii însă cred că 
Aristotele, ca şi Sophoele, a înțeles altfel. Nici pari- 
cidul, nici incestul nu aduc pedeapsa cumplită a lui 
(Edip, ci pasiunile lui, curiozitatea şi violenţa. De



De acela s'ar părea nedreapia acuzalimnea pe cure 
Voltaire o pane în gura eroului in picua sa «(Edipe:: 

impiloyabiee dimax: mam crimes sont les rblre 
UI voum m'en punea! 

În Wagedia neoclasica deslinu! nu mai are rolei 
din cea greacă. Aci mai mull pasianile impiag pe 
ota În acțian) rele can ladac nenorociri, suleriaie 
arozare. 

1) Paxianile pe can le afiâm cu deosebire itesirate 
in Urapedi) sint: ambiliunea, râzbanarea, amore. 

Unii cred ca na se poale Irmgedie fară ame. 0 
regulă abuolula nu se poalo da. Avem de eremple 
«Atbalie» şi «Mdrope», doua capo-d'opere, fără să ie 
tilnim acest mealimeal. Î: drepi insă că in genere 
tragediile ii a8. Voltaire mice: a câula să iniroded 
uceaală pasiune ia ori:ce lragedie cale dorada seu 

N Arinintele imparte suhieciele lragediler în desi 

.



  

va denfânura îmnlnlea lov, 
Kpi odni enie ioală putea cum acten 

tmire dona cinlece ale corale: : det . partea 
șrieripala, fombel irmenhia. 

tnainie de a aşi de pr scadă 
Oininenie corniut eras sas soma, din efmsa rie- 

duri: sa Înmgi şi aînmi asa înfățișarea omor ale 
"srula biţi brie, bnpăcțimbnaa în sinea, antintrală 
si cpeda. , 

5 Mobia creme irma a fini vimgera fermă a 

Parriri sdrunalie» mervimana, [n avea şi cniiisf man 
Y dale. Camadbbnraiă dim puneti de umbre ai îm 
ammsţii poetire, img am epure ce cumarpiținti 
adrvia. co mru aajeatmați, ce al chnpal și ca 

gi. Ne punti de susberu batem îuna, înmumlin are 

en sare defini, prantre cât Binele afara Per
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soanele vin pe scenă mai mult ca să povestească 

-erimpee din acţiune, petrecute afară din scenă, iar 

nu să facă însele acele diverse părţi de acţiuni. 

De aceea pe cit sint de plăcute la citit, pe atit ne 

apar nenaturale şi artificiale la reprezentaţiune chiar 

operele celor. mai mari tragică. 

2. COMEDIA. 
  

1) Comedia pune pe scenă viţiurile şi ridiculele 
noastre. Se înţelege că un viţii saii o patimă pot 

forma subiectul unei tragedii, fiind-că pot să dea 
naştere la urmări grave, nenorocite. Acelaşi lucru 
însă se poate înfăţişa înti”o comedie, dintr'un ali 

punct de vedere. Gelozia poate fi fondul. unei tra- 
gedii, dacă se produce urmări serioase, cum e de 

exemplu, în «Othelo» de Shakspeare. Aci gelozia e 
tragică ; în «Barbier de Sâville» gelozia lui Bartholo 
este comică. Avariţia lui Harpagon («l"Avare» de 
Molitre) este comică, dar avariţia lui Pygmalion (din 

piesa cu acelaşi nume de d. Bengescu-Dabija) este 
tragică, fiind-că acest rege al Feniciei, din pricina 
acestei patime, nenoroceşte familia sa, nenorocește 

Statul, face pe sora sa Didona să fugă din patrie, 

aduce pe fiul săi la aşa: disperare în cît "voeşte să 

devină paricid. 

2) Aristotele în Poetica sa, defineşte comedia: 
<imitațiunea oamenilor celor răi», însă adaugă:



399 

<întru eît sînt ridieulă, căci ridiculul este un defect, 

o diformitate fără durere şi care nu distruge per- 

soana care o are». Prin urmare el înlătură din tea- 

trul comic tot ceea ce poate produce oroare, aver- 

sinne sati milă precum şi tot ce este prea serios 

sati prea auster. El poate primi un subiect grav 

saii serios întru cît se priveşte din punct de vedere 

ridicul. 
3) Scopul comediei este să îndrepteze relele de- 

prinderi şi ridiculele persoanelor sai ale claselor 

sociale. Se înțelege că ridiculele sînt de două feluri: 

naturale sati căpătate prin învăţ răii. Menirea aces- 

tui gen literar este să nu atingă pe cele d'intiiii, 
de cari omul nu e responsabil şi a căror luare în 

ris este o cruzime, ci să se ocupe de cele-l'alte, fie 

pentru a le îndrepta, fie şi numai pentru a le 

pedepsi. 
4) Boileau, în Art poctique, a arătat ast-fel rolul 

comediei: 

Le cornique, ennemi des soupirs et des pleurs, 

Nadmet point en ses vers de tragiques douleurs; 

Mais son emploi n'est pas d'aller, dans une place, 
De mots sales et bas charmer la populace... 

5) Marmontel a stabilit că comicul este de trei 

feluri: comice nobil (le baut comique), comic bur- 

ghez (comique bourgeois) şi comice popular (bas 

comique). 

Comicul mobil înfățişază moravurile celor mari, 

cari izbesc mai puţin -vederea prin ridiculele lor, 

pentru că în genere oamenii din clasele înalte sint 

mai deprinşi cu forma.
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Comicul burghez ne arată moravurile burg 

pretensiunile şi purtarea lăudăroasă a oamenilor din 

această categorie. “ 

Comicul popular ne arată deprinderile poporului, 
viața, glumele lui. Acesta nu trebue confundat cu 
comicul grosolan, de care s'au servit unii autori: 

In genere în comedii se află rar separate aceste 
specii de comic; ele se găsesc de obiceiii ameste- 

” cate. Dar însăşi împărţirea lui Marmontel este azi 
numai de interes istoric şi nu ne mai conducem de 

dinsa în judecarea operelor comice. 
6) Deosebim mai multe specii de comedii: 
Comedia de intrigă este o înlănțuire de întim- 

plări glumeţe cari întreţin deşteaptă atenţiunea pri- 
vitorului şi produc încurcături cari se complică pînă 

la deznodămînt. Se înţelege că deznodămîntul uoei 

comedii trebue să fie tot-d'auna vesel. Ast-fei este 
«Le malade imaginaire»> al lui Moliere. 

Comedia de caracter ne înfaţişază un caracter, 

din a cărui coliziune cu împrejurări diverse rezultă 
toată dezvoltarea acțiunii. Exemplu: <L'Avare» al 
lui Moliere, <Misanthrope» de aceleaşi. 

Comedia de moravuri ne reprezentă viaţa unei 
societăţi, unei clase sociale, etc. De exemplu, «Les 

precieuses ridicules> de Moliere ne arată viaţa socie- 
tăței feminine burgheze care voia să imite deprinde- 

rile societăţii înalte de la curtea regilor francezi. 
In genere nu aflăm comedii de un singur fel, ci 

le grupăm îutr'o categorie saii într'alta după însu- 

şirile predomnitoare.
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"3. DRAMA, MELODRAMA. 

1). Al treilea gen de poezie dramatică ţine mijlo-! 
cul între tragedie şi comedie. Acestui gen i se dă 

numele de dramă, dar a trecut în cursul timpului 

prin mai multe faze. 

2). La Greci găsim drama satyrică, în care un 

subiect serios şi de aceiaşi categorie cu subiectele 

“tragediilor, este tractat în mod comic prin interve- 

nirea în acțiune a saiyrilor, personage. mitologice - 

ce făceai parte din cortegiul lui Dionisos. Ne-a ră- 

mas o singură lucrare de acest gen: «Ciclopul> al 

Imi Euripide. Aceasta ne reprezentă episodul lui 

Polyphem, care a mincat pe o parte din tovarășii. 

lui Odyseii şi căruia apoi Odyseiu i-a scos ochiul. 

3). Tot la Greci şi de aci la Romani găsim o altă 

specie numită tragi-comedie;: Despre acest fel de 
lucrări Seneca spune: <Habent aliquid severitatis et 
sunt inter .tragoedias et comoedias mediae. (Ai 
oare-care seriozitate şi ţin mijlocul între tragedii şi 

comedii). Ce exemplu avem <Amphitruo» de Plaut, 

precedată de un prolog, în care Mercur zice între 

altele: <Faciam ut commista. sit Tragicomoedia». 

(Voiii face să fie o tragi-comedie amestecată). 
Aci apar zei şi regi, ca în tragediile grece, dar 

întilnim şi figura comică a lui Sosiu, care vine acasă 
de la războiii şi află la poartă pe Mercur avind 

chiar figura sa. De aci, o scenă de o putere comică 
extraordinară. 

4). Sub numele de tragedie burgheză (tragedie 

26
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bourgeoise saii comedie larmoyante) s'a produs în 

Franța prin secolul XVIII o specie de poezie dra- 

matică în care se combina elementul comic cu cel 
tragic. Cu deosebire La Chausse!) a răspîndit acest 
gen. Această inovaţiune a întilnit multe critici. Vol- 
taire, care mai întîi a scris opere de acest fel, 

mai tîrzii a îndreptat asupră-le verva lui satirică, 

Aşa, el zice: 

Souvent je bâille au tragique bourgeois, 
Aux vains efforts d'un auteur ampbibie, 
Qui defigure et qui brave ă la fois 
Dans son jargon Melpomene et Thalie, 

“ Diderot?) a căutat să formuleze teoria genului, ex- 
plicînd opera sa Le Pre de familie, şi a zis că a 

voit să. compue o dramă care să ţie mijlocul între 

cele două genuri, servindu-se de mijloacele amindu- 

rora. 
Sa mai distins în acest gen şi Beaumarehais"). 
5) Drama romantică, reprezentată prin piesele lui 

Shakspeare şi prin ale lui Victor Hugo, cum şi prin 
mare parte a teatrului spaniol, porneşte de Ja ideia 
că teatrul trebue să înfăţişeze realitatea şi în reali- 
tate nici odată elementul comic nu e perfect separat 
de cel tragic. In «Le Roi s'amuse» este o parte ra: 

_gică: moartea fetei, durerea tatălui, etc.; dar întreaga 

viaţă de la curte, înfăţişarea lui Triboulet, ete. sînt 

comice. In «Hamlet» fondul e tragic, sfirşitul de ase- 
menea, precum şi cele mai multe peripeții; dar în: 

tilnim figura comică a lui Polonius. 

1) La Chaussce: 1692—1164. 
2) Diderot : 1713—11784, 

3) Beaumarchais : 1732—1799.



403 

6) Melodrama, după etimologie, este o dramă în 
soţită de muzică. Se obicinuia în adevăr odinioară 
ca în timpul reprezentării unora din piese, orchestra 
să cînte încet şi prin aceasta să dea şi dicţiunii ac- 
torilor un accent plingător. Astăzi însă partea muzi- 
cală a dispărut şi a rămas acest nume pentru pie- 
sele a căror acţiune este serioasă, complicată prin 
încurcături felurite şi exagerate, combinate cu mă. 
estrie de poet ca să-l iasă socoteala şi cari se ter- 
mină cu învingerea viţiului de către virtute. Aseme- 
nea piese, cari ţia încordată utenţiunea spectatorilor, 
mal ales a vamenilor cari nu caută multă analiză şi 
a copiilor, aii un deosebit succes la teatrele de ma: 
hala din Paris. Exemplu: Les deux Gosses, tradusă 
romineşte sub titlul: Copiil părăsiţi. - : 

4. POEZIILE DRAMATICE ÎNSOȚITE DE MUZICĂ 

1) Opera este o dramă destinată a fi cîntată, Ea 
s'a născut în Italia, ţara clasică a armoniei. De aci 
a trecut în Franţa şi în Germania, dar numai în a- 
ceasta din urmă a luat o dezvoltare mai mare, care 
ar putea rivaliza cu opera italiană. De-şi partea de 
căpetenie într'o asemenea producere este cîntecul, 
totuşi libretul, adică poema pentru care s'a făcut 
muzica, nu poate fi o lucrare lipsită de valoare lite- 
rară, Cele mai frumoase opere ai avut adesea li- 

brete scrise de poeţi mari. Astfel: Lucreția Borgia
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de Donizetti are libretul scris de Victor Hugo; I Mas- 
nâdieri de Verdi are libretul scris de Schiller; II 
Barbiere 'de Rossini îl are seris de Beaumarehais, 

“În timpul din urmă cel mai renumit compozitor în 
acest gen este germanul Richard Wagner, a cărui 
muzică, primită cu entusiazm în Germania, a fost 
ridiculizată şi dispreţuită în Franţa la început, dar 
de cit-va timp capătă din ce în ce mai smare popu: 
laritate. 

Opera se compune din recitativ, arii şi cor. Re- 
citativul expune elementul dramatic, de aceea mă- 
sura muzicală e mai puţin riguroasă. Ariile expun 
elementul liric şi sint de diferite feluri după numă- 
rul persoanelor cari le execută: (solo, duet, terzet, 
quartet). Corul este cîntecul executat de un numâr 
mare de persoane, reprezentînd: o trupă, o ceată de 
locuitori, etc, 

2). Opera comică şi opereta se deosebesc de operă 
prin faptul că muzica este amestecată cu dialog 
vorbit şi prin faptul că subiectul e în genere comic. 
Între operă comică şi operetă deosebirea este că 
aceasta: din urmă e mai simplă şi subiectul may 
simplu. Muzica este uşoară, vioaie, potrivită cu su- 
biectul. Ambele aceste specii sai dezvoltat eu deo- 
sebire la Francezi. Exemple: Si j'etais roi de Adam 
(operă comică), La Mascotte de Amdran (operetă). 

3. Vodevilul este o specie cu totul franceză. Boi- 
leau în Arta poetică zice: 

Le Francais, n&malin, forma le vaudeville, 
Agreable indiscret, qui, conduit par le chant, 
Passe de houche en bouche et saceroit en marehant
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La liberte francaise en ses vers se deploie: 
Cet enfant du plaisir veut naiître dans la joie. 

In secolul XV în Normandia un oare-care Olivier 

Basselin, cîntăreţ vesel, căpătă mare popularitate. 

Cupletele lui glumeţe, se răspîndiră foarte repede 

sub numele de vaux-de-vire de la <Val de Vire,. 

unde locuia autorul. De aci se formă cuvîntul vau- 

deville. Astă-zi se înţelege prin aceasta o piesă al- 
cătuită în cea. mai mare parte de dialoguri vorbite, 

întrerupte din cînd în cînd de cuplete cîntate pe arii 
cunoscute, nu originale ale autorului piesei. 

5, SPECII SECUNDARE DE POEZIE DRAMATICĂ. 
  

1). Farsa este o comedie în care nu. aflăm nică 

caracter, nici studii de moravuri, nici vre-o intrigă 

bine motivată, ci o serie de încurcături vrednice de 

ris, provocate de un incident de nimic şi a căror 

imposibilitate se vede la cea mai mică observaţiune,. 

Exemplu : Les fourberies de Scapin de Molitre, D'ale 

carnavalului de Caragiale. 

2). Parodia este o imitaţiune ridiculă a unei lu- 
crări serioase. Ea trebue serisă cu mult spirit, pen- 

tru că scopul ei este să arate greşelile unor opere 

importante saii să facă o satiră sub acest aspect 

serios. Exemplu: Hamlet în mâna Turcilor ridicu- 
lizează pe acturii de provincie cari se încearcă să 
joace piese mai presus de puterile lor. -
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3). Feeria este o piesă care ne înfățişază acţiu- 

nea prin maşinării sehimbînd în multe şi felurite 
chipuri decorul şi arătîndu-ne persoanele cu costume 
variate şi foarte luxoase. Se înţelege că subiectul 

unei asemenea piese trebue să fie luat din lumea 
supra-naturală. Ex. «Fata aerului». 

4). Proverbul este o mică piesă în care se dez- 
voltă o idee ingenioasă, de obiceiii un proverb. 

Exemplu : Concina de Alexanări,— Iadeş de Al. Ma- 
cedonschi. 

5). Piesele cu scene separate (pieces ă tiroir) ne 

înfăţişează scene lipsite de legătură între ele. Asi: 

fel este cunoscuta comedie a lui Moliere: Les Fo- 

cheu, în care fie-care scenă este un cap doperă, 

dar una cu alta nu se leagă. 
6). Revista este tot o asemenea compoziţie dra- 

matică. Ea se numeşte ast-fel pentru că «trece în 
revistă», înfăţişază rînd pe rînd evenimentele din- 

tun au. Exemple: «Nazat» de I. C. Negruzi şi D. 
.R. Rosetti. i ” 

INTREBĂRI 

1.—1. Ce ne arată poezia dramatică ?—Care este originea poeziei dra- 
matice ? : 

2, Cară sînt regulele poeziei dramatice ?— Cum se subdivide unitatea ?— 
Cine a stabilit regula unităţii ?—Ce zice Boileau ?— Care e mai importantă 
din cele trei unităţi ?—Ce este adevărul?—Ce este verosimilitatea ?— Ori-ce 
fapt poate fi pus pe scenă ?—Ce zic criticii vechi? 

3. Cum e întinderea dramei faţă de epopee?—Cînă este întreagă ac” 
iunea dramatică 2—Cum se numesc subdiviziunile unei piese şi ce re- 
gule se dai? ” 

4. Ce se înţelege prin dioţiune dramatică 2—Cari sînt principalele forme 
ale dicţiunii dramatice ?—Ce este corul?-—Ce este monologui ?—Cite în- 
ţelesuri are?—Cîna sa născut monologul?—Ce fel de versuri se între- 
buinţează în piese?
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5. Ce puteza spune despre raportul între poemă dramatică şi public? 
II,—1. Cum se defineşte tragedia ?—Ce zice Aristotele 2— Ce condițiuni 

trebue să îndeplinească subiectul tragediei ?—Cum e sfîrşitul tragediei ? 
Ce rol are destinul în teatrul grec ?—Ce rol în teatrul neo-clasic ?—Ce 
pasiuni aflăm ca deosebire ilustrate în tragedii ?—0um trebue să fie amo- 
rul în tragedie ?—Cum împarte Aristotele subiectele tragediilor ?— Ce este 
peripeţia ?— Ce este recunoaşterea 9—Ce părţi cuprindea tragedia greacă ? 
Cari sînt calităţile şi defectele tragedie ? 

2, Ce este comedia ?—Cum o deiineşte Aristotele ?—Qare e scopul co- 
mediei ?—Cum a arătat Boileau rolul comediei ?—Ce împărţire a stabilit 
Marmontel şi ce valoare are ea ?—Cite specii de comedii deosebim? 

3. Ce se înțelege prin numele generic de dramă ?—Ce faze a avut ?— 
Enumăraţi-le zi dați exemple. , 

4, Ce este opera?--Din ce se compune opera?—Ce este opereta ? Opera 
comică? — Ce este vodevilul ? —Care-i este originea ? - 

3. Ce este farsa?—Ce este parodia?—Ce este feeria ?—Ce este prover- 
bul ?—Ce sînt piesele cu scene separate ?—Ce -este revista? 

C. ANALIZE LITERARE 

CINNA DE CORNEILLE 

Analiză literară 

de 

GUSTAVE MERLET 

(Rezumat : În timpul stăpiînirii lui Octavian August se 
formează o conjurajiune condusă de Cinna, nepot al lui 
Pompeiu, de Emilia, fata unuia ce fusese proscris în tim- 
pul triumviratului lui August (C. Toranius) şi de Maxim. 
August socotește pe amîndoi aceştia drept amici şi cu ei 
se sfătueşte dacă trebue să tie singur puterea sau să o 
dea senatului. Ei îl sfătuese s'o păstreze. August le face 
tot felul de servicii. Cînd îi se descoperă conjurațiunea, 
se miră grozav şi se întristează că tocmat aceia cărora 
le-a făcut bine îi vor moartea. Se gîndeşte ce să facă: 
să-i pedepsească saii nu ? Soţia sa Livia îl sfătueşte să-i 
erte. Intiiii nu vrea, dar pe urmă se decide. Chiamă pe 
Cinna, îi arată cît a fost de nedrept. Cînd vorbia cu el, 
află că şi Emilia, pe care o crescuse el, era în conjuratie. 
Atunci îliartă pe toţi şi căsătoreşte pe Cinna cu Einilia].
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Adevăratul subiect al piesei este Clemența lui August 
şi interesul principal nu se leagă de Cinna saii de Emilia 
al căror amor şi furie servesc numai ca să arate într'o 
lumină mai desăvirşită o figură eroică. În primul act 
pare că ne unim cu nepotul lui Pompeiu împotriva unui 
uzurpator ce ne este înfățișat ca un calăă al Romanilor, 
De la actul Il însă simpatiile noastre încep a se schimba, 
Trecem de partea suveranului, pe de o parte pentru că 
vedem însu-şi inimicul său că-l îndeamnă să ţie domnia, 
pe de alta pentru că-l vedem aşa de încrezător în niște 
trădători. , , 

Poetul a transfigurat pe eroul săi. E drept că el nu 
a ascuns cruzimile lui Octavian, căci Cinna ne face un 
tablou patetic—de şi cam declamator—ale măcelurilor care 
ai stropit” cu sînge cele d'utii trepte ale tronului imperial. 
Vedem însă că tiranul din primul act devine în al doilea 

- un înţelept care poate să se ridice mai pre sus de am- 
bitiunea sa şi să disprețuiască o putere care l-a costat 
prea scump. Arătindu-se gata să o părăsească de bună 
voe în interesul public, se arată toemai atunci mai vred- 
pic de rangul suprem şi ne face să-i ertăm purtarea lui 
în războaele civile în schimbul gloriei că a tămăduit 
velele rezultate dinti'însele. 

Cînd află conjuraţiunea urzită în contra-i tocmai de 
ce] pe care-l socotea amic, îl vedem dureros mişcat de 
gîndul că inspiră ură. Uit'nd propria sa primejdie, nu 
numai se întristează de o trădare neprevăzută, dar păre- 
rile sale de răit îl stăpinese într'atita-în cit dă dreptate 
asanilor săi. E adevărat că urmează după aceasta ideea 
răsbunării şi că natura-şi reia drepturile, dar purtarea 
lui este cu totul omenească şi numai victoria căpătată 
prin luptă este meritorie. - 

Şi în adevăr pornirea nobilă capătă un triumf aşa . de 
mare în cît găsim chiarcă duce la exces clemenţa sa. Sa 
obiectat însă că nu trebuia să umilească- pe Cinna prin 
aceste vorbe : ; 

Ta fortune est bien haut; tu peux ce que tu veux, 
Mais tu ferais pitie memeă ceux qu'elle irrite, 
Si je t'abandonnais ă ton peu de merite. 

S'ar mai putea adăoga că schimbarea lui August este 
prea bruscă. De unde la început rezistase rugăciunilor 
Liviei, se schimbă de o dată pentru nişte raţiuni morale
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pe care nu le cunoşteam. Par'că am fi voit să. asistăm 
şi noi la lupta din sufletul lui, 

După August, Emilia ne atrage mai mult privirea. 
Aceasta este, în operele lui Corneille, prima aparitiune a 
acelor personage femenine cărora le dă un suflet mai 
mult de cât bărbătesc. S'a zis de unii critici că Emilia 
este defectul principal al piesei. E incontestabil o slă- 
biciune. De ce cere ea iubitului ei o răzbunare şi uu 
omor ? Sînt două-zeci de ani de cînd tatăl ei Toranius a 
căzut în timpul proscripțiunilor. E crud acest lucru, dar 
nu trebue să uităm că August a căutat să repare această 
nenorocire. De aceea nu prea înţelegem furia fiicei sale 
adoptive, mai ales cînd o vedem că primeşte binefaceri 
de la acela pe care vrea să-l asasineze. 

Foarte putin simpatic ne este Cinna, căci dacă fana- 
tizmul nu dezonoră pe un eroii, cînd e mare, nu putem 
admite înjosirea şi perfidia. In momentul în care August 
nu ştie ce trebue să facă şi se consultă tocmai eu Cinna 
dacă mar fi bine să lase puterea, acesta îl zice: 

„Que Pamour du pays, que la piti€ vous touche; 
Yotre Rome ă genoux vous parle par ma bouche, 

Deci, întrun mod ipocrit, îl îndeamnă să nu lase pu- 
terea, pentru că aceasta—de şi ar fi dat Romei libertate 
—dar l-ar fi împiedicat să-şi răzbune. 

E. adevărat că mai tirziu focul lui de conspirator se 

stinge, ba complotul prin care căuta glorie i se pare un 

atentat mişelese. După ce refuzase mai întîi libertatea 

din partea unui tiran, zice apoi că este o onoare a fi - 

sclavul lui Octavian. | 
Asemenea contraziceri nu vatămă legea unităţii care 

se impune unui caracter principal? Această vină i-ai 

adus-o mulţi eritică. . | 
E bine ebservată această nestatornicie ; totuşi, de şi 

nu e eroică, este omenească, potrivită cu sufletul unui” 

tînăr înamorat. Corneille n'a voit să ne arate un republi- 

can neînduplecat, ci un înamorat al cărui caracter e tot 

aşa de slab ca şi inima. - 
Despre Maxime puţin se poate spune. Are în adevăr 

un moment bun cînd sfătueşte pe August să abdice ca 
să se dispenseze el de un asasinat, dar mai tirziii laşita- 
tea lui îl face odios şi amorul, ridicul. 

“o
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Livia este înfăţişată ca geniul bun al lui August. in 
aceasta Corneille se deosibeşte de Tacit, care ne-o înfa- 
tişază funestă pentru familia Cesarilor şi pentru stat. Cu 
toate scandalurile vieţii sale, nu e mai puţin adevărat 
însă că a contribuit să schimbe pe Octavian în om politic, 
să-l învețe cel putin diplomaţia şi rezerva... 

Ca încheere, dacă sînt greşeli în concepţiunea piesei 
Cinna, cum să nu le ertăm poetului care a ştiut mai 
bine ca ori-care altul să ne stoarcă lacrimi nobile, pe 
cari durerea nu le însoteşte şi cari sînt duioşia admira- 
țiunii şi izbucnirea entusiazmului ? 

CARACTERUL LUI MACBETH 

- „ Analiză 

de 

"HE. TAINE 

«Macbeth» este povestea unei monomanii. 
Profetizarea vrăjitoarelor s'a prins în spiritul lui Mac- 

beth ea o idee fixă. Puțin cîte puţin, această idee corupe 
pe cele-l'alte şi transformă tot omul. Mereu e stăpinit de 
ea; uită pe toţi generalii cari sînt cu el şi cari l-aşteaptă, 
întrevede par'eă în depărtare ca într'un haos vedenii sin- 
geroase. - 

De ce să mă supun acestei ispite care-mi ridică perii pe cap de groază 
şi face ca inima mea să sară şi să se lovească în toate părţile?... Gin- 
direa mea, în care omorul e numai imaginar! pînă acum, aşa de tare 
seudue toată fiinţa mea de om îu cît acţiunea este înăbuşita de grija 
aşteptării şi este numai ceea ce nu e. 

Asemenea vorbe sînt halucinaţiuni. Halucinaţiunea de- 
vine completă cînd nevasta lui îl decide la asasinat. Vede 
în aer un pumnal pătat de sînge. Creerul săii se umple 
de fantome groaznice, pe cari nu le ar fi produs imagi- 
națiunea unui ucigaş vulgar şi cari ne arată un suflet ge- 
neros sclav al fatalităţii şi capabil de părere de răi. 

„„Ucide şi se întoarce legănindu-se pe picioare, zăpăcit
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ea un om beat. li e groază de miinele-i pline de singe, 
de miinile-i de calăii. Marea întreagă ar putea să curgă 
peste ele şi nu le ar şterge coloarea omorului. <«Miinile 
acestea îmi scot. ochii !» Se leagă de un cuvînt pe care 
l-ai pronunţat păzitorii somnoroşi de la uşa regelui. Aii 
zis: Amin! - 

De ce n'am putui să zic şi eii după dînşir? De ce n'am putut să zic 
Amin? aveam multă nevoe să fiă bine-ouvîntat şi Amin mi s'a oprit în git,- 

Odată cu aceasta un vis stranii îl chinueşte, prevedere: 
grozavă a pedepsei. Pe cînd vinele i se bat cu putere şi 
sîngele fierbe, aude strigind: 

Nu mal dormi... Macbeth omoară somnul, nevinovatul somn, somnul 
care goneşte ceața grijilor, mormîntul fie-cărei zile, balsamul sufietelor 

" rănite, cea d'intiiă hrană a vieţii... Macbeth nu va mai dormi !.. Mac- 
veth nu va mai doxrai |... 

Ac+astă nebună idee repetată neîncetat răsună în cree- 
rul săi ca bătăile monotone şi des repeţite ale unui 
clopot. Ratiunea începe să-l părăsească; toată puterea 
gîndirii lui nu face alta de cît — fără voia lui—să ţie 
mereii prezentă icoana omului pe care-l asasinase. 

Să-mi cunosc fapta !... Mai bine nu m'ași cunoaşte pe mine însu-mi. 

De aci 'ncolo, cind frigurile spiritului săii se mai poto- 
lese, pare un om istovit de o boală lungă. Este starea 
de prostraţiune a maniacilor zdrobiţi de accesele lor. 

Dacă aşi fi murit cu un cias înainte de această îutimplare, ași fi trăit 
o viaţă fericită, de acum 'nainte numai e nimic serios în soarta mea. 
Vinul vieţei 4 fost scos şi drojdia a rămas pe fundul butviului.,. 

Cînd repaosul mai dă ce-va putere membrelor lui, idea 
fixă îl zgudue din noi şi-i împinge mai departe... Cu 
cit a făcut mai mult eu atit are să facă mai mult. 

Am mers aşa de departe în sînge în cît ar fi tot aşa de desgustător 
să mă opresc în drum pre cît ur fl să ajung ! la ţărmul celălalt. 

4 

Omoară ca să păstreze ciştigul omorurilor sale. Fatalul 
«cerc de aur» k-atrage ochit ca o piatră magică şi, ea



412 

"printrun fel de instinct, doboară toate capetele pe cari 
le zăreşte între coroană şi el. 

Pune să omoare pe Banco şi în vremea unui mare 
banchet i-se aduce vestea că a fost ucis. Suride şi închină 
în sănătatea lui Banco. 

Deodată, rănit de conştiinta sa, vede umbra omului 
ucis; căci fantoma pe care o aduce Shakspeare pe scenă 
nu este o maşină de teatru. 

Cu muşchii crispați, cu ochii dilatați, cu gura întredes- 
chisă de o groaznică spaimă, îl priveşte cum miştă 
singerosu-i cap şi strigă cu o voce răguşită care se aude 
numai în azilele de nebuni: 33 - 

Uităte, te rog! Vezil O! Ce zici? Dacă mormintele noastre ar asvirli 
aşa pe cei pe cari îi înmormiîntăm, atunci monumentele noastre ar îi 
numai mese întinse pentru vulturi. Du-te! fugi din ochii mel! Oasele 
tate n'aă măduvă, sîngele tăă e îngheţat, ochii tăi mai strălucire!,.. 

Tremurind cu un epileptie, cu dinţii strinşi, cu spume 
la gură, se simte sfirşit, membrele i se agită de convul- 
siuni și un văenet năbuşit i se prinde de git. Cerbucurie 
“poate să mai aibă un om pe care-l chinuiese asemenea 
visuri? Cimpia pe care o priveşte de la înăltimea castelului 
săi e un cîmp de morţi. Scoţia este un cimitir. Sufletul 
săi este plin de scorpii. S'a îmbătat de grozăvii şi mirosul 
sîngelui l-a dezgustat de toate celelalte lucruri. De acum 
calcă zimbind peste cadavre; de acum moartea ca şi 
viaţa îi e deopotrivă, căci deprinderea uciderii l-a pus 
afară din omenire. | se anunţă că soţia sa a murit. 

Trebuia să moară mai tirziu; atunci ar fi fost vreme pentru asemenea 
ştire... Viața este o umbră călătoare, un nenorocit actor care se chinu- 
eşte un căas pe scena lui şi pecare pe urmă nu-l mal auzi. Este o poveste 
spusă de un idiot, plină de zbuciumări şi de furie—şi care n'are nici un 
înțeles. i 

Ti rămîne credinţa fixă în destinul sai. 
Atacat de inimici, se luptă, avind grijă numai de pre- 

vestirea vrăjitoarelor, sigur că va fi invulnerabil pină nu 
se va arăta omul 'anunţat de dinsele. Gîndirea lui de 
acum nainte trăeşte în lumea supranaturală şi pînă 
la cel din urmă minut el se duce înainte cu ochii îintă 
spre visul care l-a stăpiînit de la primul pas.
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ANTIGONA DE SOPHOCLE 

Analiză Literară ' 

de 

_GUSTAVE MERLET 
  

(Rezumat : Polynice s'a luptat contra Tebei; fratele 
săi Eteocle a apărat-o. Ambii ai murit. Creon dă or- 
din ca Polynice să rămite neîngropat. Aceasta era cea 
mai mare pedeapsă pentru Grecii vechi. Antigona, sora 
lui, se duce şi pune pe ascuns ţărină. E descoperită şi 
osîndită la moarte. Dar fiul lui Creon, care era logodni- 
cul ei se ucide şi el; apoi şi mama sa]. 

Antigona ne înfăţişează drama iubirii frăţeşti. Sub 1o- 
vitura imprecaţiunilor lui Oedip, Polynice sigur dea 
pieri cu Eteovle, rugase pe sora sa a-l înmormiînta cît 
mai în grabă. Acestei nouă datorii se devotă Antigona, 
căci cei doui fraţi ai ei se lovise de moarte, şi regele 
Tebei, Creon, a decis ea corpul lui Polynice să nu fie în- 
gropat în pămintul unde purtase sabie şi-l pustiise cu 
foc. El voia să fie dat pradă cîinilor si vulturilor. 

Antigona care ştia aceasta aleargă pentru a asigura 
scumpelor rămăşiţi pacea mormiîntului. Aceasta, pentru că 
în ochii celor vechi ubservarea datinelor înmormântării era 
primu din obligaţiunile religioase. 

Fără rug sai cenotaf '), .nu era odihnă pentru suflete, 
Naufragiatele Styxului, se vedeai cu desăvirşire gonite. 

Această temere devenise îngrijitoare pentru cele mai 
încereate curagiuri. Nu se putea fără păcat a se impune 
0 asemenea infamie cetăţenilor saii rudelor, şi refuzul de 
îmormintare avea atunci o importantă tragică. lată pen: 
tru ce Antigona, voind să îmorminteze pe Polynire, 
se devotase cu inima unei virgine creştine, înfruntind 
martiriul, în speranţa de a smulge infernului un suflet. 

Aceasta reese din scena înduioşetoare, unde ea în- 
treabă hotărit pe sora sa Ismena dacă o va ajuta la înde- 
plinirea voinţei sale, şi se revoltă contra slăbiciunilor 
care se înspăimintă în faţa unui pericol. Dispreţuind 

1) Mormiînt gol, monument ridicat în onoarea unui mort al cărui corp 
nu s'a putut afia. - Ă
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acest brat nesigur, încrezătoare, într'insa, ea înfruntă sin- 
gură tirania lui Creon, care, pe temeiul raţiunii de stat, 
promulgă singur cu emfasă sentinţa lui de despot fana- 
tie şi mărginit. Dar ori-cit s'ar : înfăşura în purpura sa 
de parvenit acest rege de eri, umeninţările lui nu pot 
intimida o inimă ce dispreţueşte moartea. 

Execuţiunea a fost tot aşa de repede ca şi gîndirea; 
-căcă unul din păzitorii cadavrului. istoriseşte că în mij- 
locul unei ceți provocate de furtună a surprins pe An: 

„tigona săvîrşind ceremonia unei îmmormiîntări interzise, 
vărsînd libaţiuni sacre asupra resturilor proserise pe 
«care mina ei le ascunsese: sub un văl de praf. Nobila 
culpabilă stă senină şi mîndră, gata a suferi cu curagiu 
interogatoriul în care, fără a se îngriji de slăbiciunea co- 
rului ale cărui buze sînt încleştate de o servilă tăcere, 
prin vorbirea sa îndrăsneaţă descoperă pentru întiia 
.oară lumii inviolabila autoritate a acestor legi eterne 
cari, săpate în minte şi conştiinţă, judecă dreptatea oa- 
menilor şi sînt neperitoare ca cuvîntul Dumnezeesc. 

Atit de mare.e ascendentul entusiasmului ce produce 
«că chiar Ismena, mişeată de aceasta, cere şi pentru dinsa 
o parte din periculoasa onoare şi se proclamă complicea 
ei. Dar fie rigoare, fie milă, sora sa refuză această tirzie 
cooperare şi lăsînd-o să trăiască, cere pentru dinsa singură 
gloria supliciului. Acest nemuritor dialog oferă admira- 
țiunii noastre răspunsuri, demne de acele virgine creştine, 
care mai tirziu vor primi fără teamă botezul singelui, şi 
de acele nevinovate vietime, cari în cursul vremii, vor 
peri pentru credință, dreptate şi țară, de la Cecilia şi Eula: 
Jia pînă la Ioana d'Arc, consolată de vocile sfinte pe cari 
le-a auzit în mijlocul flacărilor supliciului ei. O altă nou- 
tate semnalează această dramă tot de-odată religioasă, 
filosofică şi politică ; acesta, este rolul pe jumătate romantic 
al celui mai tînăr copil al lui Creon, Emon, care, logodit 
cu Antigona, cearcă să o apere şi să o scape. Dar pentru 
a-i apăra causa, el invoacă numai dreptatea şi frumusetea 
iuorală a unui act care place Zeilor. Rugăciunile sale însă 
slujesc numai să înfurie mai mult pe un tiran rătăcit 
de delirul mîniei şi al mîndriei; căci el ordonă ca Anti: 
gona să fie îngropată de vie într'o peşteră săpată într'o 
stîncă. 

Faţă cu această cruzime rafinată Antigona nu mai poate 
să-şi stăpinească lacrămile şi să păstreze o frunte senină:
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nu, Grecia n'a cunoscut acest stoicism Roman care îm- 
pietreşte natura saii o distruge. Dar acum, fiorii care 
sint resultatul instinctului vieţii sint cu atît mai mişeători 
cu cît victima este în mod nedemn părăsită de Cor care 
reprezintă slăbiciunile mulţimii. In loc de a-i întări cu- 
ragiul şi a exprima respectul, o renegă şi o batjocoreşte. 
Ba merge pînă a o învinovăţi că şi-a pătat naşterea sa, 

Ea merge dar printr'o dureroasă cale către temniţa 
care o va înghiţi pentru tot-d'auna. 

Dar Nemesis va avea şi ea rîndul ei. Ea, prin glasul 
lui Tiresias, anunţă răsbunarea divină. Creon, ca şi Oedip 
mai întîi îl insultă şi-l maltratează ; dar, după plecarea 
profetului, sub lovitura unei temeri care semăna a re- 
muşcare, ar voi să retracteze ordinele sale barbare, să - 
ridice un imormiînt lui Polynice şi să libereze pe An- 
tigona. 

Dar nu mai este vreme. Totul este sfirşit. Deşehiză- 
tura îngrozitoare a mormintului îi arată pe victima sa 
moartă în adevăr în braţele lui Emon, care, acoperind-o 
cu lacrămi, scuipă în obrazul tatălui său şi subt ochii 
lui, se străpunge cu o sabie:—Dar nu este numai atit: 
căcă cînd regele intră în palat cu cadavrul copilului el 
vede pe Eurydice, soția sa, care, blestemîndu-l, se omoară 
pe altarul casei. 

(Trad. de W. 1.) 

O SCRISOARE PIERDUTĂ 

Analiză literară 

” ae 

C. DOBROGEANU-GHEREA 

  

Talentul lui Caragiali şi-a găsit expresiunea sa cea mai 
desăvirşită. a dat roadele cele mai frumoase, în a treia 
comedie, în <O scrisoare pierdută». 

Intriga acestei comedii e cit se poate de simplă. Zoe 
Trahanache, nevasta a doua a lui Zahariea Trahanache, 
mare proprietar şi capul unei partide politice, pierde o 
scrisoare de amor scrisă către Tipălescu, prefectul ju-
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deţului. Această scrisoare cade în mîna unui opozant, 
Catavencu, care se foloseşte de ea ca de un instrument 
pentru a fi ales deputat, 

Aceasta e esenta intrigei politice, dacă putem să ne 
exprimăm aşa. Cît despre intriga amoroasă ea e mai 
aceea-şi ca şi în «Noaptea furtunoasă». In «Noaptea fur- 
iunoa-ă» avem pe Titircă, Veta, Chiriac; în scrisoarea 
pierdută, pe Trahanache, Zoe, Tipătescu. După cum Ti: 
tircă are deplină încredere în Chiriac, făcîndu-l straja 
<ambitului de familist>, onoarei sale de familist; tot aşa 
şi Trahanache are încredere deplină în Tipătescu, 

Cu această intrigă simplă politică şi amoroasă, Caragiali 
a ştiut să creeze nu numai o comedie mare de moravuri, 
dar 'şi una din cele mai sîngeroase satire politico-sociale. 
Aici satira e mai adîncă, mai serioasă, aici nu mai e vorba 
de ridiculizarea naivităţ lor politice ale unui mahalagii, 
cum e conu Leonida, ci de funcţionarea întregului sistem 
constituiional reprezentativ în condițiuni special romi- 
neşti. Aici satira e mai ascuţită, mai serioasă: după un 
ris homerice ea ne provoacă alte sentimente, cari numai 
a ris nu seamănă. Căci cel care cugetă de multe ori sub 
forme caraghioase vede un fond care merită o întristare 
adineă. ” 

Și în adevăr să, adincim puţin mai mult această piesă, 
Tată-l pe Trahanache, incult, prost ca o căubotă, dar bo- 
gat: acesta e representantul marilor proprietari. Iată pe 
Tache Farfuridi, de trampa lui Trahanache, avocât, care 
face politică. Tot bagagiul lui politic stă în cite-va fraze 
deşarte, ba are şi un program politic care se resumă în 
urmăroarele : să se revizuească constituţia, dar să nu se 
schimbe nimica. Brînzovenescu, avocat, prietenul lui Far- 
furidi, e şi mai ce-va de cit Farfuridi. Lui Brinzovenescu, 
Farfuridi i se pare un politic prea ăprins şi de un tem- 

" perament periculos şi de aceea îl trage mereii de mînecă 
repetind : «Tache, fii cuminte». Despre această treime 
Trahanache zice: «Noi trei sintem stilpii puterii, proprie- 
tari, membrii comitetului permanent, ai Comitetului elec- 
toral, ai Comitetului şeolar, ai. Comitetului pentru statua 
lui Train ete.» . | | 

Capul partidului protivnie e Caţavencu. Acesta e mai 
deştept de cît cei-laliă, plin de iniţiativă şi de energie. 
In schimb însă e un plastograf, un falsificaror de. polite,
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om fără cel mai mic serupul. Pentru el toată politica se 
reduce la carieră şi la apetituri. 
Madam Trahanache duce în adevăr politica judeţului 

în locul venerabilului Trahanache. Politica pentru ea, cum 
se şi cuvine unei cucoane Zoitica, e o petrecere ori un 
mijloc de-a urma. intriga amoroasă cu Tipătescu. Nu 
principiile, dar chiar simple scrupule politice îi par nişte 
feacuri, nişte nimicuri, demne de copii, far nu de oameni 
serioşi. Ea e sincer revoltată contra lui Tipătescu care 
«nimicurile politice» (propria e! expresie) îndrăzneşte să 
le pue mai pre sus de liniştea ei. , . 

Dandanache, un bătrîn ramolit, idiot, e candidatul ad- 
ministraţiei, se alege chiar deputat tot prin amenintarea 
de a publica o scrisoare de amor a unei înalte persoane: 
lueru ce doreşte, dar nu reuşeşte se facă Catavencu. 

Reprezentantul administraţiunei, e prefectul Tipătescu. 
Ca prefect, bate lumea. face alegeri cu bătăuşi, arestează 
oameni ca să capete înapoi o scrisoare de amor, dă voe 
poliţaiului să ia mită, numai să-i fie lui cu credinţă; sec- 
festrează telegrame şi dă ordine ca să nu se expedieze nici 
6 telegramă fără ştirea sa şi toate acestea le face cu atita 
seninătate de suflet, în cît ai crede, că nici nu poate fi nici 
nu trebuie să fie alimintrelea. Cînd vine de la telegraf şi 
spune Zoiţei, că a dat ordin să oprească toate ielegramele, 
spune cu atita linişte, în cît s'ar părea ea dat ordin slugei 
să-i facă ghetele. Şi cu toate acestea din toată compania 

- onorabilă din «Scrisoarea pierdută» par” că tot -Tipălescu 
e mai om de cît altii. Ingrozit de toată coruptia politico- 
socială care se desfăşoară înaintea sa, Tipătescu strigă: 
«Ce lume, ce lume, ce lume!...» Că Tipătescu e nevoit:să 
strige plin de desnădejde: «Ce lume, ce lume!» aceasta - 
e poate cea mai dureroasă parte a satirei, .caracteristică 
pentru înţreaga viaţă politică din «Scrisoarea pierdută». 
Trahănache, un om, cum am zis, incult, naiv, foarte măr- 
ginit, dar om cinstit în daraverile lui personale, — zice: 
<Inţeleg, să zic, pentru politică, unde e în joe enteresul 
țărei, ca ori-eare romîn, a încercat omul, ca să te forieze 
adică pentru-eă te ştie că ţii la onoarea Zoiţichii, ca prie- 
ten ce-mi eşti,—a făcut plastografie». Din aceste cuvinte 
incoherente ese morala politică, nu numai a lui Traha- 
nache, dar a tuturor oamenilor politici din «Scrisoarea 
pierdută». - - 

Revoltat grozav pentru neonestitatea lui Caţavencu în 

21
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daraverile lui băneşti, pentru falşificarea girurilor la polițe, 
Trahanache admite însă ca ori-care romîn să facă «pla: 
stografie», mişelie, cînd e vorba de politică de <enteresul 
țărei». Dandanache rămîne cu gura căscată de mirare cind 
Zoia îi zice că, odată ales deputat, trebue Ja rindul lui 
să se ţie de cuvînt şi să întoarcă scrisoarea de amor acelei 
înalte persoane cu a cărei ajutor s'a ales. «Cum se poate 
Coniţa mea, s'o dai înapoi? Sar putea să fac asa prostie? 
Mai trebue şaltă dată... La un caz iar... pac! la Răsboiul» 

Necinste, mişelie, lipsă de serupule sînt norme de purtare 
şi de înţelepciune cînd e vorba de politică, de <entere- 

"sul țărei». Mai sint încă două persoane în «Scrisoarea 
perdută» : cetăţeanul turmentat şi Pristanda. Cetătea- 
nul turmentat nare nume proprii. şi aşa şi trebue 
să fie, căci cetăţeanul turmentat în comedia lui Caragiale 
e o simbolizare a majorităţei alegătorilor. Cînd prefectul 
Tipătescu e nevoit să-şi calce pe inimă şi să recomande 
cetățeanului turmentat să aleagă pe Caţavencu, îl apo- 
strotează cu următoarele cuvinte : «Pentru că eşti un om 
viţios, beţiv, păcătos... trebue să dai votul lui onorabilul 
d. Caţavencu... Pentru-că încă o dată la alegători ca d-fa 
cu minte, cu judecată limpede, cu simţ politic, nu se poate 
mai bun reprezentant de cit d. Caţavencu». «Şi mai bun 
prefect de cît d. Tipătescu» ar fi putut să adaoge cu multă 
drepiate. In adevăr însă cetăţeaoul turmentat al lui Ca: 
ragiale nu e nici viţios, nică păcătos, ci ignorant şi prostit. 
Caţavencu îl îmbătă cu rachii, Farfuridi şi acola-şi Cata- 
vencu îl îmbătă şi mai răi cu vorbe, prefectul are pentru 
el <hărdăul lui Petrache» şi cu toate acestea cetățeanul 
e unicul om adevărat cinstit din toată piesa. 

Cind de a doua oară găseşte scrisoarea cucoanei Zoiţei 
şi i-o aduce a casă, Caţavencu, mirat şi revoltat de prostia 
cetățeanului, îi spune: «Nenorocitule'! Ţi-ai aruncat no- 
rocul în girlă: te făceam om!» Cetăţeanul, care ştie şi el 
foarte bine ce folos putea să tragă făcînd mişelie cu 
scrisoarea, răspunde hotărît: «Nu puteam... andrisantul 
cu domiciliul cunoscut (arată pe Zoe).» Cît de departe 
sînt toţi aceşti Trahanache, Caţavencu, Dandanache, Ti- 
pătescu de la această pricepere a datoriei, de la acest 
simţimint de dreptate şi onestitate, Aici avem una din 
cele mai fericite creaţiuni ale lui Carageali. 

Poliţaiul G. Pristanda linguşeşte, se tirie, minte, se înjo- - seşte, mijloceşte în afaceri, ca om al prefectului, aseulia la
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uşile şi ferestrele oamenilor, bate, aresteaz ilegal, strînge 
bătăuşii, e gata să trădeze azi pe acel cărui i-a servit ieri. 
Unde e cauza acestei activități atit de febrile, atit de nesă- 
nătoase şi vătămătoare; oare cauza e chiar caracterul lui? 
Pristanda însu-şi o explică. «Şi la mine, coane Fănică, să 
trăiţi, grei de tot... ce să zic? Famelie mare, renumerația 
mică, după buget, coane Fănică. lacă d'aia nevastă-mea zice! 
mai roagă-te şi tu de domnul prefect să-ți mărească 
leafa că te prăpădeşti de tot... Nouă copii, coane Fănică, 
să trăiţi! Nu mai puţin... Statul nare idee de ce face 
omul acasă, ne cere numai datoria; dar de ! nouă copii 
şi opt-zeci de lei pe lună: famelie mare, renumeraiie 
mică, după buget!» În acest mic monolog, admirabil 
de natural, atit de caracteristic pentru Pristanda, se arată 
ot o dată şi mobilul ce-l mişcă şi eauza întregei lui ac- 
tivităţi. Ca un refren, care face pe unil să ridă cu hohot, 
tipe aliii să ridă cu lacrimi, Pristanda repetă mereu: «fa- 
melie. mare, nouă copii, unsprezece suflete, renumerație 
mică...> 

TARTUFFE DE MOLIERE 

Analiză literară 

de 

FUGENE LINTILHAC 
  

[Rezumat : Un biet om, Orgon, face cunoştiinţă cu un 

oare-eare Tartuffe, pe care, văzindu-l sărac şi foarte iu- 

bitor de Durmnezeii, îl ia la sine ca să-l ajute. Familia sa 
nu vede cu orhi buni aceasta, dar el nu ascultă sfaturile 

nimănui şi continuă a se arăta şi mai statornic protector 

al lui. Tartuife, prin şarlataniile sale, izbutește a prosti 

înt'atita pe Orgon în cît acesta se învrăjbeşte cu fami ia 

si dezmoşteneşte copiii, făcînd ehiar casa în care şedea 

„donaţiune lui Tartuife. Stăpîn pesituaţie, falsul drepi-cre- 

dincios începe a se da pe faţă. Voeşte a înşela pe soția 

lui Orgon. Aceasta descoperă bărbatului, care la început 

nu vrea să crează, dar se convinge în fine. Cînd însă vrea
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să-l dea afară din casă, Tartuffe îi răspunde: ba dita ai 
să eşi! Ar fi fost deci bietul om aruncat pe drumuri, dacă 
regele nu auzia şi nu da ordin să fie arestat înşelătorul]. 

Comică este nerozia lui Orgon, care nu vrea să crează 
că e înşelat, de şi pentru ori-cine ar fi fost probe des- 
tule. El începe să se convingă nnmhai cînd e sub masă şi 
cînd Tartuffe, silit de iscusinia unei femei einstite, în- 
drăzneşte să zică : 

Quw'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? 
C'est un homme, entre nous, & menez par le nez.: 

Tată ce-l luminează. Atunci numai, el se deşteaptă. Această 
deşteptavre tirzie este însă mai curioasă de cît a fost or- 
birea lui. De odată acest tiran egoist şi încăpăţinat nu va 

„mai da dovadă de prostia.lui, căci odată înşelat de un 
şiret, el nu va mai voi să creadă nici chiar pe oamenii 
cinstiţi. De sigur el este demnul fii al d-nei Pernelle, 
această răutăcioasă şi nesuferită persoană, care nu apare 
de cît de două ori, la începutul şi sfirşitul acţiunii, însă 
atuncă tocmai la momentul potrivit. Căci în aeeastă fur» 
tunoasă intrare unde se sbuciumă dorul săii de a face 
sgomot, ea este iot aşa de veselă cit şi în cealaltă scenă 
unde, mai încăpăţinată de cît era chiar fiu-săii, ea îl dis- 
peră la rîndul ei prin necredinţa maniacă a neroziei ei. 

Dar să mergem mai departe spre a dovedi că la Tar- 
taf chiar odiosul nu strică ridicolului. In adevăr sub 
masea sa, trădătorul, ce este atît de urit, nu încetează de 
a fi comic, fie şi numai prin neruşinarea parvenitului pe 
care o amestecă în vicleniile sale. 

Dar ceea ce ne inveseleşte mai cu seamă este neruşinata 
siguranţă ce arată. Atunci cînd, sigur de a tot puternicia 
sa, vede că s'a înrădăcinat în casa lui Orgon, el pierde 
ori-ce cumpăt ; şi este o plăcere a-i vedea cum sin- 
gur devine, prin îndrăsnelile sale, cauza propriei sale ruini. 
Ai zice, că în desfăşurarea infamiilor lui, acest mizerabil 
face artă pentru artă. Cu cîtă îndrăsneală ţine de răi cele 
mai nevinovate distracţii, pe cînd el de la plăcerile cele 
mari nu se dă napoi! Se vede cit de colo că vrea să-și 
bată joc de oameni cînd îşi face o vină că a omorit prea 
cu furie un purice? De asemenea nu-şi pierde de loc 
cumpătul cînd stă de vorbă cu unul pe care nu-l poate 

+
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înşela cu strimbătutrile sale şi: scoate de odată ciasornicul 
ca să aibă motiv de a pleca, zicînd: 

„tu, Il est, Monsieur, trois heures et demie: 
Certain devoir pieux me demanâe Jă-haut, 
Et vous m'exouserez de vous quitter sitât, 

Se vede că victorii uşoare mărise mindria acestui avân- 
turar. Fiind-că înşelase foarte lesne pe o seamă de proşti, 
acum crede că nu mai e nevoie să se arate prea dibaciii 
în şarlatania sa. Odată sigur de Orgon, el crede că-şi 
poate permite nepedepsit ori-ce îndrăsneală: şi devine aşa 
de îndrăzneţ în cît se trădează singur. 

Înşelind pe alții, ajunge să se înşele pe el însuşi; ceea 
ce explică apropiata sa cădere, căci ştiut e că îngimfații 
îşi fring gitul la cel dintiii pas greşii.. 

Ocasiunile. deci de a cădea nu vor. lipsi unui ipocrit 
muncit de pofte ordinare; căci de şi el pare blind şi se 
preface dulce cind trebue, în realitate întrebuinţează 
mîngierile numai ca să înșele pe proşti; în fond el este 
o fire aprinsă, muncit de pofte cari aii să facă explosie. 
Acest rigorist, care socoteşte ca o crimă pină şi balurile, 
pină şi visitele, se va arăta de odată împins de sensuali- 
tatea sa, nerăbdător şi brutal. El se grăbeşte chiar prea 
mult a pune în actiune faimoasa 5a maximă : 

Le ciel defend, de vrai, certains contentements; , 
Mais on trouve avec lui des accommodements; 

si unii l-au învinuit de această grabă; dar fără dreptate 
după noi: căci pe scenă orele îi sint numărate. N'are 
vreme de pierdut ca să-şi arate putin cîte puţin patima 
sa şi să se insinueze fără ca să se bage de seamă. Din 
această pricină va întrebuința procedări pripite pe cari 
nu putem să le numim nedibăcii. In adevăr. noi asistăm 
numai la isbucnirea finală a sbuciumărilor sale subterane; 
şi dacă aceasta pare bruscă, pricina e că poetul, din 
lipsă de spatii, n'a putui să ne arate toate întîmplările 
preliminare. Fără îndoială că Tartuffe nu şi-a propus din 
prima zi a seduce pe femee, a se căsători cu fata şi a 
desmoşteni pe băiat. Opera lui s'a pregătit zi cu zi; Mo- 
lidre ne arată numai ceasul asaltului, cind Tartuife, fiind 
sigur că Orgon este un om pe care lesne îl duci de nas, 
avind şi donatiunea în busunar şi sigur deci de viitor,
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riscă o ultimă infamie. De altmintreli, admiţind chiar că 
această tentativă de seducţiune este o imprudență, ea nu 
contrazice de loc verosimilitatea morală : căci cei per- 
verşi pot face greşeli ca şi sfinţii. Ar. fi chiar fals a zice 
că în această intimă convorbire unde el se crede sigur, 
caracterul săi o şovăeşte. Nu; masca nu se dă la o parte 
de cît pe jumătate: dovadă limbagiul săi atit de potri- 
vit cu practica cazuiştilor 1) celor mai subtili. 

De aceea zice: 

Selon divers besoins, il est une science 
D'âtendre les liens de notre conseience, - 
Et de rectifier le mal de Paction 
Avec la purete de notre intention 

lată adevăratul discipol al maeştrilor cari profesaii 
atunci arta de a salva aparenţa. , 

Cind a jefuit un copil, îşi justifică această înşelăciune 
zicînd : 

Ft si je me resous ă recevoir du ptre 
Ceite donnation qu'il a voulu me faire, 
Ce n'est, ă dire vrai, que parce que je crains 
Que tout ce bien ne tombe en de mechantes mains? 

Cu toate acestea nuanţe care micşorează unele străluciri 
prea repedi, trebue să spunem că Moliere dă une ori figurii 
lui Tartufte mai multă strălucire şi actelor sale mai 
multă pornire de cit ar suferi o strictă copie a realităţii. 
1 se întîmplă chiar să exagereze, dar aceasta se iapu- 
ne une ori pictorului care vrea să ne producă o amin- 
tire neştearsă. Pentru ca eroul săii să devie popular, el 
trebuia să-l arate mare de la început ca să poată atrage 
toate privirile asupră-i. In aceasta el urmează legile op- 
ticei teatrale. Vulgaritatea vieţii de toate zilele ar fi fost 
prea mesehină sub focul rampei. Necesităţile perspecti- 
vei dramatice cereaii aşa dar proporțiuni superioare mer- 
sului comun al obicinuinței zilnice. 

(Traa. de MU. £) 

1) Cazuist, teolog care explică diverse cazuri de conştiinţă.
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III. ISTORICUL GENULUI DRAMATIC ŞI AL 
TEATRULUI 
  

1. LA POPOARELE ORIENTALE 

La popoarele orientale genul dramatic a avut o 
dezvoltare puţin însemnată, fiind-că conştiinţa, libe- 
rei personalităţi şi a independenţei individuale nu 
sa desvoltat în ajuns ca să se poată exprima întrun 
mod dramatic. 

Pe lingă' aceasta, puterea ființei supreme, căreia 
se supune ork-ce creatură este prea absolută şi nicăiri 
ca aici fatalismul nu s'a manifestat cu atita putere. 

Oare-cari începuturi dramatice găsim la Chineză 
şi la Indieni. La Indieni cea mai însemnată lucrare 
dramatică este drama pastorală Sacuntala serisă 
de poetul Calidasa. !) 

9. LA GRECI 

Am văzut că la Greci genul dramatice s'a născut 

din serbările religioase făcute în cinstea lui Dyoni- 

sos. Cele două forme ale dramei fură tragedia şi 

comedia. 

Cuvîntul «tragedie» vine de la vorbele greceşti 
Tpâvec şi 451, (ţap şi cîntec) pentru că se jertfia pe 

altarul Zeului un ţap. | 

1) A trăit pe la 50 a. Cr. Drama aceasta s'a tradus în romineşte de G. 
Coşbuc,
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Numele comediei sa explicat în două feluri : 

Avistotel a spus că vine din xp (sat) şi qâi 

(cîntec) «pentru că cel d'întiiii comediani nefiind pri- 

__miţi în oraş, jucau în sate». Alţii cred că vorba «co: 

medie» vine de la xoucs (ospăț) şi 681, pentru că 

partea veselă a serbărei era de sigur în timpul os- 

păţului şi după ospăț. 

Am văzut că forma definitivă a dramei se stabili 

-de către Thespis 1) întemeetorul tragediei. 

După dinsul Phra ynichos ?) scrise o sumă de tra- 

gedii, dintre cari cea nial însemnată este «Luarea 

Miletului», despre care ne vorbeşte Herodot, spu- 

nînd că a făcut lumea să plingă, din care pricină a 

fost osîndit la o amendă simţitoare. 

Vine apoi Eschyl%), care este socotit părintele tra- 

gediey greceşti. Această judecată poate fi adevărată, 

dar nu ne putem rosti cu siguranţă pentru că ope- 

rile predecesorilor săi, nu ni sai păstrat. 

Tragediile acestea se reprezentau la serbările Dio- 
nysiace, făcîndu-se un fel de concursuri şi autorul 

celei mai bune tragedii era încoronat. 

Eschyl a făcut în teatrul grec reforme foarle în- 

semnate. El micşoră rolul chorului; puse pe scenă 

doui actori, ba chiar trei, pe cînd pină aci apărea 
totdeauna un singur personagii,. care prin convor: 

hirea cu corul, ne arăta desfăşurarea acţiunei; în 
fine înlătură omorurile de pe scenă. Pe lingă acestea 

a pus să se orneze scena, a întrebuințat maşini cari 

"1 A trăit în sec. VI înainte de Cr. 
2) A trăit în Atena in sec. VI înainte de Cr, 
3) A trăit între anil 525—456 a. Cr,



ridica sai coboraii pe zei, a pus să se picteze măş- 

cile şi a dat actorilor haină lungă şi coturn (încăl- 
țăminte cu talpa foarte groasă, ca să înalțe pe actor). 

Eschyl a reprezentat unele din piesele sale gru- 

pate cîte trei. Această grupare se numia trîlogie. 

Nu ştim care este explicaţiunea acestul obiceiii; ve- 

dem însă că unele piese din trilogii n'ai între ele 

legătură de fond, altele ai. Aşa este trilogia înti- 

tulată <Orestia», compusă din: «Agamemnon», — 

Choephorele», — < Eumenidele». 

Sophocle 1) urmaşul lui. Eschyl, n'a urmat sistemul 

trilogiilor ; de aceea a trebuit să dea mai multă uni- 

tate pieselor sale şi o dezvoltare mai întinsă. Vom 

cita ca exemple : «Oedip tiran», «Oedip la Colona», 

< Antigona». - 

Euripide 2), al treilea tragic mare grec, ne repre- 

zentă în piesele sale despărțirea între elementul di- 

vin şi uman, cară eraii pină aci împreunate. Zeii lui 

sint nişte pure fantazii pentru public, dar cu chipul 

acesta şi prin reducerea acţiunii destinului, el se si- 

leşte a face mai adincă analiză sufletului omenesc. 

Dacă pune pe vre-un deus ex machina să taie nodul 

tragediei, o face pentru-că n'are cum să sfirşească 

altfel. Exemple: «<Iphigenia îm Taurida»,3) « Hecuba». 

Baza generală a subiectelor tragediei grece o for- 

mează starea socială înfăţişată în epopee: vîrsta e- 

roică ; de aceea s'a şi zis că „operele luă Eschyl sînt 

D Sophocle. a trăit între anii 495—405 a. Cr, 
2) Buripide a trăit între anii 480—406 a. Cr. 

3) Xphigenia era preoteasă a Artemidei în Taurida. Fratele ei Oreste şi 

cu amicul lui, Pylade, sînt aduşi inaintea ei ca săfie sacrificăţă. Ea ui 

ruţă şi fuge cu ei departe de templul zeiţei,
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resturi din banchetul lui Homer, adică sint frag- 

mente de poezie epică dezvoltate după principiile 

genului dramatic. 

In tragediile grece deosebim două elemente: co- 

rul, care reprezentă conştiinţa morală, şi eroii tra- 
gică. 

<Corul aparţine epocei în care legile civile şi o ju- 
risdicţiune bine stabilită nu regulează încă dezvol- 
tarea libertăţii individuale, în care înclinările diverse 

se daii pe faţă cu toată energia, dar echilibrul vieţii 

Sociale rămîne îndestul garantat de loviturile teri- 

bile ce pot fi provocate de energia caracterelor. e- 
roice> (Hegel). 

Eroii tragică produc conflicte, cari se desfăşoară, în 

producerea şi dezlegarea lor, înaintea spectatorilor. 

Cercul subiectelor tragice nu e prea întins. Ast-fel 
la Sophoele întilnim coliziunea între idea de stat și 

de familie, între viaţa. socială şi drepturile naturii. 

Aşa este în <Antigona» : iubirea surorii pentru fra- 
tele săii, pe care nu vrea să-l lase fără ceremonia 

îngropăciunii, se loveşte cu interesele statului, căruia 

Polynice i-a fost duşman. De aci toată destăşurarea 

acţiunii. 
Care e cauza urii Clytemnestrei în contra soțului 

săi Agamemnon, ură care dă naştere tuturor peri: 
peţiilor din trilogia lui Eschyl? Cauza este că, în 
conflictul dintre dreptul statului şi dreptul naturii 
(succesul expediției troiane şi iubirea tatălui pentru 
fiica sa) Agamemnon sacrificase pe cel din urmă şi 
jerifise pe fiica sa Iphigenia. 

O a doua idee pe care o întilnim la tragicil greci, în
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special la Sophocle,este persecuția sortei pe care o aflăm 
în două opere perfecte: (Edip tiran şi Edip la Colona. 

Se înțelege că în asemenea conflicte tragice eroii 

sînt şi culpabili şi inocenți. Daca un om se zice cul- 

pabil cînd a ales în mod arbitrar o cale rea, atuncă 

personagele tragediilor greceşti sint inocente, pentru 

că ele lucrează silite de pasiuni, cari nu mai permit 

alegerea. Cu toate acestea fapta resultată dintr'o ca- 

uză sai alta fiind vrednică de pedeapsă, zeii dai 
pedeapsă şi de aci resultă suferințele îndu-ate de 

eroii, cari ni s'ar părea nouă nedrepte. 

2. Inceputul comediei grece se atribue lui Susari- 
on din Megara !) care introduse episodul. adică o 

parte de recitare în are se povestiai întîmplări 

comice între dou& cîntece. Mai tirziă se adaose pa- 

rabasa şi cordax. Parabasa era un discurs intro- 

ductiv în care se spuneai felurite glume unele pri- 

vitoare la subiectul piesei, altele cu totul străine. 
Cordax era danţul executat de cor în tot. timpul re- 

presentaţiunii. 

In dezvoltarea comediei la Greci se deosibese trei 

faze : comedia veche, medie, nouă. 

Comedia veche punea pe scenă persoane ce trăiaă 

în timpul acela, cu numele lor şi cu o mască ce în- 

făţişa chipul lor. Chiar oameni ca Socrate, Euripide, 

nu scapă de bațjocura acestor piese. Se înţelege 

însă că o asemenea stare de lucruri nu putea fi în- 

găduită de legi; de aceea sai luat dispoziţiuni 

ca să se împiedice atacurile la adresa persoane- 

lor. La aceste dispoziţiuni face aluziune Horaţiu (în 

1) Contemporan cu Thespis,
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Aria poetica) zicînd: <corus turpiter obticuit, sub- 
lato jure nocendi» (corul a tăcut cu ruşine, luîndu- 

-i-se dreptul de a ataca persoanele). 
Cel mai însemnat reprezentant al acestei faze este 

Aristophăne !) socotit şi cel mai mare comic al 
Greciei. EI ridiculizează în faţa spectatorilor prosti- 

ile poporului, nebuniile oamenilor de stat şi ale ge- 

neralilor, operele literare şi ideile filozofice. Cu de- 
osebire ride de Socrate, pe care îl cofundă cu so: 

fiştii 2), de Euripide, ale cărui tragedii: le socotește 

lipsite de ori-ce valoare 3). Nici religiunea nu scapă 
de atacurilelui Aristophane. Antropomorfizmul. zeilor 
Greci care îi apropia prea mult de: scăderile nea- 
mului omenesc, e considerat de el ca nepotrivit. cu 
mărimea, ideii religioase abstracte şi deci vrednic 
de ris. - 

Exemple din comeaiile lui: < Acharnienii», — 

«Norii,» ?) — Viespile»,— <Broaştele» 5). 

Comedia medie nu mai atacă persoanele pe faţă 

ci recurge la travestiri şi la aluziuni destul de tran- 
sparente. Nu ni s'aii păstrat piese întregi de la po- 
eţii acestei direcţiuni ; ştim, din fragmentele cunos- 
cute, că subiectele cu preferenţă înfăţişate erati 
scoase din viaţa, curtezanelor, din traiul gastronomi- 
lor şi din ura în contra Macedonenilor. Cei mai în- 

  

1) Aristophane a trăit în secolul V a. Cr. 
2) In piesa «Norii». : 
3) In piesele <Acharnienit> şi «Sărbătorile Cererita, 
4) O mare greşală comite poetul în această piesă: zugrăveşte pe Socrate 

“cu caracterele sofiştilor, pe cari tocmai el îi combătuse cu multă vervă. 5) Broaştele» glorifică pe Eschil, pe care-l proclamă cel mai mare tragic şi tăgădueşte ori-ce merit lui Euripide. .
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semnaţi reprezentanți ai comediei meâii sint: Anti- 
phane şi Alexis, 

Comedia nouă are în vedere nu anumite persoane, 
ci anumite deprinderi rele, viţii, - porniri ridicule, 
etc., de aceea e mult mai generală şi de aceea a şi 
putut trece cu uşurinţă la Romani, nefiind vorba de 
fapte şi persoane numai din lumea greacă. Cei mai 
însemnați autori sînt: Menandru !) şi Philemou ?). 

3. LA ROMANI 

La Romani primele manifestaţiuni rudimentare ale 
genului dramatice sînt: Atelanele şi Fesceninele, 

alături cu jocurile de circ şi cu luptele gladiatorilor. 
Aielanele, introduse din oraşul osc Atela, erai 

procesiuni comice executate de cete de tineri îmbră- 

caţi cu haine felurite şi spoiti pe faţă. Ei cintai şi 

se luptai între ei. 

Fesceninele erai sărbători ţărăneşti, cu ocaziunea 
cărora se recitati dialoguri în versuri, coprinzind pe 

lingă glume nevinovate şi atacuri la adresa persoa- 

nelor cunoscute, A trebuit şi aci, ca şi la Atena, să 

intervie legea ca să oprească abuzul. 
Genul dramatic propriii zis începe la Romani prin 

imitaţiune. Livius Andronicus ?) din Tarent se con- 

sideră întemeetorul teatrului roman. El traduse după 

tragicii greci şi avu mare succes cu reprezentaţiu- 
nile sale. 

z = 

1) Menandru a trăit intre anli 342—290 a Ge. 
2) Philemon a trăit în secolul Iila. Cr, contemporan cu Menanâdru. 
3) Pe la anul 240 a. Cr.
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Intemeiată astfel, poezia dramatică luă o dezvol: 
tare destul de însemnată, manifestindu-se ca trage. 
die, comedie sati ca amestec al celor două elemente. 

Tragedia era de două feluri: Palliata, de la cu- 
vintul pallium (manta grecească) se numia aceia 
care lua cu totul subiectele sale din literatura greacă. 
Aşa a scris M. Pacuvius 1) şi Seneca 2)— Praetezia, 
carede-şi se inspira după modelele grece, avea subiecte 
romane şi persoane romane, mai ales istorice. Ase- 
menea opere a făcut Naevius 3) şi Attius 4), 

Comedia a avut faze felurite. | 
Se numia comedia palliata, cea care lua subiecte 

din greceşte. Aşa aii scris: Plautus 5) Terentius ?) 
Cecilius Statius 1). | 

Se numia togaia comedia care avea subiecte ro- 
mane. Aceasta se deosebia în mai multe specii: a) 
trabeata ?) era comedia care înfățişa moravurile so- 
cietăţei înalte; b) tabernaria ?) era comedia care 

  

1) Pacuvius a murit la 130 a. Cr. Gităra din tragediile sale; Dulores- 
tes (Oreste selav).! . 

2) Avem in literatura latină Goi scriitori cu acest nume: Marcus An- 
naeus Seneca, zis Retorul şi Lucius Annaeus Seneca, zis Filozoful, fiul 
ui, Tragediile ce ni saă transmis nouă sub numele lui Seneca se zice 
că sînt ale unui S. Tragicul. Să fie acesta altă persoană de cît Filozoful? 
unii cred astfel; alţii cred că e unu şi acelaşi om. Seneca Filozoful a 
trăit între anii 3—65 d. Cr. Iată titlurile tragediilor de cari vorbim: 
“Heroule furios, Thyeste, Phenicienele, Hippolit, Oedip, Troienele, Medea, Agamemnon, Hercule pe eta, Oatavia. _ 

3) Piesele lui Naevius s'aă jucat pe la 235 &. Cr. 
4) Aitius s'a năsout pe la 170—160 a, Cr. Cităm dia tragediile sale: 

Brutus, Decius, Marcellus. 
5) Plaut (între 224—184 a. Cr.) este între cei mari antori dramatici, 

romani, Ni s'aă păstrat multe comedii de ale lui: Ampbhitruo, Captivi, Anlularia, Cureulio, Menechmi, Miles gloriosus, Poenulus, Rudens, Tri- numus, 
- 6) P. Terentius Afer (194—158 a. Cr.) ne a lăsat şase comedii : Andria 
„Heavtontimoroumenos, Phormio, Heeyra, Adelphi,. după care s'a: inspi- zat Moliere când a scris L'6oole des Maris,— 

1) Cecilius Statius mort la 165 a. Cr. 
8) De Ja cuvîntul frabea, haină albă, împodobită cu bande de purpură. '9) De la cuvîntul zaberna, casă săracă,
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lua subiecte din viața poporului; c) rhinthonica 0) 
era o comedie în care se amestecait şi divinități şi 
se dezvoltau legende mitologice. 

In comedii togate a excelat Afranius 1). 
Pe lingă acestea Pomponius şi Novius ai stu- 

diat vechile forme poporane ale Atelanelo» şi le-ai 
perfecționat, făcînd dintr'însele lucrări vrednice a 
se reprezenta. 

O altă formă a comediei romane este mimul, imi- 
tat după greceşte. Mimele eraii mici comedii realiste 
în cară se înfăţişa viaţa elaselor populare, sentimen- 
tele, conversaţiunile. lor. Cu asemenea lucrări s'ati 
distins Decimuş Laberius ?) şi Publilius Syrus 2). 

4. TEATRUL ÎN EVUL MEDIU 
  

Teatrul vechiii greco-roman fost dărimat de creş- 
tinizm, pentru-că era socotit ca o şeoală de corup- 
țiune ; dar, cu timpul, clerul creştin se convinse că, 

pentru propagarea şi păstrarea credinţei, pompa ex- 

ternă a serviciului divin este foarte necesară. Astfel 
se introduse în cultul creştin elementul dramatic 
pe care-l avusese cel păgân şi pe care noua reli- 
giune îl dărîmase. | 

Astfel genul dramatic se născu, în evul mediu, în 
- 

  

1) De la numele lui Rhinthon Gin Tarent, care introdusese la Roma 
acest fel de piese. 

2) Decimus Laberius: 105-—43 a.-Cr. 
3) Publilius Syrus pe la 50 a. Cr. In primul secol după Or. s'aă extras 

din piesele 1al o sumă de maxime, cari ai fost foarte cunoscute în evul 
mediu. .
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biserică şi prin biserică. Forma primitivă a drame- 
lor a fost forma pompelor religioase destinate să ce- 
lebreze amintirea scenelor evangelice printr'o repre- 
zentaţiune directă sau alegorică. 

Aşa s'a întîmplat la toate popoarele din apusul 
Europei. 

Cele d'întiii manifestări ale teatrului medio-eval 
sînt numite «mistere» Şi «miracole», mici. piese cu 
subiect mai întiii pur religios, apoi. mixt, prin in- 
troducerea elementului profan. Ele se jucaii în bise- 
rică la sărbători mari, apoi pe stradă, dinaintea hi- 
sericei şi, cu schimbarea locului, s'a schimbat cu în- 

“cetul şi caracterul lor, emancipindu-se treptat de ele- 
mentul religios, pînă cînd au devenit cu totul profane. 

Astfel în Italia se distinse. ca autor Feo Belcari !) 
cu piesele sale numite acolo rappresentazioni. În 
Franţa, Rutebeuf 2) scrise «Le miracle de Theophile», 
istoria unui preot care-și vinduse sufletul Dracului 
şi a fost scăpat prin intervenirea Maicii: Domnului. 
La Englezi asemenea reprezentări erati foarte gus- 
tate de popor, care se grămădia prin pieţe, unde 
actori ambulanți improviza o scenă şi-şi arătaii ta- 
lentele lor. La Germani poezia dramatică a avut 

- formă religioasă. în tot cursul. secolului XV şi XVI 
şi ca autori Sai distins: Hans Rosenbliit, Hans 
Folte şi Hans Sachs 3), | : 

A doua fază a teatrului medioeval este drama pro- 
fană, care poartă diferite numiri: cuplete, moralități 

1) Belcari, pe la 1449. 
2) Rutebeut a trăit în secolul XEII, 
3) Hans Sachs: 1494—15176.
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farse, ete. Ea se dezvoltă cu deosebire în secolul 
XV la Spanioli şi la Francezi. 

La Spanioli sînt celebre două lucrări: <Cupletele 
lui Mingo Revulgo» (Coplas de Mingo Revulgo), sa- 
tiră sub formă de eglogă, în care doi păstori—unul 
numit Mingo—reprezentind clasa avută şi înaltă a 

societăţii şi cel d'al doilea reprezentind clasa săracă, 
discută organizarea socială. A doua: <Tragi-comedia 
luă Calist şi a Melibeei», (Tragi-comedia de Calixto 

y Moelibea), piesă cu o intrigă foarte complicată. 

Calist iubeşte pe Melibea. Celestina, o vrăjitoare bă- 

trină, se întroduce în casa fetei şi mijloceşte întil- 

nirea tinerilor. Din cauza împărţirii banilor între ea . 

şi oamenii de cari se servise, Celestina e ucisă. Ca: 

list, urmărit de tovarăşii ei, moare căzind de pe o 
scară; Melibea se sinucide şi piesa se sfirşeşte cu 
gemetele bătrînului tată lingă cadavrul fiicei sale. În- 
triga e dibaciii condusă, caracterele sînt zugrăvite cu 
energie, dar sînt foarte multe pasagii licenţioase. 

In Franţa se produe în sec. XV foarte multe lu:. 
crări şi se deosibesc piesele serioase de cele comice. 
Cele d'întiiii se numesc «mistere» ; cele-alte: «farse», 

«moralități», «sotii». 

După subiectele lor, misterele se împărțiaii în trei 

cicluri: 1) al testamentului vechii, 2) al testamentului 

noii, (din care s'a păstrat «La Passion», prelucrată 

mai tirziit de diverşi autori), 3) al sfinţilor. | 
Misterele expuneaii spectatorilor istoria eredinţii 

lor, înfăţişaii o dramă măreaţă: suferințele lor din 

viaţa aceasta, speranţele pentru viaţa viitoare, lucruri 

de natură a umplea sufletul acelor credincioşi de -o 

' 

28
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adincă şi pioasă emoţiune. Execuţiunea acestei idei 

însă a fost slabă prin difuziunea stilului şi prin abu- 
-zul comicului ; ast-fel că misterele ai devenit un 

haos în care se amestecati îngeri şi demoni, regi şi 

popyare, oameni buni şi hoţi. 'Trecereă prea repede 

de la ris la plins a avut un rezultat curios: popo- 

„xul s'a deprins să riză şi ajuns să viză şi de partea 

tragică. Aceasta a făcut ca să se oprească de guvern re- 

prezentarea lucrurilor sfinte. Locul acţiunii se schimbă 

de zece: două-zeci de ori, dar scena nu se schimbă, 

căci toate diversele locuri sîni reprezentate prin 
_ semne convenţionale. Acţiunea e condusă de mira- 

culos. Autorii caută numai efectul momentan fără 
să se preocupe de valoarea operei. 

Prin moralit6s se înţeleg piese cu caracter variat, 
grav şi comic, avînd totdeauna intenţiunea de a da 
vegule de purtare fie în mod direct fie în mod alegorie. 

Farsa este o piesă mică exclusiv comică, avind 

de scop numai ridiculizarea vieţii zilnice, fără vederi 

morale saii filozofice. Exemplu de asemenea piesă 
este <L'Avocat Pathelin». i 

Soltie va să zică piesă jucată de sofs. Ele ati eşit 
din acele indecente petreceri numite «fâtes des fous», 
cari dezonorară biserica pînă la jumătatea secolului 

“XV. Erau o satiră violentă la adresa societăţii întregi. 

5. TEATRUL NEO-CLASIC 

Sub numele de <neo-clazicism» înţelegem toată 
mişearea literară produsă în apusul Europei sub in:
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fluenţa culturii şi artei greco-romane arătată lumii 

prin renaşterea. 
La Italieni transiţiunea -de la mistere la teatrul 

modern v formează Angelo Poliaiano sai Politia- 

nus !) cu tragedia sa Orpheo, cea d'întiiii operă ela- 

sică scrisă pentru teatru. 

Autorul ia legendele antice relative la Orfeii, 1e, 

prezentă rînd pe rînd, variind dialogul cu cîntece. 

El face primul pas al teatrului care imită clasici- 

tatea şi acest lucru trebuia șă fie primit cu mare 

entusiazm de toată lumea, căci renașterea era în 

toată a ei splendoare şi studiul, cunoaşterea. anti- 
cităţii preocupa pe toți. In această cale fu urmat de 

Trissino, 2) care se făcu cunoscut cu Sophonisbe, su- 

biect împrumutat din Titu-Liviu. 3) Sophonisbe fiind 
fiind silită de Romani a urma soarta primului băr- 
bat Siphax, învins de ei, iar nu pe a lui Massinisa— 

al doilea bărbat—aliat cu Romanii, bău otravă. 
Tot în secolul XVI se începe şi -eomedia, anume 

printi'o lucrare a lui Machiavelli £ « Mandragora» 

şi prin «Cassariă» a lui Ariosto 5) piesă inspirată. 

din comedia latină şi în special din Plaut. In Au- 
lularia lui Plaut toată intriga piesei se învirteşte 

în jurul unei pîrnăi cu bani (aulula) pe care un sclav 

o fară unul avar. In piesa lui Ariosto o cutie (cassa) 

e furată de la un-bătrin pentru fiul acestuia, care 

voia să cumpere o sclavă. Tot din Aulularia s'a ins- 
pirat şi Molicre în piesa sa L'Avare. 

1) Pseodonim al lui Angelo Ambrogini: 1454—1494. 
2) Trissino : 1478—1550 
3) Titu-Liv. XXX,12-—15 
4) Machiavelli: 1469— 1530. Celebru prin opera sa «Principele.» 

Ariosto, celebru. ca poet apio: 1414—1533.
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Tot în secolul acesta se naşte şi un al treilea 

gen de dramă: pastorala. Ea se datoreşte lui Tasso. 

Luerarea principală este Aminta. 
Secolul XVII fu o epocă de decadenţă. Guarini 1!) 

continuă pe Tasso, cu «Pastor Fido» ş, a.; darcei 

mai mulţi seriitori imitară pe streini şi în special 

pe Spanioli. 

Secolul XVIII fu însă mai fericit pentru teatru. 
Maffei 2) se ridică în contra imitaţiunilor şi tradu: 

cerilor atît cu criticele sale cît şi cu tragedia sa 

Meropa. El, luînd povestirea lui Plutareh, a adaus 

un element noi, presupunînd că Egist nu ştie că e 
fii de prinţ; prin aceasta prelungeşte interesul şi 

produce o serie de peripeții nouă.3). Metastasio +) 

inaugurează melodrama. Goldoni 5) serie comedii 
aşa de apreţiate de contemporani în cit îl supranu- 

mesc Molierul Italiei. Gozzi 6) readuce şi dăo 

formă literară vechei commedia dellarie, în .eare se 

lăsa libertate actorilor să completeze dialogurile. 
Alfieri 1) serie tragedii cu tendință politică. lăudind 

pe eroii independenţi şi ocorînd pe tirani. Senti- 

mentul dramatic e foarte puternic la el. Punind 

persoane puţine. şi făcîndu-le să se exprime în fraze 

scurte şi fără tirade, el voia să-şi arate puternica 
ură contra claselor stăpinitoare. Ast-fel produse 

1) Gianbattista. Guarini: 1537—1612, 
2) Maftei: 1676—1755. 

3) imitată de Voltaire : Merope. 
4) Metastasio : 1698—1182. Ă 
5) Carlo Goldoni: 1701 —1793. Din piesele sale: Mincinosul, Avarul, 

Moliăre. i 
6) Carlo Gozzi: 1718—1806. 
7) Vittorio Alieri: 1749 — 1813. Cunoseut şi printrun tractat în proză 

«Despre 'Liranie». Din piesele sale a tradus Aristia <Saub.
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Virginia, Saul, Antigona ş. a. Zicea că oamenii 

trebue să înveţe la teatru a fi liberi, generoşi, pa- 

sionaţi pentru virtutea adevărată, nerăbdători faţă 

de ori-ce violenţă, iubitori de patrie, cunoscători ai 

drepturilor lor. 
„Nicăeri ca la Francezi n'a, luat teatrul neo-clasic 

o dezvoltare aşa de mare şi forme atit de caracte- 
ristice şi tipice. Epoca strălucirii celei mai mari a 

acestui teatru este secolul XVIII. Acum se dezvoltă 

și tragedia şi comedia. Cei mai însemnați tragici 

sint: Rotrou, Corneille şi Racine. Cel mai mare 

scriitor comic este Molicre. 

Lucrarea de căpetenie a lui Botrou!) e: Saint 
Genest. Originalitatea situaţiunilor este exprimată 

prin versuri de o frumuseţe remarcabilă. După ciîte- 

încercări slabe, Corneille 2) dete la lumină Le Cid, 

cea mai strălucită manifestaţiune a geniului francez 

în poezia dramatică. «Nimeni, zice un critic, nu ară: 

tase, pînă aci o intrigă mai interesantă, nu zugră- 

vise mai bine mişcările sufletului. nu înfăţişase mai 

bine entusiazmul tinereţei şi al amorului în lupta 

dintre datorie şi pasiune». Apariţiunea acestei opere 

a produs multe discusiuni, la cari au luat parte cei 

mai însemnați scriitori ai timpului, ba chiar cardi- 

nalul de Richelieu, după îndemnul eăruia Academia 

avu să se pronunţe în această chestiune cunoscută 

sub numele de guerelle du Cid. Se zicea că su- 
biectul n'are nici o valoare, că înfrînge multe regule 

artistice, că versurile sînt rele. In realitate n'a fost 

1) Rotrou : 1609—1650, 
2) Corneille : 1606 —1684.
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vorba de nici un principii de artă, ci a fost numai 

gelozia unor rivali lipsiţi de talent, pe cart i-a spe- 

riat o operă atit de valoroasă. «Le Cid» a dat forma 
definitivă a teatrului neuclasic, stabilind principiile 

fondamentale : 1) că eroul tragic îşi formează soarta 

după hotăririle voinţei sale, că deci esenţa trage: 

diei trebue s'o alcătuiască lupta dintre pasiuni di- 
verse şi diverse voințe; 2) că persoanele puse pe 
scenă nu reprezentă pe indivizii istorici al căror 

nume îl poartă, ci reprezentă un adevăr general 
omenesc; s'ar putea numi ori-cum persoanele, sar - 
putea schimba locul acţiunii ori-cum şi desfăşurarea 
tragediei ar rămiuea aceiaşi. ” 

După această piesă Corneille scrise : Horace, Cinna, 

Polyeucte, i) ş. a. Este şi autorul unei comedii Le 

Menteur imitată după lucrarea spaniolă a lui Alar: 
con: Adevărul bănuilor. (La verdad sospechosa). 

Jean. Racine 2) a împrumutat subiecte din tea: 

rul greco-roman sai din istoria antică, dar sub în- 

făţişarea persoanelor şi faptelor din alte -timpuri a 
reprezentat epoca sa şi persoanele de la curtea re- 
gilor franceză. Culoarea locală este cu totul sacrifi: 

cată, întilnim adesea anahronizme ciudate, pentru-că 
el n'avea în vedere adevărul istoric, ci voia să în- 

fițişeze nişte caractere şi pasiuni generale cari pot 
exista ori unde şi ori-cînd, şi, pentru eă era la modă 
în teatru să se scrie subiecte antice, a luat şi el 

1) Polyeuete este ginerele unui păgîn, guvernator al unei provincii din 
Armenia, Se face creştin pe ascuns: o dată însă se dă pe faţă şi sâro- 
beşte zeii. E osîndit ia moarte, dar entusiazmul săi face şi pe soţia să 
să primească murtiriul şi chiar pe socrul să. | . 

2) Racine: 1639—1698,
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asemenea subiecte. El scrise: Bajaze!, Mithridate, 
Phedre, ete. şi comedia Les Plaideurs, imitată după 
<Viespile» de Aristophane. 
Supărat de numeroasele critici ce i se aduceaii de 

unii admiratori ai tragediilor lui Corneille, Racine 
nu mai scrise multă vreme. Totuşi viaţa lui de poet 
nu se termină cu acest repaos. Spre sfirşitul ei, scrise 
două lucrări de mare valoare Esther şi Athalie, care 
e considerată drept <eapo-d'opera tragediei franceze». 

Mokhtre (Jean-Baptiste Poquelin) a fost actor şi 
şi autor 1). In opera sa se arată censorul contempo- 
ranilor săi din toate punctele de vedere: literatură, 
politică, credințe religioase şi filozofice, deprinderi 
sociale, sentimente. - 

In «< Misanthrope», «Les Femmes savantes» critică. 

stilul pedant, umflat, bazat numai pe .jocuri de cu- 

vinte, ce se întilnia la mulţi scriitori admiraţi de un 

mare număr de cititori. In <Tartuffe» a caracterizat 
înt”un mod genial pe ipocrit, arătind că sub masca 

sentimentului celui mal înalt; sentimentul religios, 

se produc fapte!e cele mai mizerabile. In «Le Bour- 

geois gentilhomme»,— « Georges Dandin»,— « Malade 
imaginaire»,— «Iv Avare,» dă lecţiuni pline de adinci 
învățături filozofice pentru raporturile dintre iată şi 

fii, dintre soţ şi soţie, etc., înfăţişînd caractere di- 
verse, credinţe, stări sociale. 

Pe lîngă adincimea filozofică a pieselor sale, ele 
aii şi meritul de a fi foarte vesele. Era așa de stă- 
pin pe toate mijloacele de a produce scene comice 

perfect reuşite, în cît uneori şi-a făcut plăcerea să 

1) Moliăre: 1622—1613.
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scrie lucrări în cari nu urmăreşte nici-o idee mare, 

ci voeşte numai să distreze pe spectatori, să-i facă 
- să riîză, 

Spre a termina cu teatrul clasice francez trebue să 
cităm pe. Voltaire. El în o parte a operei sale dra- 

matice se ţine de obiceiurile şi de subiectele clasice; 

în altele ni se înfăţişază cu totul original, punînd pe 

scenă eroi necunoscuţi pînă atunci şi întroducînd dis- 

cusiuni filozofice. Deşi în unele întîlnim multă miş- 

care dramatică; în cele mai multe este rece şi gol, 

are multe scene slabe, lipsite. de interes dramatic şi 
conduse de întîmplătoarea potrivire a rimei. Cele mai 
însemnaie tragedii ale lui sînt: «Merope»,— <Maho- 
met»>,—< Brutus», ete. 

6. TEATRUL ROMANTIC 

1) ROMANTIZMUL IN FRANŢA 

Deşi direcţiunea romantică a influenţat. literatura 
dramatică în cele mai multe din statele din Apusul 
Europei, în Franţa însă această direcţiune a fost sus- 
ținută şi teoretic şi a dat naştere la discusiuni foarte 
aprinse şi la lupte înverşunate între partizanii aces” 
tei scoale şi partizanii neoclasicizmiului. 

Cum s'a născut romantismul? 
Pe la 1820 se formează în Paris un fel de socie- 

tate literară, luptînd contra direcliunii atunci în vi: 
goare şi avind ca organ publicaţiunea periodică «La
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muse francaise»>. Cel mal însemnat bărbat al acestui 
cerc era Chateaubriand. Societatea aceasta s'a disol- 
vat curind, dar ideile propagate începură să-şi facă 

drum şi pe la 1827 se formează aşa numitul «Ce- 
nacle> în jurul lui. Victor Hugo. Aceştia declară pe 

față că vor să inaugureze şcoala romantică şi tot în 
acest an apare şi manifestul şcoalei celei nouă: pre- 

faţa piesei Cromwell. 
Istoria omenirii se poate împărţi în trei mari di- 

viziuni: timpurile preistorice, antichitatea.şi timpu- 

rile moderne. Cele d'intiii au avut ca literatură ca- 

racteristică poezia lirică, antichitatea a avut poezia 
epică, timpurile moderne ai teatrul. Antichitatea n'a 

ținut seamă de cît de frumos şi frumosul a căutat 

să-l reprezinte în artă. In timpurile moderne a în- 
ceput să iasă la iveală un element noii, care în an- 

tichitate se afla numai în germene: grotescul. Acest 
element joacă un rol important în viaţă şi în artă. 
Timpurile moderne aii drept cea mai înaltă expre- 

siune în literatură pe Shakspeare, care personifică 

drama şi acest Shakspeare dă grotescului locul ce 
se cuvine — căci drama reprezentă oameni şi trebue 
să se ţie de natură, — face piese în cari cele două 

tipuri, frumosul şi grotescul, sînt combinate. | 
Astfel se dărimă unul din punctele neoclasicizmu- 

lui: că arta nu trebue să reprezinte de cît tipul fru- 
mosului. 

Alt punct este regula numită a celor trei unităţi. 
Singura unitate naturală este a acţiunii. A locului e 
imposibilă, căci e imposibil & admite că tot în ace- 
eaşi sală vin actorii în toate împrejurările cari alcă-
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- tuese acţiunea dramatică. Unitătea de timp — 24 de 

_ore—e tot atit de puţin solidă, eăci acţiunile pie- 

-selor fiind diferite, urmează că diferit trebue: să fie 

şi timpul dat fie căreia ea să se desfăşure. 
Alt precept al neoclasicizmului peste: imitarea mo- 

delelor şi păzirea regulelor. Dar cari modele? cele 

depe cari s'au făcut regulele? sau cele ce staii făcut 
depe regule ? cele diintiii sint ale antichităţii şi an- 
tichitatea nu se potriveşle de loc cu spiritul timpu: 

 vilor moderne. Cele moderne sînt imitate depe antici 
şi ce poate fi o imitație a imitaţiei? Să lăsăm dar 

sistemele la :o parte. Nu există regulă, nu există 
model. Geniul ghiceşte, nu învaţă. -Poetul trebue să 
ia sfat numai de la natură, de la adevăr şi de la in- 
spiraţiunea sa. 

Acestea 'sînt, în puţine cuvinte, ideile din mani- 
festul lui Victor Hugo. : 

In rezumat argumentele aduse contra neoclasiciz- 

mului sînt: 

„1) Neoelasicizmul este o tiranie a spiritului şi 0 
negaţiune a puterilor creatoare. 

Începînd după Amyot, Rabelais, Montaigne!) şi 
mergînd pînă la Chateaubriand, Victor Hugo şi Ho: 

nor€ de Balzac, neoclasicizmul în Franţa tiraniseşte 

spiritul prin influenţa ce exercită asupra limbii. Vo- 
cabularul se împuţinează din ce în ce, excluzindu-se 

toți termenii de erudițiune specială şi aceia cari nu 
se întrebuinţaii în cunversaţiunea obicinuită. În acest 
chip limba sărăceşte şi se decolorează, cuvintele pro- 

1) Adecă din sec. XVI pînă la finele sec. XIX.
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prii es din uz şi ori-cine cînd scrie caută să între- 

„buinţeze termenii cei mai generali şi Buffon pune ca 

înaltă regulă de stil întrebuinţarea termenilor gene- 

rali chiar pentru lucrurile particulare. Gramatica se 

modifică în acelaşi sens ca şi dicţionarul; nu se per- 

mite a se aşeza vorbele dupe ordinea variabilă aim- 

presiunilor, ci se dispuneaii dupe ordinea ideală, fixată. 

şi. neatacabilă. 

Prin purizmul săi, prin disprețul către cuvintele 

proprii, stilul clasic este incapabil a zugrăvi şi a în- 

registra infinitele detalii ale experienţei. 

Pretenţiile” legiuitorilor artei ajunsese nesuferite. 

Ei credeaii că numai imitind pe cei vechi se pot face 

opere de valoare şi negai individului din. epoca lor 

orice putere creatoare. Uitaii însă că operele antice 

atit de lăudate de diuşii nu. sai produs de autori 

cari aii avut să se supue la regule multe. Uitai de 

asemenea că fie-care epocă -are anumite împrejurări 

cari îi daă un caracter special, împrejurări de 

tură politică, religioasă, economică; mai departe fie 

care ţară adaugă pe lingă acestea, împrejurări geo- 

grafice, climatice, ete. Este dar natural ca fie-care 

- epocă şi ţară să producă ceva după ale sale condi: 

țiuni proprii de existenţă. 

2) Neoclasicizmul este antidemocratic şi antina- 

„țional. . 

Spiritul neoelasie se stabili în acelaşi timp cu mo- 

narchia regulată şi cu conversaţiunea cioplită. Este 

tocmai opera publicului noi, format de noul regim şi 

de nouăle morvuri, adică opera aristocrației stăpi- 

vite de monarchie, a oamenilor de bun neam, instruiți
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şi binecrescuţi, cari, înlăturați de la acţiune, îşi pe- 

trec tot timpul şi-şi întrebuinţează puterile minţii în 

conversaţiuni de spirit şi citesc opere scrise în acest 

sens. În sec. XVII se numesc «les honnâtes gens> şi 

către ei se adresează ori care scriitor. Moli&re sta: 

bileşte ca o dogmă pentru poet şi autor în genere 

că trebue să studieze gustul curții, căci numai acesta 
dă hotăriri asupra cărora obiecţiune nu se poate face. 
Oricine, avînd- bun simţ, natural şi trăind în relaţiuni 
cu lumea bună, poate să-şi formeze un mod'de a ju: 
deea, care preţueşte mai mult de cît toate sentenţele 

pedanţilor. Acela-şi lucru în sec. XVII. Voltaire ne 
spune că faţă cu mulţimea cea mare de ignoranți şi 
proşti se află «la bonne compagnie», oameni bogati, 

- instruiți, politicoşi, Pentru ei ai lucrat toţi scriitorii 
mari, căci ei dati reputaţiunea. 

Se vede de aci că arta neoclasică trebuia să fie 
antidemocratică. Era antinaţională, pentru că se in- 
spira dela olume cu totul streină de poporul francez, 

3) Neoclasicizmul este contra naturii. 
Intrun caracter viii sînt două feluri de. trăsuri: 

unele, puţin numeroase, comune tuturor indivizilor. 
din clasa sa, pe cari orice cititor le poate înţelege 
lesne ; altele, foarte numeroase, cari îi aparțin nu: 
mai lui şi cari se înţeleg cu oare care sforţare. Aria 
clasică se ocupă numai de cele d'intâiii, sati ştergind 
pe cele din urmă saii reducîndu-le la un rol secundar. 
Ea nu face indivizi, ci caractere generale: un rege, 
o regină, un confident, un preot, etc. avind cite o 
pasiune generală: amor, ambiţiune, fidelitate sai 
perfidie, asprime sai plindețe, răutate saii bunătate
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naturală. Cireumstânţele de timp saii de loc, cari 

contribuesc ca să diversifice pe om, sînt lăsate cu 

totul la o parte. In tragedie scena e pfetutindeni şi 
totdeauna sau mai bine în nici un secol şi nicăiri. 

Un palat, un templu, o stradă fără caractere speciale; 

costume nici franceze, nici streine, nică vechi, nici 

moderne; iar pe de asupra stilul nobil unifică şi ca- - 
racterele cele mai opuse. Particularitatea individuală 
este adesea chiar în comedie lăsată la o parte. De 
multe ori nu ni se spune starea socială. a unei per- 
soane, averea; nu ni se arată calităţile fizice. Ade- 

sea n'aii nici nume proprii, ci cite un nume care 
reprezintă o calitate, cum se făcea în comicii latini 

ca Plaut, care imita comedia. greacă nouă. Acolo 

Megaronides şi Callicles nu pot fi de cît nişte bă- 

trîni cum se cade; Euclio un om bine reputat; Me- 

gador un om cu mare avere. Caracteristica perso- 

nală lipseşte. “Toate detaliile omului sînt în afară de 
codul clasic. 

Spiritul clasic are defectul original că e strimt. şi 

cu cit se înspiră din el talente mai mici eu atit de- 

vine şi mai strimt. In sec. XVIII el nu putea să re- 
prezinte omul vii, cum este în natură, ci se reducea 

la abstracţiuni. Pentru neoclasică nu înseamnă ni- 
mic acea diferinţă prodigioasă care deosebeşte pe 

oamenii din două secole saii din două rase. Elen, 

creştin din primele secole, barbar, om feudal,—toţi 

ne apar în arta lor cu acelaşi corp, cu aceeaşi fizio- 

nomie. 
Va să zică neoelasicizmul proclamă convenţiona- 

lismul, lăsînd cu totul la o parte natura.
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4) Neoclasicizmul este contra progresului. 
Ele întoreea omenirea spre sursele vechi şi nega 

prin aceasta progresul. Orl cum s'ar judeca istoria, 

faptele ce ea ne povesteşte ne reprezentă un mers 
treptat către mai bine. Fie-care epocă trebue să se 
folosească de experienţa şi de roadele epocei ante- 

rioare. Evul meziu, cam disprețuit mult timp de către 

istorici, a fost cu desevărşireignorat de neoclasieism, 
O mie de ani lăsați la oparte din istoria omenirii, 
cuprind esplicarea multor trăsuri ale vieţei moderne, 

căci în acele timpuri sai format statele şi paralel 
cu desvoltarea vieţii sociale şi politice, legate de 

condiţiile economice, a mers şi desvoltarea literatu- 

rii şi a artei. Faţă cu trebuinţele societăţii în care 
trăim, faţă cu progresele realizate de ea, trebue so- 

cotită arta şi literatura. Neoclasicismul nu vrea să 

_ stabilească nică o legătură între prezent şi un trecut 

mai apropiat, ci merge la o epocă foarte depărtată, 
ale cărei legături cu actualitatea s'ai rupt ori s'aii 
modificat prin împrejurări ulterioare. 

In genere obiecţiunile cari se aduc contra neocla- 
sieismului sînt bazate pe serioase observaţiuni; nu 
urmează însă că tot ce s'a spus de noua doctrină 

literară este fără eroare. - - 
Nu vom vorbi de exageraţiune, căci ea este carac- 

teristică ori-cărei lupte şi nu e deci de mirare 20 
găsi în ambele tabere. 

__ Manifestul romantismului, punînd într”o o apă toată 
lumea creştină dela Cristos pînă la noi, şi confun- 

-dind-o într'o singură numire, nu avea să opue Gre-
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ciei şi Romei de cît evul meziii. Prin urmare dărima 

un ideal ca să pue altul în loc.. 
Romantismul ridicîndu-se contra modelelor fără 

excepțiune, lăsa tot folosul ce trage omul din ex- 

perienţă și aducea arta în poziţie dea începe la fiecepas. 

Apoi, plecînd dela acest punct şi dela chestiunea 

frumosului, şcoala aceasta era silită să ajungă la o 

contrazicere. Şi iată cum: Scoala clasică făcîndu-şi 
un ideal strimt, a lasat atară multe frumuseți ade- 

vărate şi n-a înţeles că frumosul şi uritul sînt a- 

celaşi lucru care poate să intre ca moment în <ideea 

concretă» a frumosului, trebue să fie deci un mijloc, 

nu un scop. Romantismul ridică prea sus impartanța 
elementului negativ, făcînd din grotesc un eorelativ. 
necesar al frumosului. De aci urma că dacă uritul 

şi frumosul aii drept egal la preferenţa artistului, a- 
tuncă arta trebuia să reproducă realitatea. La această - 

concluziune se ajungea natural şi prin” acest mod de 

judecată şi prin negaţiunea modelelor. 

Victor Hugo însă nu voeşte..a primi coneluzia 

naturală, ci eaută a stabili o limită intre reali- 

tatea naturii şi realitatea artei. Contrazicerea nu poate 

s'o înlăture, căci în loc de a preciza prin argumente 

acea limită; el se serveşte de cunoscuta metatoră.: 

«Drama romantică este o oglindă în care se reflectă 
natura, dar ru o oglindă obicinuită, ci o oglindă de 

concentrare care, în” loc să slăbească razele primite, 
le adună, le condensează şi dintr'o lumină slabă face 

o adevărată flacără.» 
Explicarea însă rămîne pură figură de retorică. 

Cei mai însemnați autori romantici francezi sînt,
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în genul dramatic: Victor Hugo, 1) Dumas ptre, 2) 

Vigny, 5) Musset. 4) 

Resultatul teatrului romantic n'a fost stabilirea 

noului gen de dramă, ci numai dărimarea tragediei 

clasice. El a distrus tot: uniţăţi, convenţiuni, stil; 

dar în schimbul acestei dărămări generale, n'a creat 
nimic. Tragedia era împosibilă, drama istorică nu 
avea. viaţă, drama de pasiune s'a, refugiat în teatrele 

populare, unde succesele sînt foarte uşoare; din toate 

acestea a rezultat ridicarea comediei, care pare a fi, 

în Franţa, singura manifestaţiune serioasă a genului 
dramatic în ultimele decenii ale secolului. 

2) TEATRUL LUI SHAKESPEARE 

Am văzut că Romwmantieii, susținind noua lor teorie 
despre arta dramatică, luau ca model pe poetul englez 

* Shakespeare 5). Să cercetăm deci opera acestui mare 

dramaturg. 

Două sînt punctele de căpetenie. în cari teatrul lui 

se deosebeşte aţit de tragedia veche cit şi de cea 
neo-elasică, 

1) Neo-clasicii reprezentă numai obiceiurile no- 

1 Cele mai însemnate drame ale lui Victor Hugo: Cromsell, Marion 
de Lorme, Marie Tudor (trad. de Const. Negruzzi), Hernani (cara a dat 
subiectul operei cu acelaşi nume), Le roi s'amuse (care a dat subiectul 
operet Rigolleto), Ruy-Blas. E 

2) Cele mai însemnate drame ale lui Al. Dumas pâre: Kean, M-elle de 
-Belle- Isle, Antony, Chistine. : 

3) Alfred de Vigny: 1797—1863. Cea mai cunoscută din operele sale: 
„Chatterton. 

4) Din piesele sale ciţăm: Caprice, Le chandeliev, On ne badine pas avec 
Vamour, , 

5) Shakespeare : 1564—1616. Unii critici ored că nu el este autori pie- 
selor ce ni s'aii transmis sub numele lu? ci filozoful Bacon (1560— 1626).
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bile, se ferese de persoanele de jos şi ştiii să “păs- 
treze chiar în momentul celei mai mari dezlăn- 
tuiri de pasiuni buna-cuviinţă de societate cu ioate 
detaliile ei. N'ai să găseşti în +perele lor cuvinte 
vulgare saii familiare; naivitatea vieţii intime este 
cu desăvirşire exclusă. Shakspeare din contra ne arată 
omul aşa cum este fără a crede că ce-va dintr'însul 
se poate lăsa la o parte şi caută să zugrăvească na- 
tura în cele mai mici detalii. Arătîndu-ne pe om în 
toate chipurile şi în toate situaţiunile: la masă, la 
joe, la beţie, în nebunie, în boală ete., ne permite 
să-i vedem toate slăbiciunile şi diformităţile. Dacă 
eroii lui sînt în multe piese regi şi oameni sus puşi, 
aceasta o face ca să mulțumească gustul publicului, 
căcă alt-fel regii lui sînt oameni ce trăese şi vorbesc ca 
toată lumea. Vorbe grosolane şi acţiuni crude întilnim 
în multe din piesele lui Shakspeare. Ast-fel în < Romeo 

şi Julia» cînd Capuleto voeşte să mărite pe Iulia 

după un văr al ei şi ea se opune, o ceartă spunîndu-i 
cuvinte de o violenţă extremă: «du-te, cerşeşte pe 
uliți, căci nu mai eşti fata mea.» In «Regele Lear» 

ducele de Cornuailles scoate ochii ducelui de Glo-. 

cester pentru că rămăsese credincios regelui. Nu ştim 
cum vor fi representat actorii timpului această scenă ; 

astă-zi însă cînd se reprezentă această piesă, scena 

de care vorbim se petrece în culise, căci aşa cum 

o spune poetul englez (ducele de Coruuailles crapă 

ochii dușmanului săi, cu tocul cismei) ar fi imposibilă. 
2) Tragedia clasică începea dintr'un moment în care 

acțiunea era ajunsă la aşa punct în cit peripeţiile 

trebuia să se desfăşoare cu mare repeziciune pînă 

29
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la catastrofă; de aceea sînt şi scurte piesele vechi. 

In <Agamemnon» de Eschyl ne aflăm la începutul 

piesei în momentul în care Clitemnestra e hotărită 

să-şi răsbune în p-iriva bărbatului său pe care îl 

aştepta de la Troia şi toată acţiunea următoare se 
precipită spre desnodămînt. Poetul ne lasă pe noi 

să ne închipuim cum sa dezvoltat treptat această 
ură a Clitemnestrei şi cum a ajuns la holărirea fa- 
tală. In «Edip tiran» de Sofocle acţiunea care se 
desfăşoară înaintea spectatorilor începe în momen: 

tul în care toate crimele lui (Edip erai de mult să- 
vîrşite, zeii trimisese pedeapsă peste Tebani şi toată 
piesa se mărgineşte să ne arate cum a căzut neno- 

rocirea din urmă peste capul eroului cum şi-a luat 

pedeapsă scoţindu-şi singur ochii; dar nu ne spune 

nimie despre cele ce aii precedat, ast-fel în cît pu- 
tem zice că aflăm în această tragedie numai momen” 

“tul culminant fără să ni se arate cum s'a pregătii 
acest moment. Cu totul din contra procedează Shaks- 
peare. El prezentă spectatorilor acţiunea din mo- 

mentele cele mai depărtate de punctul culminant 
pentru ca în faţa lor să se desfăşoare rînd pe rînd 
toate peripeţiile. Ii «Othelo» autorul începe în mo- 

mentul în care Maurul, înamorat de fata lui Bra- 

banzio, o răpeşte de la tatăl săii. O însemnată parte 
a piesei ne arată amorul lui Othelo şi numai a doua 
parte ne arată gelozia, care este fundamentul acestei 

opere. Sub ochii noştri se produc cele mai depăr- 
tate cauze ale momentului deciziv; sub ochii noştri 

se naşte şi creşte patima pe care o vom vedea la 

sfîrşit cum chinueşte cu cele mai grozave torturi pe
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Othelo şi cum face să piară nevinovata Desdemona. 

In «<Macbeih» tema. este: mustrarea conştiinţei. A- 
ceasta însă formează numa! încheerea piesei. La în- 
ceput vedem pe generalul Macbeth rizind de predic- 

ţiunile: vrăjitoarelor ; deci intră în acţiune fără să fie 

nimic în sufletul lui care șă ne prevestească pe cri- 

minal. Cînd cea dintii făgăduinţă a vrăjitoarelor se 

împlineşte, îşi zice în mod natural că bine ar fi să 

se împlinească şi cealaltă : să devie rege. Nimic nu-i 
spune însă cum sar putea întîmpla aceasta. 'Trebue 

ca firea lui slabă, caracterul lui nedecis să se influ- 
ențeze de stăruinţele neîncetate ale soţiei sale, care 

ne apare ca o natură impetuoasă, cu o. energie de 

"voinţă ce contrastează cu nedeciziunea soţului, pen- 

tru ca el să dea lovitura, să ucidă pe rege. Cită în- 

doială la dinsul pînă la realizarea faptului, ce ve- 

denii îngrozitoare, de cite ori cearcă să intre şi pi- 

cioarele par'că refuză să-l treacă dincolo de prag! 

Ca un copil, se teme de faptul că n'a putut să zică 
vorba «Amin» şi de aci scoate presupuneri nenoro- 
cite pentru viitor. După ce crima este îndeplinită, 
moment cu moment vedem cum îl cuprinde mustra- 

vea de cuget; cum, pentru ca s'ascunză crima d'iu- 

tii, comite pe a doua şi aşa mai departe pînă cînd 

toată starea lui nenorocită îl copleşeşte într'atita în 

cît ar dori să moară ca să se sfirşească odată chinul 
ce a cîştigat în locul fericirii visate. 

Shakspeare !) a lăsat multe piese. Cele mai cunos- 
cute sînt: «Romeo şi Iulia», istoria unui amor exira- 

1) Shakspeare a trăit între anii 1564—1616. Sînt oritioă cară zic că ope- 
vele cunoscute sub numele lui nu ar fi scrise de dinsul, ci de Bacon.



452 

literaturi şi la noi întrun bazm povestit de Ispirescu 

«Sarea în bucate» ;—< Macbeth»;— « Othelo»;-— < Ham- 

let», o lucrare ciudată, pe care mulţi critică ai de- 
clarat că nu o înțeleg, înfăţişarea unei boale ner- 

voase extraordinare. Un tînăr, fiii de rege, trăind în 

fericire şi în petreceri, se deşteaptă la viață printr'o 
împrejurare care-l uimeşte atit în cît îi schimbă cu 

totul firea: căsătoria mamei sale cu unchiul săii. 

Faptul îl turbură, îl face să întrevază o crimă şi, cînd 

se încredințează că a fost crimă, caută răzbunare; 

“dar boala lui, deprinderea de analiză sufletească a- 
supra sa şi asupra lumii înconjurătoare îl face să 

ezite, să amine, să facă fapte cari să îndreptăţească 
pe cei dinprejur a-l considera nebun şi, după o se- 

rie de încurcături, să nu afle chip de răzbunare de 
cît atunci cînd şi viaţa sa e sfirşită. Despre o ase: 
menea, boală vorbeşte cu o deosebită măestrie Guy 

de Maupassant în romanul «Sur Veauw». 

3. TEATRUL SPANIOL 

Teatrul spaniol în cea mai însemnată epocă a dez-' 
voltării sale (secolul XVI) are multe din însușirile 

romantizmului, fără ca să fi fost vorba, pe alunci de 
o asemenea teorie, de şi în parte se aseamănă ideile 

susţinute de criticii romantici francezi cu cele sus: 

ținute de Lope de Vega în opera sa «Noua artă de 
a face comedii.» RI 

Scriitorii dramatici cei. mai însemnați sînt: Cer- 
vantes, Lope de Vega, Calderon de la Barca.
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Operele. principale ale lui Cervantes sînt : < Viaţa 

din Algeria» (El trato de Argel) şi <Numanţia> 
(Numancia). _ E Ă 

Lope de Vega 1) a scris un număr colosal de piese, a 

fost poate cel mai productiv din toță seriitorii lumii. 

Se numără cam la 1070 piesele lui. Acestea, ca mai 

tot teatrul spaniol vechii, sint drame în cari ele- 

_mentul comice se amestecă cu cel. tragic. Unele sînt 

comedii de moravuri; altele ai subiecte istorice 

«Roma aprinsă»» (Roma abrasada), «Lumea nouă 

a luă Columb» (Nuevo mundo de Cristobal Colon) ; 

altele sînt religioase «Naşterea lui Crist» (EL Naci- 
miento) ; altele în fine au subiecte din viața de toate 

zilele. Pentru el principalul lucru e acţiunea, iar 

caracterele îl preocupă mai puţin. Nici o-dată nu-şi 

propune a desvolta o ideie în piesele sale şi pictura 

sufletului e ceva cu lotul întîmplător. Preocupat 

numai de efect, el nu dezvăleşte în dialog caracte- 
vele, ci numai conduce acţiunea. prin ele, sacrifică 

potrivirea subiectului şi probabilitatea, sacrifică is- 

toria şi geografia, | 

Dintre urmaşii şi elevii lui vom cita pe Tirso de 
Molina, ?) cu <Don Juan», imitat de Moliere ; Gus? 

hem de Castro 3) cu <El Cid», imitat de Corneille; 
Alarcon ) cu <La verdad sospechosa», imitat de 

Corneille. - , 
Calderon 5) a acris multe piese. Unele ati subiecte 

1) Felix Lope de Vega Carpio (1562—1635) a soris şi teorie dramatică: 
Noua artă de a face piese (Nueva arte de hacer comedias). 

2) Tirso de Molina este pseudonimul luă Gabriel Pellez : 4570-—1648, 
3) Guilhem de Castro y Bellvis a scris, între altele: Juneţea lui Cid 

(Las mocedaăes de! Cid). ” : “ 
4) Juan Ruiz Qe Alarcon y Mendoza, mort la 1639. 
5) Pedro Calderon de la Barca: 1600:—1681.
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religiose, ca < Divino Orpheo», o alegorie a: facerii lu- 
mil, a căderii omului şi a salvării lui de Hristos,— 

ca. < Vrăjitorul minunat» (Magico prodigios0), ş. a, 

Altele sînt piese de intrigă. Altele în fine sînt piese 

cu subiecte sociale, istorice, ete, Adevărul istorie 

şi geografic e totdeauna sacrificat. Coriolan e un 
general care trăieşte în vremea lui Romulus. Dună: 

rea desparte Rusia de Suedia. Toate aceste nepo- 
triviră sînt considerate şi de el ca absurdităţi, dar 
le pune pentru efect. Caracterul naţional şi individual 
nici o-dată nu e păstrat. 

4) GOETHE ŞI SCHILLER 

Romantieii din Germania, Novalis (pseudonimul 
lui Fr. de Hardemberg), frații Schlegel, Tieck, Kleist 

Ş. a. ai şi ei aceleaşi idei ca şi cei din Franţa, adică 
mare predilecțiune pentru evul medii, în care înflo- 
ria poezia legendară şi romanele cavalereşti, de unde 

și numirea de «romantică» dată şcoalei literare în- 
temeiată de dinşii. Aceştia au tăgăduit marilor po: 
eţi Goethe şi Schiller dreptul de a se cosidera păr- 
taşi al acestei şcoale, măcar că multe din principi: 
ile romantizmului se găsesc susţinute în criticile lui 
Schiller şi realizate în unele din operele amîndu- 
rora, mai ales ale lui Schiller. 

Teatrul german, după-ce în curs de aproape două 
secole, imitase pe străini şi mai ales pe Francezi, 
întră pe o cale nouă prin lupta întreprinsă în see. 
XVIII de către Lessing 5). Atest mare ceritie şi-a 

1) Lessing : 1729-1181, Operă critică celebră, afară de Dramaturgia, este Laocoon.
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propus să reformeze teatrul şi prin cercetări teore- 

tice şi prin exemple practice. Teoriile sale sînt con- 

centrate în < Dramaturgia», colecțiune de observări 

relative la vre-o cinci-zeci de piese. Operele sale 
dramatice mai însemnate sint: «Emilia Galotti»,— 

«Mina de Barnhelm»,—< Nathan Inţeleptul». . 

Cea mai înaltă expresiune a teatrului german 

Sînt : Goethe şi Schiller. Ei introduc în dramă, ca şi 
Shakspeare, relaţiunile obicinuite ale vieții civile şi 

private, pe care teatrul vechii le înlătura. De aci 

nu urmează însă că motivele acţiunilor din piesele 

acestor scriitori sînt banale şi lipsite de interes. 
«Faust» al lui Goethe prezentă una din cele mai 

mază idei cari ai agitat mintea'cugetătorilor din ati- 

tea generaţii: mărginirea ştiinţii omeneşti şi impo- 

Sibilitatea de a da şi mulţumirile pămînteşti celui 

ce i se consacră. De asemenea în « Hoţii» de Schiller, 

Carol Moor se revoltă în contra ordinei sociale şi, 

tirit la crimă de răutatea celor cari îl fac să sufere, 

îşi propune să lupte prin mijloacele cele mai sîn- 

geroase, dar cade învins, încredinţat că această luptă 

a individului este inutilă, 

Apoi caracterele pieselor acestor poeţi ni se pre- 
zentă într'o mare complieaţiune diametral opusă sim- 

plității ce întilnim în tragedia greacă. In fine dez- 

nodămîntul dramelor lor are mai totdeauna în vedere 

triumful legii morale. În < Vilhelm Tell» de Schiller, 

învinge curagiul lui Tell în măreaţa luptă pentru li- 

bertate. In «<Intrigă şi Amor» de acelaşi, virtutea 

burgheziei ese învingătoare față de corupţiunea aris- 

tocraţiei. In <Hoţiz» Franz Moor, omul care trăeşte
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potrivit cu legile societăţii, dar se serveşte de din- 
sele ca să-şi satisfacă dorinţele naturii sale perverse, 
este zdrobit la urmă şi nu cîştigă nimic din toată 
purtarea, sa ipocrită. In < Torguato 'Tasso» a lui Goethe, 
după nevoile prin cari trece poetul italian, regăseşte 
liniştea şi mulțumirea, convins că omul trebue să-şi 
stăpînească pasiunile. Ia 

Principalele piese ale lui Goethe: «(oetz. de Ber- 
ichingen»,— <Torguato Tasso,—« Yaust»,— < Iphige- 
nia în Taurida» (cu subiect antic). 

Principalele piese ale lui Schiller : << Hofii».—<In- 
trigă şi Amor»,—<Don Carlos>,—< Maria Stuart», 
« Fecioara din Orlans»,— « Vilhelm 'Tell»,—< Logod- 
nica din Messina» (cu subiect modern, dar cu con- 
strucţiune după cei vechi, căutînd să arate puterea 
destinului). 

„+ "7. PEAPRUL CONTEMPORAN 

1) In timpul perioadei neoclasice teatrul se rezuma 
în tragedie. Şcoala neoclasică era intolerantă, căutînd 
să supue legilor sale chiar spiritele mai independente ; 
iar dacă vre-un autor încerca să le înfrîngă, era soco- 
tit ca un spirit, ciudat, incoerent; ba chiar ca un om 
„periculos. O renaştere a artei dramațice se întimplă sub 
formula romantizmului. Această şcoală nouă aduse li: 
bertatea, dar, de şi făgăduia că -va pune pe scenă 
adevărul pasiunilor şi vieţii omeneşti, nu putu să 
se susţie, ci căzu după scurtă vreme, pentru-că se 
vedea că este o creaţiune artificială, 

Ce se va ridica acum.în locul dramei romantice? 
Zola, în studiile sale critice despre teatru, spune
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că, de-şi pînă acum nu sa ivit un seriitor ilustru ea 

să formuleze definitiv concepţiunea nouă a genului 

dramatic, faptele îndreptăţese a crede că această con- 

cepțiune este cea. paturalistă. Şcoala cea nouă tre- 

bue să procedeze cu totul contrariă de cum proceda 

neoclasicizmul şi romantizmul. In tragedia neoclasică 

şi în drama romantică persoanele nu sînt de cît per- 
sonifiearea unor abstracţiuni: una e patriotizmul, 

alta e superstiţiunea, alta e amorul, ete. Teatrul na- 

turalist trebue să ia un organizm omenesc complex, 

pe care să-l analizeze ; să nu caute poezia în trecut, 
în o epocă mai depărtată ori mal-apropiată a isto- 

riei, ci s'o caute în prezeni, în lumea în care trăim 

cu toții. 

Zola are dreptațe cină spune că nu se pot tor- 

mula principiile unei şcoale care ar domni acum în 

teatrul francez,  pentru-că, încercările sînt foarte fe- 

lurite şi tot aşa de felurite sînt şi tendenţele serii- 

torilor. De aceea ne vom mărgini a indica pe cei 

mai! însemnați scriitori. 
Comedia uşoară, bazată mai mult pe intrigă, sub 

care uneori. se ascund observări de filozofie practică 

foarte importante, are ca reprezentant de frunte pe 

“Labiche 1). 
Comedia socială filozofică o reprezentă Emile Au-: 

gier 2) şi cu deosebire Alexandre Dumas fils. Acesta, 

are totdeauna în piesele. sale o teză pe care voeşte 
s'o susţie şi toată luerarea apare în ultimă analiză 

1) Labiche, 1815—1888. Cităm: Chapeau de paille dWItalie (tradusă în 
xomîneşte sub titlul : Hai cu nunta), Voyage de Mr Perrichon, Cilimare 
le bien-aimă, La Cagnotte. 

2) Augier: 1820— „ Cităm: Gabriele.
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„ca o pledoarie în favorul unei idei. Impresionat în 

- mod dureros de descompunerea socială a timpului 

nostru, produsă mai ales prin dezorganizarea familiei, 

el atacă banul, care viţiază instituţia căsătoriei, a- 

tacă moravurile disolvante cari scuzează reaua pur: 
tare a bărbatului; atacă educaţiunea care nu pre: 

găteşte nici pe tînăr nici pe fată pentru datoria caz- 

nică, atacă legile cari sînt nedrepte cu femeia, şi dau 
prea. multe foloase bărbatului. 

Dintre piesele mai cunoscute cităm: <La Dame 

auz Camelias»,—<Le Demi- Monde»,—<Le Fils na 

turel»,— «Le pere prodigue», — « Denise»,—<Fram- 

cillon». 

Un punct important din mişcarea literară actuală 
în Franţa este așa numitul «Teatru liber», întemeiat 

de Antoine. El a voit să pue în practică ideile lui 
Zola, introducînd naturalizmul pe scenă. Na reuşit pe 
deplin cu încercarea sa, căci arta realistă saii natu- 

ralistă prezentată aci a devenit grosolană şi dezgus- 

tătoare. Un lucru bun a rezultat însă: «s'a inocu- 

lat actorilor şi unei părţi din spectatori simţul ade- 

vărului imitaţiunii dramatice». 
2) In lumea, germanică doi seriitori dramatici s'aii 

distins : Hauptmann şi Ibsen. 

Gehart Hauptmann a seris: «Inainte de răsă- 

ritul soarelui», în care studiază viţiul beţiei în me- 
diul țărănesc :— «<Serbarea Păcii», studii asupra 
vieţii de familie în lumea burgheză bogată ;— <0a- 
mentii singurateci», ciudată înfăţişare a unui tinăr 
în sufletul căruia se luptă idei contradictorii, orga- 
nizarea socială actuală şi ideile soeialiste, din care 
luptă rezultă un fatal dezechilibru sufletesc.
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Henric Ibsen, poet danez, a devenit celebru prin 

dramele sale, scrise în adevăr cu multă originali- 

tate, dar lipsite cu totul de acţiune și înfățişînd în- 

tro reproducere prea fidelă cele mai groaznice di- 

formităţi ale vieţii omeneşti. Cele mai. cunoscute: 

« Rosmersholm»,— «Strigoii»,— «Copilul Eyolf». 
Aceştia reprezentă naturalizmul, punînd în prae- 

tică ideile exprimate de unii critici francezi, cum 

e Zola. 

  

8. PEAPRUL DA ROMÎNĂ 

- 1, GENUL DRAMATIC POPORAN 

In literatura poporană romînă genul dramatic este 

reprezentat prin: vieleim şi stea, prin colinde, prin 

“orații de nuntă. Puțin aparent în colinde, mai ma- 

- nifest în stea şi în oraţii, elementul dramatic ni se 

înfăţişează în deplină dezvoltare în vicleim. 
Dintre colinde, colindul cu plugul saii <pluguşorul» 

este o specie primitivă de gen dramatic. Un cor al- 
cătuit de tineri merg din casă în casă în ajunul a- 
nului noii şi unul din ei, care reprezentă pe coregul 

grec, recită o poezie cu subiect agricol, prin care 

urează an bun celor din casă; din cînd în cînd se 

opreşte şi, exclamînd: <Minaţă, copii!», corul răspunde: 
<Hii! Hilb
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Oraţiile de nuntă cuprind un mai puternic element 

dramatic. In ziua nunţii mirele vine la casa miresei 

însoţit de un numeros cortegiii. Ciţi-va tineri — vor- 

„mice — aleargă înainte şi sint întimpinaţi de vorni- 

"ceii miresei. Atunci încep lungi dialoguri alegorice, 

presărate cu glume, cari se sfirșese după o scurtă 

. simulare de luptă. 

* Steaua n'are dialog; are numai cor. Ea reprezentă 

„Steaua care a calăuzit pe cei trei magi să găsească 
locul naşterii lui Hristos. Corul cîntă diverse cîntece, 

ale căror subiecte se pot reduce la trei grupe: a) cin- 

tece relative la persoane şi evenimente biblice: b) 

“psalmi versificați; €) cîntece eshatologice, adică trac- 

tind despre moarte, iad, viața viitoare, întru cît se 

ştie că Hristos a făgăduit omenirii că o va mintui 
de păcatul originar. 

Vicleimul este o mică piesă, în. felul misterelor 

din apusul Europei, alcătuită din două părți — azi 

"unite, altădată avind existenţă cu totul separată: 
partea religioasă şi partea profană. 

Partea religioasă e o mică acţiune jucată de ciți-va 

actori. Persoanele sint: Irod, Ofiţerul, trei crai, un 
prunc. — În împărăţia lui Irod se găsesc trei oameni 

suspecți, cari sînt aduşi de un ofițer înaintea suve- 

ranului. La întrebările lui, ei răspund că sînt trei 

erai, Baltazar, Melchior şi Gaspar, şi se duc să se 
închine noului împărat al lumii, lui Hristos. Irod ride 
de ei, spunîndu-le că Hristos nu mai există, fiind-că, 
din porunca sa, ai fost tăiați toți pruncii «de trei 
ani şi mai în jos». Arătind ei încredere în indicaţiu- 

nea stelei conducătoare, Irod îi ameninţă că-i va u-
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cide. In actul al doilea al acestei mici piese apare 

un prunc care spune tot ce are să se întimple lui 

Hristos, patimi, moarte, înviere. Impăratul, supărat, 

îl ucide; dar pînă la sfirşit devine şi el erezător în 

Hristos. 

* Partea profană e formată de jocul pă puşilor, mie 

teatru de păpuşi, cum e la Francezi Guignol şi la 

Italieni Pup zai. Scena se petrece într'o grădină prin 
care defilează diverse tipuri, ale căror dialoguri sati 

monologuri alcătuese cîte-va scene lipsite de legătură 

între sine. Vedem o ceartă dintre un scurgiu şi un 

bragagiu; apoi o satiră la adresa vinătorilor: 

Ghindă vînătorul 
Care 'mpuşcă cu mosorul. „ 

Vedem după aceia un Ovreiii fricos şi lăudăros; un 

țigan hoţ: 

Noi tigani cu meşteşug 
Să trăim tot din belşug 
Cit or fi curcani prin sat 
Şi găine de furat. 

Scenele de la urmă ati oare-care legătură de suc- 

cesiune în timp între sine. Apare un Muscal, care se 

ceartă cu un Turc şi Turcul e bătut şi ucis. Sosese 
atunci popa şi dascălul ca să-i facă cuvenita slujbă 

de îmormîntare. După-ce caută pe mort prin haine 
şi văd că n'are bani, se grăbesc să termine slujba: 

Zi-l mai curînd condacul 
Ca să-l ia mal iute dracul. 

După ce sfirşesc, chiamă pe Stan groparul, care
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vine ameţit de băutură şi începînd să sape se miră 

că nu-i sporeşte lucrul şi exclamă: 

Ori-că pămîntul e îngheţat 
Ori-că tîrnăcopul e cam beat... 

Jocul păpuşilor se termină cu apariţia unei babe, 
care salută pe spectatori şi, înainte de a se despărți, 
le cere: 

" Un ban 
Pentru suliman,. 

2. TEATRUL ROMÎNESC CULT 

1) Cea mai veche menţiune de o lucrare drama- 
tică rominească o aflăm la istoricul german Sulzer. 

EI spune că la o nuntă săsească în Braşov, pe la 

finele secolului trecut, s'a reprezentat o farsă romi- 

nească avînd ca subiect tot o nuntă. Tot în Transil- 

vaniă S'a scris după 1777 o tragedie avind de subiect 
uciderea lui Grigore Ghica. | 

În genere pe la sfirşitul veacului trecut şi în pri- 

mele decenii ale celui actual toată mişcarea drama- 

tică în principate se rezumă în cîte-va trupe străine, 
germane, greceşti, franțuzesci, cari veniaii din cînd 

în cînd să dea reprezentațiuni. 
2) Cei cari făcură primele încercări pentru a re- 

prezenta piese în limba romînă fură: în Moldova 

Asachi !) şi în Muntenia Ioan Văcărescu 2). 

1) George Asachi (1788—1871). Fiul pierdut, dramă; Mirtil şi Bloe, pas 
torală ; Petru Rareş, dramă; 'Țiganii, idilă; Elena Dragoş, dramă; Tur- 
nul Batului. 

2) Ioan Văcărescu: 1786—1863, |
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La 1846 Asachi organiză la laşi în saloanele lui 

Costache Ghica un teatru de societate, care se des- 

chise cu pastorala <Miriil şi Hloe» prelucrată de 

Asachi după Gesner şi Florian. Succesul acestor re- 
prezentațiuni a fost foarte mare şi Qe aceea Asachi 

a dedicat prințului Ghica şi doamnei Şubin, cari ţi- 

nuse rolurile principale, o poezie pe care a citit-o în 
public şi în care le aducea mari laude: 

In un timp de ovelire, pe cînd limba cea Romiînă, 
Din palaturi întărită, se vorbia numai la stînă, 
Nobili voi de neam şi cuget sfărîmînd a sale fere 
Au vorbit întăi c'aceia ce ne daii pîne şi miere, 
Si m idil acest vădit-aţă alor inimi nu “sînt mute 
La respect, la cunoştinţă, la amor şi la virtute. 
Pirga scenei naţionale, eu drept vouă se cuvine 
Amintire să vă fie a juneţilor senine. 
Picătura, de şi mică, ce pe o stîncă -picurează 
“Face riului o cale, care după ea urmează. 

Iancu Văcărescu la 1818 dete o asemenea repre- 

zentaţiune cu şcolarii de la Sf. Sava. 

Peste vre-o zece ani (1828) Văcărescu publică tra- 

ducerea, tragediei Britannicus a lui Racine. 

3) Tot cam pe atunci Eliade cu Costache Golescu 
încercă, dar fără izbindă, să facă o societate cu scop 

de a se alcătui un teatru. Această societate, la în- 

ceput politică şi secretă, se dete pe faţă şi deveni 

Societatea filarmonică, întemeind prin cotizaţiile mem- 

brilor o şcoală de muzică şi declamăţiune. Şcoala 

aceasta dete roade foarte bune. In August 1834 se 
ţinu primul examen, în faţa unui numeros public. 

Solemnitatea se deschise printr”un discurs al lui 

Eliade, directorul şcoalei. După ce expuse în scurt 

istoricul societăţii filarmonice, el arătă cât de impor:
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tantă pentru dezvoltarea culturală este arta drama- 
tică şi cite condițiuni se cer unui actor bun. Cind 

vor dispărea prejudiţiile ce le ai toţi în privința 

acestei cariere, cînd guvernul va da ajutorul săi şi 
va face ca ea să devie o ocupaţiune sigură, atunci 

fără îndoială că tineri cu.mai multă cultură se vor 

devota teatrului. După discursul directorului se pre- 
zentară elevii sub conducerea, profesorilor lor, Cos- 

tache Aristia pentru declamaţiune şi Bonjianini 
pentru. muzică. Se cîntară mai multe bucăţi și se 

jucă piesa «Mahomet sai Fanatizmul», tradusă 

după Voltaire de Eliade. 
Odată cu această încercare se îndemnară şi mulți 

scriitori să traducă piese, pentru-că succesul ei în- 

trecuse toate aşteptările, mai ales ţinind seamă de 

slabele mijloace de cari dispunea actorii. Ce pu: 
teaii face după o pregătire de 6—7 luni, cînd, pre: 

cum ne povestesc oameni din timp, tinăra care juca 

rolul femenin principal, Raliţa Mihalache, nu ştia nică 
să citească la întrarea în şcoală ? 

In -anul următor se deteră reprezentaţiuni regulate 
sub conducerea unei comisiuni (Filipescu, Cimpi- 

neanu. Eliade şi Petrache Poenaru). 

4) Un pas însemnat face teatrul rominese în Mol- 

dova cînd, la 1840, se încredințează direcţia teatru: 

lui din laşi unei comisiuni compuse din: Alexandri, 

Costache Negruzzi şi Cogălmiceanu. 
Această sarcină impusă celor trei bărbaţi îi sili 

să devie autori dramatici. Ca să ridice instituţiunea 

a cărei soartă ]i se încredințase, ei traduseră, locali: 

zară, scriseră piese de tot felul. Aveaii să lupte însă
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cu multe greutăţi, pe cari însuşi Alexandri le rele- 
vează într'o seiisoare: a) lipsa de libertate în litera- 

tură; b) sărăcia limbii romiîneşti ca să fie întrebu- 

inţată în teatru, căci piesele de mai înainte erai 

scrise înti'o limbă îngrozitoare ; c) lipsa de actori 

cari să înţeleagă rolurile, căci cei mai mulţi erau 

caraghioşi de bilciă ori nişte turbați cari speriau 

copiii; d) lipsa de decoruri şi de costume ; e) lipsa 

de gust a publicului. 
In ciuda tuturor acestor greutăţi, directorii luptară 

şi obținură succese. 
Mai tirziu venind Millo 2) care studiase la Paris 

arta dramatică, de şi familia voia să-l împiedice a 
îmbrăţişa o carieră atit de desconsiderată pe atunci, 

—teatrul merse şi mai bine. El serise piese, creâ 
roluri, apoi luâ direcţiunea teatrului. - 

__2) Mateiă Millo: 1818—189... Părintele săi era un boer de primul rang 
şi rudeniile sale ocupaii mari posturi în ţară, Aceştia doriai ca şi junele” 
Mateiă să intre în asemenea post la Minister. El însă plecă la Paris, unde 
petrecu 11 ani în studiul artei teatrale. După 11 ani se reîntoarse în pa- 
tria sa, Moldova, cu inima însufleţită de un viitor mai fericit şi cu su- 
fetul încîntat de a putea concura cu toate puterile sale la înaintarea şi 
înflorirea artei teatrale între confrații de acela-și sînge. Curînd insă fu 
amăgit în aspiraţiunile sale. Unchiul săă era ministru şi prejuaiţiile ob- 
scure ce domnia în publicul de atunci despre scenă, le nutria şi dinsul, 

Acele prejudicii exagerate de ambiţiunea şi vanitatea sa boerească 
nu-i permiteaii a vedea pe nepotul săii pe scenă. 

Junele artist nu-şi putu dar realiza dorinţa sa cea mai sublimă. Tot 
ce putu face, fu că ceru voe pentru direcţiunea teatrului. Această con- 
cesiune i se dete şi junele Millo conduse 2 ani de zile teatrul din Iaşi, 
fără ca să A îmbrăcat cel puţin o dată coturnul scenei. Inima lui ardea 
de dorul de a pune şi dinsul talentul săii în folosul artelor; de multe 
oră era aproape să braveze toate pretenţiunile şi ideile vane ale înalte- 
lor sale rude şi să anunţe într'o zi primul săi debut, 

In urmă lupia aceasta se fini în favorul aspiraţiunilor sale; amorul 
de artă învinse toate cele-l-alte consideraţiuni şi junele artist hotări seara 
în care avea să se prezinte prima oră pe scenă. 

In 'seara hotărită teatrul era plin de servitorii rudelor sale, care con- 
form ordinelor primite întîmpinară cu fluerături pe tînărul actor. Aceșt 
incident fatal nu descuragiă de loc voinţa lui Milio, El părăsi Moldova 
şi trecu în Muntenia, unde jucă mai întîi întrun oraş provinoial, iar 
apoi nu peste mult timp se angajă în teatrul din Bucureşti, unde jucă 
pînă în vara anului 1868, (V. Gr. Pop, Conspect). 

30
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In acest timp scrise Millo piesele: «Baba Hârco», 
< Poetul Romantic»,— « Postelnicul Sandu Curcă,» 

lucrări interesante pentru succesul ce ai avut atuna, 

deşi lipsite de valoare literară. 
Alexandri compuse o. serie de monologuri cu cîn- 

tece. Monologul, nu ca parte de piesă, ci ea lucrare 

de sine stătătoare, s'a întrodus la noi pe la mijto: 

cul secolului, de la Francezi. Acest gen de opere 
dramatice a luat în Franţa în timpii din urmă o 
dezvoltare foarte mare, mai ales prin talentul de 
povestitori al fraţilor Coquelin, La noi. de la Ale- 
xandri, nu s'aii mai scris asemenea opere, căci în- 
cercările făcute în timpul din urmă ut fost destinate 
exclusiv să fie cîntate în cafenele. Alexandri inti- 
tulă scrierile sale de acest fel «Cintecele comice». 
Vom cita : «Ferşeu Boccegiul»,— <Kera Nastasia», 
«Barbu Lăutarul», ş. a. Tot atunci serise Alexandri 

“Si vre-o cîte-va comedii şi vodeviluri : «Nunta țără- 

nească»,— <Lipitorile satelor», — «Millo Director», 
ş. a. Cea mai însemnată este: «Coana Chiriţa în 
Iaşi sai două fete şi o nineacă», admirabil tabloii 

al societăţii din timp, în care e desăvirşit zugrăvit 

tipul cucoanei de la ţară, venind în laşi cu două 

fete <Aristiţa şi Calipsiţa... tinerele, curăţele, cu 
franțuzeasea lor, cu cadrilul lor, citite, pricopsite, 

iconoame, ete.,» după cum le recomanda muma lor 

de cîte ori venea ocaziunea, 

De la Costache Negruzzi, care a. tradus cite-va 
piese din franţuzeşte, avem o lucrare originală : «Muza 

de la Burdujeni», în care ni se arată tipul unei bă- 
trîne cochete, ce nu înțelege că virsta trebue să-i
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schimbe deprinderile şi dorinţele,—şi în acelaşi timp 

o satiră le adresa celor cari amestecaii franţuzizme 

saii latinizme în vorbire. 
5) O eră nouă se deschide teatrului romînesc prin 

zidirea în Bucureşti a Teatrului Naţional în 1852 

Acesta fu condus mai întiîiii de actori-directori de 

irupă, cărora li se închiria localul, cum a fost Pas: 

cah + Millo; apoi la 1877 se institui o so-ietate dra- 
matică alcătuită din actori de mai multe categorii 

sub conducerea unui comitet numit de stat. | 

Aceasta este şi organizarea actuală a Teatrului 

Naţional. Ca actori principali vom cita pe: Millo, 

Pascaly, Caragiale, Dimitriadi. 
De şi teatrul a prosperat, îmbunătățindu-se toate 

mijloacele artistice, perfecţionindu-se jocul actorilor, 

ete., totuşi literatura dramatică s'a dezvoltat prea 

putin. 

Bolintineanu scrise cîte-va piese, însă fără intenţi- 

une de a fi reprezentate: «Stefan Vodă cel berbant»,— 

<Mihaiă- Viteazul condemnat la moartes,—etc. 
B. P. Hasdeu, serise în versuri «Răzvan şi Vi- 

dra», dramă istorică cu multe calităţi de scenă şi 

de stil. a E 
V. A. Urechia ne dete: <0dă la Elisa»,— « Vor- 

nicul Bucioe»,— <Porcarul şi Maria sa»,— « Fidan- 

țata împeratorului», serisă cu ocaziunea căsătoriei 

M. S$. Regelui,—<Marţial», ete. 

Cel mai productiv scriitor în această ramură a 
fost tot V. Alexandri. Pe lingă piesele mai vechi 
cari se reprezentaii cu mult succes pe scena 'Tea-
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trului Naţional, Alexandri serise minunata sa come- 

die : «Boeri şi Ciocoi»; apoi abordă un gen noi: 

drama istorică. In acest fel produse întiii o piesă cu 
subiect naţional. «Despot- Vodă», apoi două lucrări 
cu subiecte din istoria romană: «<Fintina Blandu- 
iei» şi «Oviditi». 

6) In timpul din urmă (1885-—1895) Bengescu- 
Dabija scrise tragedia sa romantică «Pygmalion», 
piesă de mare spectacol, une-ori cam declamato- 

rie, dar presărată cu pasagii de o deosebită valoare 

poetică. | 

Cel mai însemnat scriitor dramatic din acest timp 

este 1. L. Caragiale, de la care avem o mică 

piesă «Conu Leonida faţă cu reacţiunea»; două co- 

medii de moravuri: <0 scrisoare pierdută» şi «0 
noapte furtunoasă»; o farsă plină de spirit «D'ale 
cornavalului»; o dramă «<Năpastea». 

Actorii principală cari aii creat rolurile de căpe- 

tenie în piesele acestor autoii sînt: Iulian, Mano: 

lescu; d-na Aristiţă Romanescu şi d. Const. Nottara.
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GENUL DRAMATIC 
(TABLOU SINOPTIC) 

, Tragedie antică. 
Tragedie 4 

Tragedie modernă. 

Comedie de caracter. 

Comedie Comedie de moravuri, 

Comedie âe intrigă, 

Dramă satirică, 

- 'Tragi-comedie. 

Dramă Tragedie burgheză. 

Dramă romantică. 

Meloâramă, 

Operă 

.. RA . . Operă comită 
Poezii dramatice însoţite de muzică 

Operetă 

; Vodevil 

Farsă, 

“ Parodie. 

Feerie. 
Specii secundare N - 

Piese cu scene separate, 

Proverb. 

Revistă,
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INTREBĂRI 
% 

1. Ce dezvoltare a avut genul diramatic la popoarele orientale ? 
2. De unde vine numele tragediei şi al comediei? — Cine a întemeiat 

tragedia ? — Cari sîut marii tragic greci ?. — Prin ce se caraoteriză fie- 
care ? — Prin ce se caraoteriză tragedia greacă ? — Ce ştiţi despre înce: 
putul comediei grece? — Cite faze deosebim" în dezvoltarea comedii 
la Greci? i 

3. Cari sînt primele manifestaţiuini ale genului dramatic la Romani ?— 
Ce ştiţi despre Livius Andronicus? — De cite feluri era tragedia la Ro- 
mani? — Carl sunt principalii reprezentanţi? — Cite specii de comeâil 
cunoaşteţi şi cine s'a distins ca autori? , 

4, In ce raport a stat cregtinizmul cu teatrul? — Cura s'a schimbat 
situaţiunea ? — Cum se începe teatrul religios? —. Ce autori cunoașteti 
din evul mediu ? — Cazi la Italieni? Cari la Germani? Cară la Spanioli? 
Cari la Francezi ? — Ce erai misterele ? moralităţile ? farsele ? sotiile? 

5. Ce se înţelege prin neoclasicizm ? — Cum se începe teatrul neo-cla- 
sie în Italia? — Cari sint autorii cei mai însemnați în tragedie? în co- 
medie ? — Cînd se naşte drâma pastorală? — Ce autori cunoaşteţi în 
secolul XVIII? — Unde a tost cea mai mare strălucire a teatrului neo- 
clasic? — Cari sînt cei mai însemnați tragică francezi? Ce însemnătate 
are Le Cid? — Ce a scris Racine? — Care e caracteristica pieselor lui 

* Moliăre ? — Ce scriitor dramatic mare avem în sec. XVIII la Francezi? 
6. 1) Cum s'a născut romantizmul? — Ce se cuprinde în poefaţa de la 

Cromwell? — Cari sînt argumentele aduse contra neo-elasicizmului? -- 
În teoria romantică sînt erori? — Cari sînt dramaturgii romantici frau- 
cezi? — 2) Prin ce se deosebeşte teatrul lui Shakspeare de tragedia ve- 
che gi de" cea neo-elasică ?— Cari sînt principulele piese ale lui Shaks- 
peare? 3) Care este caracterul general al teatrului Spaniol ? — Cari sint 
principalii auturi ? — 4) Cine a întemeiat romantizmul în Germania? — 
Care e rolul lui Lessing în istoria teatrului german? — Care e caracte- 
risiica teatrului lul Schiller şi Goethe? “ . 

1. Care este azi situaţiunea dramei ca gen literar ? — Cari sînt cei mai 
însemnați autori dramatici la Francezi? Cari în lumea germanică ? 

8. 1) Avem în literatura noastră poporană produceri de gen dramatic?— 
2) Care este cea mai veche menţiune de o lucrare dramatică în romi- 
neşte? — Cine a făcut primele încercări de teatru în Moldova şi în Mun- 
tenia ? — Care a fost acțiunea Societăţii filarmonice ? — Ce progrese s'a 
făcut în Moldova sub direcţia Alexandri, Negruzzi, Cogălniceanu ?—Cind 
se deschide pentru teatrul romîn o eră nouă ? — Cari sînt artişti?— Cari 
sînt autorii? — Care este situaţiunea în anii din urmă?
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GENUL DIDACTIC 

PRINCIPIILE GENERALE ALE GENULUI. 

<Ciînd o idee generală, a cărei dezvoltare prezentă 
un tot sistematic, e concepută de spirit cu caraete- 

rul săi abstract şi în acelaşi timp este expusă într'o 
formă şi cu împodobiri împrumutate de la artă, a- 

tunci se naşte poezia didactică». (Hegel) 

Ea se consideră ca un gen poetic accesorii şi are 

de scop să înveţe pe cititor un adevăr general. Plă- 
cerea estetică, pe care celelalte genuri caută s'o deş- 
tepte în primul rînd, este aci subordonată ideii de 

a instrui ; prin urmare ea diferă de o lucrare ştiin- 

ţifică prin forma adoptată. Această formă ascunde 

intenţiunea, poetului şi face ca; învățămîntul pe care 

voeşte să-l dea el, să se strecoare uşor și fâră pre- 

tensiune în mintea. cititorului. 
Speciile genului didactic sînt: poema didactică, 

satira, fabula, epigrama.
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POEMA DIDACTICA 

4, RESUMATE 
  

GEORGICELE 

Grorgicele lui Virgiliu sînt alcătuite din patru ciuturi, 
al căror subiect îl spune chiar el în expoziţiunea poemel: 

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram 
Vertere, Moecenas, ulmisque adjungere vites . 
Conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo 
Sit pecori, apibus 'guanta experientia parcis 
Hine eanere incipiam. 

Cartea I se ocupă dar cu agricultura ; a doua cu cul- 
turii viței; a treia cu creşterea vitelor; a patra cu cul: 
tura albinelor. - 

Cele mai însemnate pasagii din această poemă sint: 
descrierea epizootiei (cîntul ÎI) şi episodul lui Aristeu 
(eîntul IV). ' 

ARTA POETICA A LUI BOILEAU 

I' Art postigue alcătuită din patru cînturi iractează o 
sumă de chestiuni literare, dind segule şi criticind, fie 
mai pe larg fie prin aluziuni, diverse opere din timpul 
acela. Este inspirată după Horaţiu, Epistolă către Pisoni, 
din care sînt împrumutate pe de a'mtregul unele versuri, 
dar materia e tractată cu mai multă sistemă, 

In eîntul I aflăm regule generale de stil. De aci începe 
studiul diverselor genuri poetice. In cîntul II vorbeşte 
despre idilă, elegie, odă, sonet, epigramă, despre satiră 
şi despre vodevil. în cîntul III dă regulele tragediei şi 
schiţează istoricul ei la Greci; apoi vorbeşte despre epo-
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pee, iar după aceasta despre comedie, aşezare de tot ne- 
justificată, Cintul EV dă siaturi în privinţa alegerii subi- 
ectului. 

Reproducem aci pasagiul privitor la comedie: 

Des succts fortunes du speetacle tragique 
Dans Athenes naquit la comedie antique. 
Lă le Grec, n6 moqueur, par mille jeux plaisants, 
Distilla le venin de ses trais medisants. 
Aux acces insolets d'une bonffonne joie 
La sagesse, lesprit, !'honneur furent en proie. 
On vit par le public un poste avoue 
S'enrichir aux depens du merite joue; 
Et Socrate par lui, dans un chour de nuces 
D'un vil amas de peuple attirer les huces. 
Enfin de la licence on arrâta le cours: 
Le măgistrat des lois emprunta le secours, 
Et. rendant par âdit les poătes plus sages, 
Defendit de marquer les noms ei les visages. 
Le theâtre perdi son antique fureur; 
La comedie apprit ă rire sans aigreur, 
Sans fiel et sans venin sut instruire et reprendre, 
Et plut innocemment dans les vers de Menandre.: 
Chacun, peint avec art dâns ce nouveau miroir, 
S'y vii avec plaisir ou cerut ne s'y point voir: 
L'avare, des premiers, rit du tableau fidele 
D'un avare souvent trace sur son modele; 
Et mille fois un fat finement exprime 
Meconnut le portrait sur lui-mâme forme... 

Que la nature done soit votre etude unique, 
Auteurs qui pretendez aux honneurs de comiquă 
Quicongque voit bien l'homme, et d'un esprirt profond, 
De tant de curs caches a penctre le fond; 
Qui sait bien ce que c'est quun prodigue, un avare, 
Un honnâte homme, un fat, un jaloux, un bizarre, 
Sur une scene heureuse il peut les ctaler, i 
Et les faire ă nos yeux vivre, agir et parler. 
Presentez-en partout les images naives; , 
Que chacun y soit peint des couleurs les plus vives. 
La nature, feconde en bizarres portraits, - , 
Dans chaque âme est marqute ă de differents traiis, 

Un geste ia decouvre, un rien la fait paraitre, 

7
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Mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connaitre, 

Letemps, qui change tout, change aussi nos humeurs; 

Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses moeurs, 
Un jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices, 
Est prompt ă recevoir impression des viees; 
Est vain dans ses discours, volage en ses dâsirs, 
Râtif ă la ceasure, et fou dans les plaisirs, 
L/âge viril, plus mur, inspire un air plus sage, 
Se pousse auprăs des grands, s'intrigue, se menage, 
Contre les coups du sort songe ă se maintenir, 
Ei loin dans le present regarde Lavenir. 
La vieillesse' chagrine incessament amasse; 
Garde, non pas pour soi, les tresors qu'elle entasse. 
Marche en tous ses desseins d'un pas lent et glace; 
Toujours plaint le present et vante le passs; 
Inhabile aux plaisirs dont la jeunesse abuse, 
Blâme en eux les douceurs que Lâge lui refuse. 
Ne faites point parler vos acteurs au hasard, 
Unvieillard en jeunehomme,un jeune homme envieiilară 

tudiez la cour et connuissez la ville: 
Pune et Vautre est toujours en modeles fertile. 
C'est par ]ă que Moliere, illustrant -ses ecrits, 
Peut-âtre de sun art eut: remporte îe prix, 
Si, moins ami du peuple, en ses doctes peiniures 
Il w'eât point fait souvent grimacer ses figures, 
Quitte, pour le bouffon, Pagreable et le fin, 
Et sans honte ă Terence allie Tabarin. 
Dans ce sac ridicule ou Seapin s'enveloppe, 
Je ne reconnais plus Pauteur. da Misanthrope. 

Le comique, ennemi des soupirs et des pleu:s, 
N'admet point en ses vers de tragiques douleurs; 
-Mais son emploi n'est pas d'aller, dans une plate, 
De mots sales et bas eharmer la populace. 
Il faut que ses acteurs badinent noblement; 
Que son nud bien forme se denoue aisement; 
Que action, marehant ou la raison la guide, 
Ne se perde jamais dans une scene vide; 
Que son style humble et doux se releve ă propos: 
Que ses discours, partout fertiles en bons mots, 
Soient pleins de passions finement manices, 
Et_les scenes toujours lune ă Jautre lices. 
Aux depens du bon sens gardez de plaisanter 
Jamais de la nature il ne faut s'ecarter.



415 ! 

Jaime sur le iheâtre un agreable auteur 
Qui, sans se diffamer aux yeux du. speetateur, 
Plait par la raison seule, et jamais ne la choque. 
Mais pour un faux plaisant, ă grossiâre &quivoque, 
Qui pour me divertir n'a que la salete, 
Qu'il s'en aille, s'il veut, sur deux treteaux monte, 
Amusant le Pont-Neuf, de ses sornaites fades, 
Aux laquais assemblees jouer ses mascarades. 

B. SPECII 
  

Poema didactică tractează un subiect oare-care, 
dind regule şi principii diverse. Se cere ca subiectul 
unei asemenea poeme să fie interesant, să fie tractat 
cu ordine şi cu metodă, însă, dacă una din calită: 
țile principale este claritatea, alături cu ea trebue 
să punem varietatea şi vioieiunea, stilului, pe care 

“trebue poetul cît mai mult să-l împodobească. 
După subiectul tractat, deosebim : 

1) Poema filozofică, cum este De Rerum Naturu 

a lui Lucrefiu (T. Lucretius Carus 1). 

In această poemă, scrisă în şease cărți, se dez- 
voltă teoria filozofică a lut Epicur. Din nimic nu se 
face nimie (ex nihilo nihil); în natură există numai 

spații şi materie. Materia este făcută din elemente 
indivizibile — atomi — măcar că ele, fiind prea 

subțiri, nu se pot constata prin simţurile noastre. 

Atomii aceştia” sînt în continuă prefacere, dînd naş- 

tere feluritelor corpuri din natură. In legătură cu 
această teorie sint tractate o sumă de cestiuni deo 

1) Cam între anii 98—55 a. Cr.
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importanţă capitală: care este natura sufletului, ce 
este amorul, cum s'a dezvoltat civilizaţiunea în ome- 
nire, etc. Vorbind despre izvoarele termale ce es din 
pămînt şi despre vaporii lor, pomeneşte şi despre 
boulele contagioase şi, cu ocaziunea aceasta, descrie 
faimoasa pestă din Atena din timpul războiului pe: 
loponeziac. Acest pasagiii este cel mai eunoseut din 
toată lucrarea lui Lucrețiu. 

2) Poema religioasă, cum este: <La Religion» de 
Louis Racine !) şi «Theogonia» (genealogia zeilor) 
de Esiod (contemporan cu Omer). 

- 3) Poema agricolă, cum este: «Lucrări şi Zile» 
(Epra nai Tlucpar) de Esiod şi «Georgicele> de Vir- 
giliu. | 

4) Poema literară, cum este «Aria poetică» de 
Boileau. In literatura romînă: «Arta de a citi» de 
T. M. Stoenescu. | 

5) Poema astronomică, cum sînt ale lui Aralus 
(sec. III a. Cr.): Fenomenele (Pawoueva) şi Prognos- 
ticurile  (Atoorusia). 

6) Poema glumeaţă, cum este «La Gastronomie» 
a lui Berchouz. Cuprinde regule despre mincare, 
despre prepararea felurilor, despre serviciul me: 
sei, etc. 

Tot aci trebue să clasăm şi Epistola poetică, în 
care se tractează diverse subiecte sub formă epis- 
tolară: < Ars poetica ad Pisones» de Horaţiu. lu li: 
teratura romînă cităm epistolele lui Grigore Alexan- 
drescu. 

  

1) L. Racine: 1692-1763,
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Unii critică clasează alături de poema didactică şi 

poema descriptivă, care a' înflorit cu deosebire în 

Franţa prin Delille, dar a avut puţin efect şi o foarte 

mică valoare literare. - 

ARTA POETICĂ A LUI HORAŢIU 

Analiză literară 

de 

ALEXIS PIERRON 

  

Acest titlu de Artă poetică e răi găsit şi ne face să 
scuzăm pe Horaţiu de o multime de greşeli de care e ino- 
cent, saii care i se iartă, dacă se gîndeşte cine-va că el 
n'a avut pretensiunea să scrie o poemă didactică, ci să 
vorbească de literatură cu doul amici. Arta poetică, în- 
cugetul lui Horaţiu, a fost numai Epistola către Pisonă. 

De areea totul e aruncat cari la întîmplare şi ameste- 
cat. Convorbirea aceasta are însuşirile eelor-lalte convor- 
biri ale lui Horaţiu. Nu căutaţi ceea-ce n'a voit să dea 
poetul. Nu vă speriaţi că ici, colo rupe firul capritios al 
cugelării, că se leagă une-ori de un cuvînt, dezvoltă prea 
mult o idee secundară şi se întoarce la subiectul dina- 
inte după lungi ocoluri şi după numeroase digresiuni. 

In fond el este merei în subiectul principal; ne apare 
în tot momentul ca un povățuitor cu gust cultivat, ca un 
Mentor literar. Boileau da, el a avut pretensiunea să facă 
un cod a] poeziei. Poema lui Horaţiu nu este, cum pre- 
tind unii critici, o grămădire de bucăiele dintr'o operă 
alcătuită cu multă erudiție, pe eari copiştii le-ai aşezat 
cum a vrut şi leai modificat prin felurite adause, înter- 
vertiri şi supresiuni. i 

Arta poetică, are toate calităţile celor-lalte epistole ale 
lui Horatiu, dar în unele părţi este superioară, cu tablo- 
uri mai interesante şi mai desăvirşite. Sint însă şi defecte 
importante: cîte-va greseli de gust şi de stil... -.. .- 

Îmaginele de la început, de exemplu, sînt lipsite de
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preciziune şi de claritate. E foarte greii a înţelege cum 
un pictor punînd un cap de om pe un gît decal şi adu- 
nînd membre diferite acoperite cu pene felurit colorate 
poate face o figură de femee frumoasă ca bust şi care să 
se termine. în forma unui peşte. 

Un cap de-om cu un git de cal un pictor d'ar lega. 
Şi unui trup cu felurimi de membre de i-ar da 
YVestmînt âe pene 'ripestriţat aşa că o femee 
Cu piept frumos în negru trunchii de peşte să se 'nchee; 
Asemen' monstru de a-ţi vedea, v'ață stăpini 
De ris? Tot ast-fel, o Pisoni, să credeti că va fi 
Şi cartea ?n care s'ar afia imagini deşirate 
Ca visele de om boinav, lipsind de unitate 
Dintru ?nceput pînă 'n sfîrşit. 

Horatiu pune unde-va faţă de primele versuri ale lui 
Omer (Odysea) versul prim al nu ştii cărei epopei cielice: 

Să nu începi cum începu un ciclic cîntăreţ : 
«Ciînta-voiii soarta lui Priam, şi acel războiii măreț» 
Căci ce minuni ne mai poţi da căscînd aşa o gură? 
Gem munţii de dureri cuprinși şi nasc o stirpitură! 
Cu cât mai bun şi mal dibaciii e simplul început: 
0 muză, cîntă-mi pe acel eroă care a văzut 
«Căderea 'Trojei şi-a călcat ţări multe şi popoare, 
«Năravurile cercetind.» 

Preferenţa sa pentru poetul care nu întreprinde nimie 
fără rațiune nu are nevoe de multă justificare, măcar că 
ar putea cine-va să stea la îndoială dacă poetul ciclic de 
care vorbeşte făgădueşte prea mult. Nu ştii însă cum să 
ne explicăm curioasa expresiune prin care crede că & 
caracterizat scopul lui Omer : - 

. „La dînsul următoare 
Nu-s neguri doar după lumini, ci fiacări după fum 1) - 

Asemenea greşeli sînt însă de o importanţă prea mică 
faţă de marele număr al frumuseţilor ce avem deadmirat 
în această poemă. Ă 

  

1) Versurile sînt în traducere făcute ae d. D. C. Oltănescu,
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POEMA DIDACTICA 

(TABLOU SINOPTIC) 

Filozofică 

Religioasă 

Agricolă 

Literară 

Astronomică 

Glumeaţă "
P
O
E
M
A
 

D
I
D
A
C
T
I
C
A
 

Epstola poetică. 

“INTREBĂRI 

I. Ce se înţelege prin gen didactice ? — In ce raport stă cu celelalte 
genuri? — Ce specii cuprinde ? 

11. Ce este poema didactică? — Ce specii deosebim? — Ce exemple 
cunoaşteţi ?—Ce mai punem în această specie ? — Ce mai clasează unii 
critică ?
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SATIRA 

4. REZUMATE ŞI EXEMPLE 

AVARII 
Satiră. de HORATIU 

Cum se face, Mecena, că nimeni nu trăeşte multumit 
cu condițiunea pe care i-a dat-o voinţa lui sai i-a adus-o 
întîmplarea şi laudă pe acei cari se află în alte condițiuni? 

«0 fericiţi negutători !» zice militarul încărcat de ani, cu 
„ membrele frînte de multă muncă. Din contra, neguţătorul, 

cu nava supusă azvirlitoarelor vinturi, zice: «Militia este 
mai. bună, căci ce? se dă atacul şi înti'un minat ori vine 
moartea cea repede ori vesela victorie». N 

Cunoscătorul dreptului şi legilor laudă pe agricultor cînd 
jăluitorul sosit cu noaptea în cap îi bate la poartă. 

Cel care s'a pus garant şi e adus de la iară în oraş 
socotește fericiţi numai pe orăşeni. 
Exemplele de acest fel sînt aşa de multe în cit ar putea 

să ostenească chiar pe Fabiă cel flecar. Ca să nu ţii mult 
cu acestea, ascultă ce vreaii să zic. 

Dar un zeii oare-care ar zice: «Iâcă, eu voiti face acum 
ce voiti: tu, care eşti acum soldat, vei fi negutător ; îu 
care eşti legist vei fi ţăran; voi de aică şi voi de colo 
schimbaţi-vă rolurile. Haide! De ce staţi?» N'ar voi nimeni, 
de şi li s'ar da putinţa să fie fericiţi. Cum dar să nu se 
supere Jupiter şi să nu spue că pe viitor nu va mai as 
culta aşa lesne cererile oamenilor? ” 

De acei înainte nu mai riîz ca cei cari fac glume, măcar 
că... ce opreşte a spune adevărul rîzînd ? Aşa fac dascălii 
cei priceputi, cari daii copiilor 'cîte o plăcintă ca să în- 
veje mai lesne primele cunoştiințe. Să căutăm totuşi a 
vorbi serios. 

Cel care rostogolește greul pămînt cu plugul cel tare, 
cîreiumarul şarlatan, militarul, marinarii cari aleargă în- 
drăsneţi pe toată marea, toti zic că ei de aceea îndură
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munca spre a se odihni cînd îşi vor agonisi de mîncare, 
precum harnica furnică (căci ea le servă de exemplu) 
apucă în gură ori-ce poate să apuce şi face grămezi, 
fiind chibzuită şi gîndindu-se la viitor. Dar ea îndată ce 
a venit iarna nu mai ese din gaură nicăiri şi se folo- 
seşte cu înţelepeiune de proviziunile adunate mai nainte; 
pe cînd pe tine nică vara cea căldrroasă nu te depăr- 
tează de la cîştig, nici focul, nici â,a, nică sabia, nimic 
nu-tă stă împotrivă, numai să nu fie altul mai bogat de 
cît tine. La ce-ţi foloseşte să te duci plin de frică şi să 
îngropi pe furiş în pămînt o grămadă de aur sait de ar: 
gint? Dacă ai lua dintr'însa de pe trebuinţele tale. ar 
ajunge un păcătos de as. Şi dacă nu faci aceasta, la ce 
tă slujeşte grămada adunată ? Tu ai să treeri o sută de 
mii de măsuri de grîu la aria ta, dar stomacul tăii p'are 
să mănînce mai mult de cît al mei, Semeni cu un selav 
care ar duce în spinare sacul cu pîine şi el nu s'ar 
alege cu nică o bucăţică... 

Dar e plăcut, vei zice, să iei dintro grămadă mare. 
— Dacă tu iei din grămadă tot cit luăm noi din puli- 

nul nostru, atunci ee preţ, mai mare are hambarul tăi 
de cît coşulețul nostru ?.. - 

O bună parte din oameni, amăgiţi de o .poflă înşelă- 
toare, zic: «Nici o dată nu ai destul, căci lumea te pre- 
tueşte pe cit ai». Ce să-i faci? Il laşi să devie mize- 
rabil, pentru-că aşa vrea el. Se ţine minte că era o dată “ 
la Atena un sgîreit care era obicinuit a dispreţui ast-fel 
vorbele poporului: «Poporul mă flueră, dar ei aplaud 
acasă cînd văz banii în ascunzătoare». Tantal, muncit de 
sete, în zadar cearcă să guste fluviul ce fuge de la bu. - 
zele sale. 

De ce rizi ? Schimbînd numele, povestea vorbeşte despre 
tine. Tu dormi cu gura căscată peste sacii adunaţi din 
toate părţile și eşti nevoit să-i aperi ca pe nişte lucruri 
sfinte şi să te uiţi Ja ei ca la nişte tablouri. 

Nu ştii la ce slujeşte banul? Să cumperi piine, varză, 
vin... Ce! Iţi place să păzeşti îngheţat de frică, noapte şi 
zi, să te temi de hoti, de foc, de servitori? De cît aşa 
bunătăţi, mai bine lipsă! Aşi vrea să fiu sărac. Dacă te 
apucă niscai friguri ori altă boală te trinteşte la pat, cine 
o să stea la căpătiiul tău, cine o să-ți dea doftoriile, cine 

"o să îndemne pe medic să te vindice mai iute? Nici ne- 

31
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vasta, nici copilul nu te iubeşte; vecinii $i cunostutii 
te urăsc... 

Pune-ţi hotar şi mai conteneşte munca îndată ce ai 
capătat ceea-ce urmăriai. Nu face ca un oare-care Umni- 
diu. Povestea nu e lungă. Bogat, de putea să-şi măsoare 
banii nu să-i cintărească, așa era de zgiîreit în cit nu sar 
fi îmbrăcat nici-odat inai bine ca un servitor şi se temea 
să nu moară de foaie. Ce a folosit ?. O libertă l-a tăial 
în două cu o secure. 

— Atunci ce mă sfătueşii? Să trăese ca Maenius, ca 
Noementanus ? ” 

— Dacă te opresc să fii avar, nu te îndemn să fii risi- 
pitor 'şi stricat. Este o măsură în toate lucrurile: sint 
nişte limite hotărite dincolo şi afară de care nu poalefi 
nimic drept. 

"(Din Satira I Cartea 1) 

NOBILIMEA 

de . 

JUVENAL 

  

Ce dovedese titlurile şi semnele de nobleiă? La cei 
foloseşte, O Ponticus, că te-ai născut din sîngele cel măi 
„nobil, că. potă arăta cu mîndrie chipurile multor strămoşi: 
pe Emilii pe carul lor de triumf, pe Cusii tăiați în Dă: 
tălii, pe un Corvin fără mină, pe un Galba fără -nas și 
fără urechi ? Ce isprăvi faci cu busturile afumate ale unui 
dietator sai ale unui şef de cavalerie, dacă urmăritorii 
“unor asemenea strămoşi duc o viaţă neruşinată ; dacă, în 
faţa chipurilor acester oameni războinici, îsi petrec nop- 
țile jucînd şi se culeă la  revărsatul zorilor, tocmai a 
ciasul cind acei strămoşi porniaii contra inimicului €u 
steagurile ridicate ? 

De geaba se grămădese în atrii figuri vechi de ceară: 
e numai o singură, o adevărată nobleţă : virtutea. 

Fii prin moravurile tale un Drusus, un Cossus, un Paul 
Emiliu. Numele tăii cel bun să stea înaintea imaginilor 
părinţilor tăi. Vorbeşti, te porţi ea un om integru, ca un
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om cu totul drept ? Te socotese nobil. Fie-ţi tată Silanus 
sait ori-cine altul, te consider un cetăţean rar, cred că 
patria e mîndră cu un asemenea fii şi bucuria mea e tot 
aşa de mare ca a Egiptenilor cînd găsesc pe Osiris. Cum 
pot însă să numese nobil pe un om nevrednic de naşte- 
xea sa şi care are numai meritul că poartă un nume 
ilustru? Cite odată, în hătae de joc zicem unui pitice că 
e un Atlas!), unui.negru că e o lebedă, unei fete schi- 
loade că e o Europă?), unor cîini prăpădiţi, cari d'abia 
se tirăsc, le zicem Leopard, Tigru, Leu... Bagă de seamă 
să nu meriți şi tu tot aşa numele de Creticus saii de Ca- 
merinus! Ă 

(Din Satira VIID. 

SA SUPĂRAT VĂCARUL PE SAT 

(Anecdotă versificată) 

de 

ANTON PANN 

Un văcar adese tot se miînia, 
De care sătenii nimie nu ştia. 
Aşa el o dată iar s'a miniat 
Şi o zi întreagă nimic n'a mincat. 
Seara daca vine la nevasta sa, 
Cu părere 'n capu-i că lumii păsa, 
O "'ntrebă zieîndu-i: ce zicea prin sat? 
Le păsa de dinsul căci el n'a mincat? 
Nevasta lui care era ca şi el, 
Prea cu minte mare ca .de copăcel, 
li zise: ză nu ştiii, ei nu -mi-a vorbit, 
Poate și pe mine s'o fi necăjit, ! 
Că câți cu carul pe la noi trecea 
Asupră-mi nică ochii, nu şi-i întorcea : 

  

1) Atlas, un uriaş din mitologia veche, Se credea că el ţine globul pă- 
mintului pe umere. _ 

2), Personagiu mitologie: fată de o frumuseţe remarcabilă.
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Ci-şi biciuia caii, boii îşi bătea, 
Ca cînd de la dînşii necazu-şi scotea. 
Fie, el îi zise, tot nu mă împac, 
Nu mănînc nici miine, ca să văz ce fac. 
Aşa el se duse ca un sec şi prost. 
“Seara iar întreabă ce aii zis de el! 
Si ea îi respunde tot în acest fel, 
EI iar se 'ntărită cum o auzi, 
Şi nu mănine, zise, nici a treia zi. 
Dar r&sbindu-l fonmea n'a mai întrebat, 
Ci îi părea miere codrul cel uscat. 

SATIRA DUHULUI MIEU 

de 

GR. ALEXANDRESCU 

— 'Tragetă toţi cite-o carte! Domnule, eşti cu mine, 
Şezi mă rog împotrivă, şi vedi de joacă bine, 
— Dar ţi-am spus cuconiţă, că ei din întîmplare 
Nici bine, nici nebine nu pociiu să fac cercare. 
Am cuvintele mele ; aste jocuri plăcute, 
Cu voia dumi-tale, îmi sînt necunoscute. 

— Nebun cine te-o crede, vrei să te rugăm poate; 
Astăzi chiar şi copiii ştiii jocurile toate. 
Veacul înaintează. Caro ; vedi că ţi-e rindul; 
Dar ce făcuşi acolo! unde îţi este gîndul? 
Cînd eă am dat pe Riga, baţi cu alta mai mare? 
Ast-fel de neştiiniă e lucru de mirare! 

" Aşa-mi zicea dăunăză, cu totul supărată, 
O damă ce la jocuri e foarte învățată. 
Apoi şoptind pe taină cu cîte-va vecine: 
— Vedeţi, zise, ce soartă, şi ce păcat pe mine? 
Două greşeli ca asta, ză, sufletul mi-l scot, 
A! ce nenorocire! ma chere, ce idiot!
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Vino acum de faţă şi stăi la judecată, 
Tu care le facă astea, fiinţă prea ciudată, 
Spirit, ce joci o rolă în lumea trecătoare ; 
De ce treabă-mi eşti bună, putere gînditoare, 
Cînd nu pocii la nimica să mă ajut cu tine, 
Cînd nu te-ai deprins încă nici vistul să-l joci bine ? 

Nu mai eşti tu acela care 'n copilărie 
Ştiai pe din afară vestit” Alexandrie, 
Şi viaţa ciudată a unui Craii cu minte, 
tare lăsă pe dracu fără încălțămite? 1) - 
Tu care, mai în urimă, rizînd d'aceste toate, _ 
De rost puteai a spune tragedii îns«mnate, 
Meropa, Atalia, şi altele mai multe, 
Declamîndu-le toate cui vrea să te asculte? 

Negreşit, îmi vei zice, ţii minte ce îmi place, 
Dar cărţile cu mine nu pot să se împace, 
Mai lesne pociii a spune hotţiile urmate 
La zece tribunale sub nume da dreptate. 
Mai lesne pociii să număr pe degetele mele 
Cilă sfinți avem pe lună şi cîte versuri rele, 
Decit să bag de seamă ce carte nu e dată, 
A cui este mai mică şi cine o să bată. 
Cind sunt în adunare, n'am altă mulţumire, 
Decit să se deschiză sujeturi de vorbire : 
Atunci sînt gata, liber, ascult, şi cu plăcere, 
Tuşesc, zimbese, mă leagăn, şi-mi dai a mea părere. 
— Frumos răspuns! Ascultă : pe cit mie îmi pare, 
De lume, de năravuri ai slabă incercare; 
Trebuie să ştii jocul, şi. dantul ce-tă lipseşte, 
Şi nişte mică petreceri ce se zice romineşte 
«Jocuri nevinovate», Nevinovate fie, , 
Măcar că vină destule din ele pot să vie. 
Trebue să faci pasuri şi complimente bune ; 
La vorbe serioase cînd alţii se vor pune | 
Să Waseulţi, să spui glume, să scoti la jucării, 
Şi pin” a vide alții să rizi tu mai întilu. 

x 

  

Z 
1 Arghur, eroul poemei ce poartă numele lui, a furat de la dracu o 

pereche de papuci, cari slugiauă drept aripi acelui ce se încălţa cu dinşii.
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Vezi domhişorul cela-care toate le şiie, 
Căruia vorbă, spirit, îi stă în pălărie, 
In chipul de-a o scoate cu graţii prefăcute? 
Hainele dupe dinsul sînt la Paris cusute: 
Singur ne'neredintează. Lorneta atirnată, 
Este şi mat streină, de-o formă minunată; 
Vrea s'o cumpere Prinţul, dar ea un om cu minte 
Dumnealui o toemise ceva mai înainte. 
Cînd le-a spus astea toate, o ia la ochi, priveşte 
Chiar pe dama aceea cu care-atunci vorbeşte ; 

„Io dă în nas, se pleacă, şi în sfirşit o lasă, 
Zicîndu-i : Ce lorneta ! te arată mai frumoasă ! 

Fieşi cine cunoaşte, ce cap tînărul are; 
Dar pentru că dă bine din mîni şi din picioare, 
Şi trinteşte la vorbe fără să se gîndească, 
Am văzut multă lume cu duh să-l socotească, 
Iată de ce talente avem noi trebuinţă! 

2 

Dar tu, care uită lesne, spirit făr' de ştiinţă, 
Socoteşti că potă oare, prin alt-fel de mijloace, 
Arătindu-te 'n lume 'vre o figuv a face? | 
Pretenţia aceasta mi s'ar părea ciudată. 

Cînd pe la nunte, baluri, ne ducem vre o dată, 
(Căci din nenorocire puternica natură , 
Ne-a unit împreună cii-o strinsă legătură), 
Riz văzîndu-te. singur, şi întrun colţ do parte, 
Par'c'ai fi mers acolo ca să compui o carte, 
Iar nu ca să ie bucuri cu lumea dimpreună. 
Dacă vr'e coconiţă, frumoasă, dulce, bună, 
Crezînd că ne prefacem, ne'ndeamnă, ne pofteşte, 
Ne ia la joc, greşala-i îndată şi-o plăteşte: 
Rar să se afle damă de mijloc aşa tare 
Ca să n'o fac să cază la cea d'întăi mişcare. 
Asta îţi e talentul şi daruri!e toate! 

Cit pentru darul vorbei, ce crezi că îl ai poate, 
E numai o părere; îți ceiii şi ertăciune, 
Că nici pentru prieteni minciuni nu voiii a spune.
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Adevărat, se 'ntîmplă să zici pe la soroace 
Cite o vorbă două, care la unii place. 
In cite rînduri însă distractiile tale 
Te fac sa scoti cuvinte ce nu ar fi cu cale! 
Să superi din greşală persoane însemnate, 
Ba încă cîte-odată şi dame delicate, - 
Rizînd d'acele două, statornică pereche, 
Care îşi petrec seara şoptindu-şi la ureche ; 
De cele-lalte patru contese ideale, 
Umflate de pretenţii şi vrednice de jale, 
Pe care dacă prinţul le ia la bal de mină, 
Nu mai vorbese cu nimeni cîte o săptămînă, 
Astăzi rizi de-u pedantă, mîne de-o prețioasă: 
Zică de una ajunsă în virstă cuvioasă, 
Că atestatul vremei nu va să-l priimească ; 
Și de-alta ce iubeşte de cinste să vorbească, 
Ce laudă virtutea şi veci ţi-o pomeneşte, 
Zici că e virtuoasă cît ştim noi evreeşte. 

Greşelile acestea îţi fac un unit nume. 
Tu ştii ce se întîmplă cind se aude "n lume 
Că cinevaşi s'apucă defectele sarate, 
Aulti scot subt al lui nume minciuni nenumărate. 
S'a vorbit într'o casă de un fanfaron mare, 
Declamiînd sentimente ce sigur nu le are, 
Care la lot ar pune suflarea” omenească, 
Cînd cineva cu dinsul ar vrea să o tocmească; 
S'a zis ceva de Iancu, de Stan, de Lăurescu; 
Cine le-a scos acestea? — Le-a scos Alexandrescu. 
Far'a zice nimica, singura ta zimbire, 
De te-i afla de față, e o 'nvinovătire. 
In zadar te porti bine şi lauzi cite-odată, 
Chiar lauda în gură-ti de satiră-i luată, 

Aşa, în loe să critici greşalele streine, 
In loc să rizi de alții, mai bine ridi de tine. 
Invaţă danţul, vistul şi multe d'alde alea, 
Iar, de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea?). 

Ed, 1512, 1847, 1863. 

» Pralea, traducătorul Psaltirei în versuri,



DIN «SATIRA III» 

de 

EMINESCU 

Ai prezentul nu ni-i mare ? N'o să-mi deie ce-o să cer 
N'o să aflu între-al noştri vre-un falnic juvaier ? 
Ai la Sybaris nu suntem lingă capiştea spoielii? 
Nu se nase glorii pe slradă şi la uşa cafenelii? 
N'avem oameni ce se luptă cu retoricele suliță, 
In aplauzele grele a canaliei de uliii? 
Panglicariă în ale ţării care joacă ca pe funii, 
Măşti cu toate de renume, din comedia minciunii ? 
Toli pe buze aii virtute, iar în ei monedă calpă, 
Quintesenţă de mizerii de la creştet pînă 'n talpă! 
Dintwaceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii! 
Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfinte Golii 
In cămeşi cu mîneci lunge şi pe capete scufie, 
Ne fae legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filozofie, : 
Patrioţii! Virtuoşii. cititori de-aşezăminte, 
Uude spumega desfriul în mişcări şi în cuvinte, 
Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri... 
Si aplaudă frenetic schime, cîntece şi jocuri, 
Și apoi în Sfatul Tării se adun să se admire: 
Bulgăroi cu ceafa groasă, Grecotei cu nas subtire — 
Toate mutrele acestea sunt pretinse de Roman. 
Toată Greco-Bulgărimea e nepoata lui Traian. 
Spuma asta "'nveninată, astă plebe, ast gunoiii 
Să ajung” a fi stăpină și pe tară şi pe noi? 
Tot ce 'n ţările vecine e zmintit şi stirpitură, 
Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură, 
Tot ce e perfid şi lacom. tot Fanarul, totă ilotii, 
Toţi se scutură aicea şi formează patrioti, 
In cît fonfii şi flecarii, găgăuţii și guşatii, | 
Băibăiţi cu guca strimbă. sînt stăpînii astei naţii! 

Voi sînteţi urmaşii Romei? nişte răi şi nişte fameni! 
l-e ruşine omenirei să vă zică vouă oameni! 
Şi această ciumă *n lume şi aceste creaturi 

„Nică ruşine nai să ieie în zmintitele lor guri 
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară, 
Indrăznese, ca să rostească pi şi numele tăi, tară!
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B. PRINCIPII GENERALE 
  

Satira este o compoziţiune de gen didactic care 

ne dă învățături morale, rizind de defectele şi viţiile 

oamenilor. Ea combate în genere moravurile corupte 

ale societăţii şi răzbună prin aceasta virtutea, com- 

bate pe scriitorii răi arătind ridieulul la care se ex- 

pun, luptă contra tiraniei celor puternici. 

„Satira poate fi, după modul cum priveşte subiectul 

săii, de două feluri: a) glumeață, b) violentă. 
După felul subiectuluj, deosebim: safiră politică, 

literară, morală. 

Mai deosebim încă: satiră generală şi satiră per- 

sonală, după cum atacă pe o anumită persoană ori 

o clasă socială saă o societate întreagă. 
Numele ei vine de la vorba latină satura, adiectiv 

devenit substantiv din expresia satura lanz (tavă 

amestecată). Se obicinuia la Romavi să se ofere ze- 

ilor fructe diverse. După cum aceste fructe erai 

amestecate, asemenea amestecate erai la început 

şi cele tractate într'un gen literar care de atunci se 

numi satura ; de aci satira. 

C. ISLORICUL 

Satira, ca gen literar, aparţine Romanilor; de a- 

ceea a zis cu dreptate Quintilian!): Satura quidem 

1) Între anii 42—120 d, Cr. A scris: Institutiones Oratvrial.
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tota nostra est.La Greci a existat producţiuni-cu un 
scop apropiat de al satirei, aşa humiţii <lambi», cum 

sînt al lui Archiloch, despre care ne vorbeşte Ho- 
rațiu în Arta poetică: 

Archilocum proprio rabies armavit iambo...; 1) 

a“estea însă făceaii parte din genul liric. 
Primele manifestaţiuni ale acestui gen le aflăm în 

producţiunile poporane. ale Romanilor. Istoria ne 

spune că poporul roman era aşa de înclinat spre 

luare în riîs, deci spre satiră, în cit chiar generalii 

nu scăpai de glumele adesea foarte înțepătoare ale 

soldaţilor lor. Aşa lui Caesar — comandant de altfel 

foarte iubit — i se adresară multe satire, din cari 

unele se scriseră pe diverse monumente publice în 
ziua cînd el intra triumfător în Roma. 

Primul poet care dete satirei un caracter partieu- 

lar şi formă literară fu FEnnius de la dinsul însă 

avem prea puţine fragmente ; deci nu ne putem da 

seama bine de valoarea operelor lui. Acela care; 
după mărturia scriitorilor latini, şi-a cîştigat adevă- 
rată glorie cu satirele a fost Lucius 2) Quintilian 

zice că chiar în epoca lui August erai mulţi cani 

puneati scrierile acestuia mai presus de al tuturor 

poeţilor. El trăeşte în epoca în care se începuse 

transformarea moravurilor societăţii romane şi se 
arată partizan al vechilor virtuți, pe cari le apără 

cu multă vigoare, înfiierind decadența. din timpul săi. 

Horaţiu ne-a lăsat două, cărți de satire, socotite 

1) Furia a înarmat pe Archiloch cu în: i PI 
2) Lacilius: 180 —103 a. Cr. mbul inventat de el însuşi,
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îutre capo-d'operele literaturii latine. EI este un filo- 
zof epicurean (se numeşte singur în glumă: <Epi- 

curi de grege porcus>) care ride de viţiile şi ridicu- 

lele contemporanilor săi şi dă sfaturi pentru bună 

purtare. Buna purtare este, după el, calea mijlocie 

în toate : <aurea mediocritas» ; de aceea batjocoreşte 

pe desfriînaţii. cei mari, ca şi pe oamenii cu principii 

prea austere, cum erau stoicii. Rar întilnim la el accente 

de revoltă şi de indignaţiune. Fericit de soarta sa 

şi nedorind nimie mai mult de cît are, el se arată 

totdeauna “foarte îngăduitor cu greşelile altora. 

Persiu 1) este un satiric filozof, reprezentind toc- 

'mai curentul opus lu; Horaţiu, adică doctrina stoică, 

pe care o învățase de la profesorul săi; celebrul 

Annaeus Cornutus. EL se ocupă de literatură, de viaţa 

oamenilor de stat, de educaţiune, fă-înd din satiră mai 

mult o tribună politică. Operele sale nu sînt destul de 

cunoscute, din pricina stilului greoiii în care sînt scrise. 

Juvenal 2) e cu totul deosebit şi de Horaţiu şi de 

Persiu. El reprezentă prin excelenţă satira violentă, 

plină de indignaţiune, pe cînd Horaţiu era glumeţ; 

pe de altă parte reprezeniă satira personală, pe cind 

Persiu vorbia despre viţii în general. Adine rănit 

în sufiet de ceea-ce vedea în jurul săii, de parveniţi 

de delatori, de intriganţi, de femei perfide, de poeţi 

linguşitori, de filozofi cari, predică morala pe cînd 

ei sint oamenii. cel mai neruşinați, —Juvenal se de- 

cide a lua «biciul satirei» ca să lovească această 

lume şi exclamă: 

1) Persiu: 34—62 d. Cr. 
2) Decimus Tunius Juvenalis : 42—120 d. Cr.
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Si natura negat, facit indignatio versus!) 

Incepind de prin secolul XVI s'a dezvoltat la po- 

poarele moderne satira imitată după cea latină. 

La Francezi, după Regnier 2), scrise satire Boileau, 

Voltaire, Gilbert 3), ete. Ă | 

La Englezi cei mai însemnați reprezentanți al ge- 

nului sînt: Draden ?) şi Byron. La Germani îȘI asi- 

gurară celebritatea prin asemenea scrieri Hagedorn 

şi Rabener, la Italieni Ariosto, Salvator Rosa ?), 

Pietro Aretino €), ş. a. Î * 

3. SATIRA LA ROMÎNI 
  

1. SATIRA POPORANĂ 

Moştenită de la Romani ca specie, satira poporului 

romîn se manifestă prin: a) poezii satirice proprii 
zise ; b) anecdote sa zvoave; c) strigătură sa cîn- 

tece de horă. (acestea sînt nişte satire de o întin- 
dere mai mică, chiar de trei sau -patru versuri); 
d) proverbe, pentru că în ele nu găsim numai idei re- 
lative la înțelepciunea în viaţă, ei găsim şi rezumate 
ale unor povestiri, cari sînt satire. Exemplu: «Ba e 
tunsă, ba e rasă». 

Tot materialul satirei noastre poporane se poate 
grupa astfel: 1) Satire la adresa popoarelor -conlo- 

1) Dacă natura se opune, indiznarea mea va face restul. | 
2) Mathurin Regnier : 1573—1613. | 
3) Gilbert: 1751—1780. i 
4) Dryden : 1632--1700. Cunoscut şi ca poet dramatic, 
5) Salvator Rosa a fost şi pictor celebru: 1615—1673. 
6) Aretino: 1492—1557,
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cuitoare saii vecine ; Tigani, Evrei, Unguri şi Saşi, 

Bulgari şi Sirbi, Greci; 2) Satire sociale. 

1) Dintre toţi streinii cu cari poporul rominesc a 

fost în contact în cursul timpului, desigur că Țiganiă 
sînt cei cari ocupă locul de căpetenie în producţiu- 

nile lui satirice. Ţiganul nu e prost, dar se face ca 

să tragă folos din aceasta şi mai ales ca să fure. 

Hoţia şi lenea am putea zice că sînt trăsurile carac- 

teristice ale Țiganului reprezentat în satira noastră. 

Tiganul mai e şi fricos, însă foarte fudul. Se laudă 

totdeauna că e curagios şi că nu-i pasă de nimic; 
de multe ori rabdă o neplăcere ea să-şi satisfacă o fu- 

dulie. Dacă se vede păcălit de Romîn şi pricopsit cu o 

plasă în loc de blană, el se ţine fericit şi, tremurînd, 

se miră de gerul ce vor fi suferind cei goi, dacă lui, 

care este aşa de bine adăpostit, îi elănțănese dinţii. . 

Evreul de asemenea a dat naştere unui număr de 

anecdote, zicători, şi poezii. Trei sînt mai ales punc- 

tele de plecare cari ai produs această parte a lite- 

raturii noastre: &) opoziţiunea diametrală între reli- 

giunea Evreului şi a Romiînului, 5) frica pe care o ma- 
nifestă Evreul, c) spiritul comereial şi dorinţa de cîştig 

cum şi exagerata economie practicată de Evrei, ceea- 

ce a contrastat cu caracterul nepăsător al Rom înului. 

In al treilea rind vin Sirbii şi Bulgarii. In ge- 

nere poporul confundă aceste două naţiuni şi le sa- 

tirizeze în acelaş chip. De obicei Sîrbul sai Bul- 
garul e considerat ca tipul prostiei. 

Satirele şi anecdotele cu privire la Unguri şi la 
Saşi se găsesc cu deosebire la fraţii noştri de peste 

munți. Ungurul e prost, nu e viteaz, dar e de o fu-
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. 1 

dulie fără păreche şi laudele lui sînt mai pre sus 
de ori-ce închipuire. Sasul este la Rominii de peste 

munţi un tip analog cu al Sirbului de la noi. 
Grecul are în literatura noastră poporană, urmă- 

toarele trăsuri caracteristice : fire rea, linguşire, în: 

şelăciune şi laudă. 
2) Satira socială se îndreptează în potriva femei- 

lor leneşe, rele cicălitoare şi cele ce se sulimenese; 
în potriva bărbaţilor leneşi, beţivi şi răi cu femeile; 

înpotriva popilor ignoranţi, interesaţi şi înclinați spre 

hoţie ; în potriva avarilor, ambiioşilor, ealomniato- 

rilor, etc. 

2. SATIRA CULTĂ Ă 

Cea mai veche satiră literară este: «Istorie ce ati 

scos domnilor şi boerilor», care circula în manus: 

seris pe la. finele secolului. trecut (1773 şi urm.) Ride 

de boieri, cari din cauza multelor cheltueli— ajunsese 
săraci. Aceasta e o pedeapsă dumnezeiască, pentru 

că ei n'aveâii nici o dragoste de ţară: 

Lăutarii le cînta 
Grija ţării nu purta. 

In secolul nostru satira a fost foarte cultivată în 

toate speciile. 

Vasile Fabian Bob 1) lăsă dou satire: « Moldova 
în 1821» şi «Geografia Tintirimuluă», neterminată, 
în care descrie în mod satirice lumea ceialaltă. 

Paris Momuleanu ?) în eolecţiunea sa «Caracle- 

1) Vasile Fabian Bob: 1795—1836. 
2) Barbu Poris Momuleanu : 1194—1837,
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ruri» ne dă o serie de satire—nu tocmai reuşite— 

înfățişindu-ne diferite viţii sai pasiuni : < Ambifiosul», 

<Sgîrcitul», « Risipitorul», etc. 
Eliade a seris multe satire, parte literare, parte 

politice. In toate i se poate imputa tonul prea pea- 

sonal. Vom cita: <Figaro şi Don Pascale», «Cin- 

tecul Ursului», la adresa unui agent rus Duhamel 
venit în Bucureşti în 1848. 

Grigore Alexandrescu a lăsat un număr de satire, 

cari ai făcut mult efect în timpul publicării şi chiar 

azi citindu-le aflăm în ele multe frumuseți. El sai 

ia tonul furiei, al omului virtuos deznădăjduit deiz- 

binda vițiului, al nenorocitului asuprit pe nedrept,— 

ori glumeşte, spunînd în mod vesel lucruri cari bi- 

ciuiese sait o stare politică ori socială sai un anu- 
mit fapt izolat. In «Confesiunea unui renegat» lo- 

veşte cu cea mai mare cruzime pe aceia cari îşi 

schimbă convingerile foarte des cind poi să capete 

prin acest chip foloase. In <Adio» — un model de 

satiră — blestemă cu accentul urei celei mai grozave 

pe un consul: 

Adio, lung adio şi fără revedere 
Departe, mult departe te dn din ţara mea! 
Pustiul Siberiei te așteaptă cu plăcere 
Pămiîntul să te "'nghiță şi dracul să te ia. 

In <Sabhra duhului măeii» poetul satirizează soci- 

etatea şi educaţiunea din acel timp. Ne înfăţişează 

o convorbire între: dînsul şi spiritul său. Certat de 
cîte-va cucoane într'o adunare pentru că nu ştia să 

joace cărţi, începe să ceară socoteală spiritului pen- 

tru aceasta, acuzindu-l că nui slujeşte la nimic şi
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începe să spună ee ar trebui să facă spiritul săii şi 

în această enumerare este satira. Aci ne va vorbi 

despre aşa numitele «petits jeux innocents», despre 

domnişorii îmbrăcaţi după ultima modă de la Paris, 

cari îndrugă la vorbe fără să se giîndească şi cari 

din pricina aceasta sînt preţuiți de cucoane, despre 

acele femei cari crezindu-se aristocrate se uită cu 
ochii mici la toată lumea: 

Pe care dacă prinţul le fa la bal de mînă 
Nu mai vorbesc cu nimeni cite o săptămînă 

şi despre alte ridicule ale timpului său. 
Tot în aşa mod indirect ride el de încercările de 

reformă de pe la 1858, adresindu-se Cometei şi ce- 

vîndu-i să nu prăpădească pămîntul, ci să dea un 

răgaz de zece mii de ani.ca să se spoiască legile 
din ţara Rominească. 

Constache Bălăcescu, spirit eminamente satiric, 
ne-a lăsat o lungă lucrare intitulată <Fă:mă tală 
să-ți seamăn», biciuind în conversaţia dintre un ță- 

ran şi fiul săii pe care l-aduce la Bucureşti ca să-l 

procopsească — multe rele ale stării de atunci (18%), 
Bolintineanu, în partea ultimă a vieţii sale, in- 

tind în politică, serie multe satire, mai toate în în- 

teresul luptelor sale. Colecţiunile de asemenea satire 

se numesc: «Nemesis», < Bolintiniodele», <Eumeni- 
dele>, «Menadele». Sînt multe, dar în genere prea 
personale, scrise cu ton de pornire şi adesea proza” 

ice: seamănă mai mult a articole de gazetă de cit 
a satire în versuri.
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Hminescu are între poeziile sale patru pe cari le-a 

intitulat Satire. Nieăiri el nu ia tonul vesel, ci tot- | 

deauna vorbeşte în modul cel mai serios, adesea plin 

de ură şi ironiile ce face cite odată sînt prea rele 

ca să-ți provoace rîsul. 

In prima satiră: după o parte filozofică în care 

dezvoltă filozofia budhistă, poetul cercetează viaţa 

omului de ştiinţă, declarind că e o înşirare de nevoi 

fără nică o răsplată nică în lumea aceasta, nici după 
moarte. Nimeni nu-i preţueşte lucrările, cîte cine-va 

de abia le aminteşte <într'o notă prizărită sub o pa- 

gină neroadă;> după moarte discursuri în cari vre-un 

«mititel» caută să se scoaţă în evidenţă, iar poste- 

ritatea nu-i cercetează operile, ci-i scotoceşte viața 

ca să arate că a fost şi el om ca toți oamenii. 

In satira a doua arată că poetul nu e nici odată, 

prețuit şi—cu tonul personal— declară unui amic că 
nu voeşte să scrie de teamă ca să nu-l laude «oa- 

menii din ziua de astăzi», căci aceasta l-ar miîhni. 

“In a treia şi a patra întilnim două antiteze : între 
vitejia romineaseă din vremea lui Mircea şi decă- 

derea din timpurile noastre; între viaţa fericită poe- 

tică de la 1400 şi. viaţa materialistă, interesată din 

epoca noastră. Ambele-—de şi bine scrise— nedrepte * 

şi nefundate. Progresul făcut în toate direcţiunile e 

tăgăduit de el şi ne prezentă sub o lumină exagerată 

ce avea bun viața trecută. 

N. Orăşeanu!) a. seris toată viaţa sa satire poli- 

tice. Unele din primele ati un ton mai general, cum 

este «Plângerea unuă biniştiii»;— dar cele mai multe 

1) Mort acum ciţi-va ari. AR
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din urmă sînt şi politice şi personale, relative la 
evenimente. puţin cunoscute şi pline cu aluziuni la 

fapte şi oameni din timpul cînd aii fost scrise, ast: 
fel că nu se pot înțelege fără comentarii. 

SATIRA 
. (TABLOU SINOPTIC) 

| Glumeaţă 

Violenţă 

  

Politică 

_+ Literară 

| Morală 

” ! ” ! Personală 

Generală 

S
A
T
I
R
A
 

- | INTREBĂRI 

1 Ce este satira ?— Din cîte puncte de vedere se poate împărţi şicum?— 
De unde vine numele de satiră? . 

II Cărui popor aparţine satiru ca gen!—A. existat Ia Greci ?—Cari sint 
primele manifestări ale acestui gen ?-—Care poeti-a at formă literară? — 
Ce a soris Horaţiu?—Ce fel este satira lui Persiu ?—Prin ce se caracte- 
viză opera lui Juvenal?—0ine a scris satire la Francezi ?-—Cine la Ger- 
mani? la Englezi? 

III 1. Prin ce se manifestă satira poporauă romînă?—Cum se gru- 
pează materialul satirei noastre ?—Cum înfăţişază satira noastră pe ŢI: 
gan? pe Evrei? pe Siîrb şi Bulgar? pe Ungur şi Sas? pe Grec? Ce este 
satira socială ? ” - - o 

2. Care e cea mal veche satiră literară? —Cine a scris satire în seco- 
lul nostru ?— Carl sînt cele mai însemnate sătire ale lui Alexandrescu ?-- 
Ce a soris Costache Bălăcescu+—Ce valoare at satirele lui Bolintineanu ?— 
Ce cuprind poeziile lui Eminescu intitulate satire ? — Ce ştiţi despre X. 
Orăşanu ? | 
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C. ANALIZE LITERARE 
  

PLÎNGEREA UNUI BINIŞLIU 

1 

Se zice totdeauna că gloria actorilor este cea mai tre- 
cătoare: mult succes în timpul cit talentul le e în floare, 
uitare deplină îndată ce părăsesc scena. Cam aşa este şi 
soarta scriitorilor pe cari i-a preocupat politica momen- 
tului, chiar dacă se recunoaşte într'înşii un talent ce ar 
fi putut să se ridice mai pre sus de succesul zilei. 

Ast-fel s'a întîmplat cu Nicolae Orăşanu, mare talent 
satiric, temperament de poet, care înveselia cu glumele 
sale ori-ce adunare de prieteni Ela alimentat ” ziarele 
umoristice. în cuvs de 10—15 ani şi, în vremuri cînd în 
contra poesiei guralive eraii legi foarte severe, nu rare ori 
a suferit închisoare. Se povesteşte că era aşa de deprins 
cu aceasta în cît, îndată ce publica vre-o poezie mai vio- 
lentă. îşi lua aşternutul şi pornea la Văcăreşti. 

Dar s'ăr pune poate întrebarea: ce va răminea din 
opera lui ? Felul scrierii lui îl face să nu mai fie gustat 
azi. Trebue să cunoască cine-va în detalii toate faptele 
politice, toate numele şi poreclele personalităţilor din 
timpul acela ca să înieleagă ironia, batjocora uneoră gro- 
solană, alteori foarte fină şi plină de aluziuni pe cari azi 
nu le mai poti ghici. Istoricul care va voi să cunoască 
ideile şi moravurile timpului va găsi preţioase informa- 
tiuni în satirele lui Orăşanu; istoricul literar va trebui 
să-i însemneze un loc în dezvoltarea poeziei romîne, căcă 
de sigur valoarea lui Orăşanu este cu mult superioară 
satirelor lui Bolintineanu — care şi el a scris satire po- 
litice pentru moment — şi stă: alătură cu a lui Grigore 
Alexandrescu şi Costache Bălăcescu. E drept «ă satirele 
lui Alexandrescu vor putea să trăiăscă în citirea curentă 
mai mult de cit ale lui Orăşanu, dar aceasta vine în pri- 
mul rînd de la felul subiectelor: Alexandrescu are teme 
generale ; Orăşanu are teme individuale, teme de moment. 

Intilnim însă şi între scrierile acestui din urmă satire 
generale. Aşa este cea intitulată: <Sărmana vreme veche, 
plângere patetică a unui biniştiii».
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II 

Repedea schimbare în întreaga noastră viată operată 
după epoca dintre 1848—1859 e plină de interes pentru 

cercetătorul moravurilor şi de sigur că dacă un strein. 
ne-ar fi vizitat în secolul nostru de două ori, pe la 1840 
şi pe la 1870, ar fi rămas mirat de deosebirea enormă 
între ţara noastră în aceste două momente. Se întelege 
însă că tot ce se face repede are cusururi mai multe. E 

evident că alt-fel se va prezenta. mica. noastră civiliza- 

țiune făcută cam în pripă şi altfel civilizațiunea unui stat 

mare stabilită printr'o desvoltare înceată şi normală în 
curs de secole. Caracteristic pentru tranziţiunile repezi 

_este contrastul între trecut şi prezent, contrast vii pe 
care-l întîlnim în deprinderi, în viaţa zilnică, în aplica- 
rea legilor, în vorbire, în credinţe şi idei. Cogălniceanu 
zisese în discursul la alegerea lui Cuza: «La legi nouă 
oameni noi». In adevăr sai produs oameni noi, dar a 
rămas şi cel vechi, adesea s'a impus colaborarea lor şi 
în tot cazul omul de eri şi omul de azi au trăit mult 
timp alături. 

Contrastul de care vorbim era pe la 1859 foarte pu- 

ternie, In acest an scrie Orăşanu poezia de care ne ocupăm. 

II 

Poetul ne înfâţişază pe un bătrin care trăise în ultimit 
ani ai epoeei fanariote şi în epoca Regulamentului or” 
ganic şi care îşi exprimă adinca sa nemulțunire pentru 
schimbarea întimplată în ţara noastră, care de la arde- 

rea Arhontologiei părea pornită pe un drum noii. Pen- 
tru ca mai desăvirşită să fie icoana acestui om al treci: 

tului, poetul a căuiat să serie în limba timpului. Fie- 
care vers e încărcat de turcizme şi grecizme, unele cu 
desăvirşire eşite din uz şi ne mai cunoscute astă-zi, ȘI 
tocmai faptul că, citind, nu întelegi toate vorbele, este 

de un extraordinar efect poetic, ai deplina iluziune că 
stai de vorbă cu un individ din trecut, cu un bătrin pe 
care nenorocirea l-a făcut să-şi prelungească zilele ca să
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vază stricarea tării, dispariţiunea tuturor instituţiilor cu 
cară era deprins din copilărie, să vază cum vintul timpu- 
lui celui noii caută să-i sufle şi ideile ce-i eraii atit de 
scumpe. o 

Sărmană vreme veche, vestită 'n chilipiruri, 
In mii de marsfeturi, ruşfeturi şi gheliruri, 
Bogată *n evghenie şi 'n oiracladiseală, 
In sumă de mansupuri şi în cheverniseală, 
Cind punga, pozănarul, cămara şi chiar casa 
Sta dolăura de zahăr, cafele, baolayale,.. . 
Cind stujba-era moşie: făcea dintr'insa stare, 
Atun ia, da, atuncia cra bine de viaţă 

Aşa începe şi pe acest ton şi în acest stil urmează 
poezia. Tot aşa a procedat şi Nicolae Filimon în cunos- 
cutul săi roman de moravur: «Ciocoii vechi», în care în- 
trehuințează sumă de termeni din vremea lui Caragea în 
cit ai nevoe de note ca să întelegi unele fraze. 

După o patetică introducere de natură generală, boerul 
începe a povesti amintirile sale proprii. Şi el începuse 
ca fecior, «ciocoiti», într'o casă boerească, şi el ştersese 
ialerele şi ținuse cureaua la butcă, şi el purtase” ciubu- 
cul boerului şi acum iată-l bogat, mare, respectat de 
toti în cît numai ca prin vis îi tree pe dinainte întim- 
plările din copilăria şi tinereţea sa şi depărtarea le 
sterge părţile mai întunecoase şi le înfăţişează într'o 
lumină plăcută. 

Şi-a început cariera pohilică prin a fi zapeiă. Şi-a um- 
plut cămara cu de ale băcăniei, şi-a umplut cotetul 
cu păsări: 

La mine bunul plăşii, la mine se afla - 
Şi punguliţa-mi seacă creştea şi se umfla. 

Sărmanii ţărani puşi sub oblăduirea lui! Bătae zi şi 
noapte, jaf, groazniee împliniri de biruri, închisoare «la 
gros şi la butuc»: iată partea lor, iată pe ce se înte- 
meia toată prosperitatea zapciului. 

Şi cui să se plingă? La divan, unde aveaii să se ducă 
«cu rogojina în eap şi cu jalba în proțap» aveai să în- 
tilnească pe protectorul asupritorului lor : 

Şi apoi boerul mare, boerul get-beget 
Ştia cum ruerge treaba, ştia de marafet.
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Aşa şi-a făcut treaba, a pus bani de o parte şi cind 
protectorul l-a părăsit a devenit şi el boer şi, la rindul 
lui, a protejat şi el pe altii. 

“Şi acum ce spectacol îngrozitor ! Boerii ai ajuns otrepe. 
Totul s'a distrus! Şi lacrimi amare varsă bătiînul ev- 
ghenist pe ruina trecutului... Un lucru îl supără însă mai, 
mult de cît toote: i - 

Dar lucrul cel mai mare de care tot mă mir 
E că azi, ca şi mojicii, boerii plătesc bir. 

Sfirşitul acestei jelanii este caracteristie. Poetul s'a 
arătat de o pătrundere deosebită. căci boerul nu vrea să 
crează că trecutul s'a dus pentru tot-d'auna. De şi evi: 
denţa îi arată că lovitură de. moarte â primit tot cea 
fost vechii, că alătură cu dinsul răeşte o lume nouă, că 
poate chiar copiii lui sint dintre aceşti <afurisiţi> bonju- 
riştă cari aii stricat toate, totuşi par'că sufletul lui îi mai 
spune ceva şi un ecoii depărtat îl face să exelame cu 
lacrimile în ochi: , . 

Sărmană vreme veche, cînd, dragă, o să mai vii 
Cu braţele deschise la bieţii binişiiă?
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- FABULA 

A. EXEMPLE 
  

  

PISICA ŞI COCOȘUL i 
o de 

ESObP 

Pisica prinzând pe cocoș, şi vrind ca pentru cuvioasă 
causă să-l mănânce, îl învinovăţia, zicînd: Că le vine 
grei omenilor, pentru că strigă n6ptea şi nu-i lasă să 
dormă. El îi răspunse ca pentru folosul lor face aceasta, 
ca oamenii să se deştepte de timpuriii şi să apuce de lu- 
ernl lor. Pisica totuşi îl învinovăţia şi zise: Măcar de ai 
ai ave tu şi alte multe răspunsuri bune şi adevărate, ei, 
totuşi nu voiii rămîne flămândă, și ast-fel l-a mâncat. 

INVĂŢĂTURA 

Această fabulă însemnează: că firea rea de bună voie pă- 
cătueşte, şi dacă nu cumva sub chip bun şi adevărat nu 
poate face aceasta, totuşi gîndeşte şi încearcă să facă răul. 

VULPEA 

“de 

ESO:P 

Vulpea prindându-se în cursă (laţ), a scăpat tăindu-și 
coada şi acum de ruşine gîndia mai bine să nu mai tră- 
iască. Deci s'a gindit ea să sfătuiască şi pe celelalte vulpi 
să-şi taie coada, ca cu răul de obşte să-şi ascundă rusinea 
sa. Şi fiind ele la un loc adunate începe a sfătui pe cele- 
lalte, că nu numat nu se cuvine această mădulare, ci şi 
este sarcină îndeşert acăţată. Atunci una dintre vulpi 
xsăpunzind zise: da şireată mai eşti, de nu ţar folosi 
ție acâsta, nu ne-ai da sfat să facem şi noi asemenea. 

INVĂŢĂTURĂ 

Această fabulă învaţă : că oamenii cei văi nu pentru că 
le vreau binele, daii celor de aproape ai lor sfat să facă 
ceva, ci pentru folosul lor. .



, 504 

LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE 

de 

LA FONTAINE 

  

Un mal qui repand la terrveur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de ]a terre, 
La peste (puisqu'il faut lappeler par son nom), 
Capable d'enrichir en un jour PAeheron î) 

Faisait aux animaux la guerre. ! 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous etaient frappis: 

On n'en voyait point d'oecupes 
A chercher le soutien d'une mourante vie; * 

Nul mets m'execitait leur envie; 

Ni loups. ni renards n'€piaient 
La douce et linnocente proie: 
Les tourterelles se fuyaient; 
Plus d'amour, partant plus de joie. 

Le lion tint conseil et dit: «Mes chers amis, 
Je erois que le Ciel a permis 
Pour nos peches cette inforiune. 
Que le plus eoupable de nous 

Se sacrifie aux traits du cleste courroux; 
Peut-âtre il obtiendra la gusrison commune. 
I/histoire nous apprend qwen de tels accidenis 

On fait de pareils devotiments. 
Ne nous flattons done point; voyons sans indulgence 

L'etat de notre conscience. 
Pour moi, satisfaisant mes appetits gloutons, 

J'ai dâvore foree moutons. 
Que m'avaient-ils fait ? Nuile offense. 

Meme il m'est arrive quelquefois de manger 
Le berger. 

Je me devotirai done, sil le faut; mais je pense 
Quiil est bon que chacun s'aceuse ainsi que moi; 
Car on doit souhaiter, selon toute justice, ! 

Que le plus coupable perisse». 
— «Sire, dit le renard, vous âtes trop bon roi; 
Vos scrupules font voir trop de delicatesse. 
Eh bien! manger moutons, canaille, sotte espâce, +
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Est-ee un ptehe? Non, non. Vous leur fites, seigneur 
En les eroquant, beaucoup d'honneur; 
Et, quant au berger, Pon peut dire 

_ Quiil ctait digne de tous maux, 
Etant de ces gens-lă qui sur les animaux. 

Se font un chimerique empire.». 
Ainsi dit le renard; et flatteurs d'applaudir. 

On n'osa trop approfondir . 
Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, 

Les moins pardonnables offenses. 
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins, 
Au dire de chacun, 6taient de petits saints. 
L'âne vint ă son tour et dit: <«J'ai souvenance 

Qw'en un pre de moines passant, 
La faim, Poccasion, Pherbe tendre, et, je pense, 

Quelque diable aussi me poussant, 
Je tondis de ce pre la largeur de ma langue. 
Je w'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.» 
A ces mots, on cria haro?) sur le baudet. 
Un loup queique peu clerc prouva par sa harangue 
Qu'il fallait devouer 3) ce maudit animal, 
Ce peie, ce galeux, d'ou venait tout leur mal. 
Sa peccadille fut jugee un cas pendable. 
Manger lherbe d'autrui”! quel crime abominable ! 

Rien que la mort n'etait capable 
D'expier son forfait. On le lui fit bien voir. 

> 

Selon que vous serez puissaut ou miserable, | 
Les jugemenits de cour vous rendront blanc ou noir. 

1) IP Ack4ron, fluviu în Infera. 
2) Haro,strigăt de acuzaţiune, 
3) DEvouer, a sacrifica.
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LE HERON 
. de | 

LA FONTAINE 

  

Un jour sur ses longs. pieds allait je ne sais ou 
Le Hâron au long bec emmanche d'un long cou; 

Îl cotoyait une riviere. 
L'onde etait transparente ainsi qwaux: plus beaux jours. 
Ma commâre la carpe y faisait mille tours 

Avec le brochet son compere. 
Le Hsron en etit fait aisâment son profit : 
Tous approchaient du bord, Poiseau n'avait qu'ă prendre; 

Mais il cerut mieux faire d'attendre 
Qaiil et un peu plus dappetit : 

II vivait de regime el mangeait ă ses heures. 
Apres quelques moments, lappetit vint: oiseau, 

S'approchant du bord, vit sur Veaău 
Des tanches qui sortaient du fond de ces demeures,. 
Le mets ne lui plut pas; il s'attendaită mieux, 

Et montrait un goiit dedaigneux 
Comme le rat du bon Horace: 

«Moi, des tanches! dit-il ; moi Heron, que je fasse. . 
Une si pauvre chere! Et pour qui me prend-on ? 
La tanche rebutee, il trouva du goujon. 
«Du goujon! cest “bien lă le dîner d'un Heron! 
J'ouvrirais pour si peu le bec! aux dieux ne plaise!> 
Il Pouvrit pour bien moins: tout alla de facon . 

Quiil ne vit plus aucun poisson. 
La faim le prit; il fut tout heureux et tout aise 

De rencontrer un limacon. 
Ne soyons pas si difficiles: 

Les plus accommodants, ce sont les plus habiles, 
On hasarde de .perâre en voulant trop gagner. 

Gardez-vous de rien: dedaigner, 
Surtout quand vous aurez ă peu pres votre compte. 
Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas aux herons 
Que je parle : eeoutez, humains, un autre conte: 
Vous verrez que chez vous j'ai puise ces lecons. 

s
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VULTURUL SĂGETAT 
de . 

"PICHINDE +L 

  

Un vultur şezind într'un loc înalt, pîndea doară şi-a 
vîna ceva de prînz ; însă, cum adesea-ori se întîmplă, că 
acela carele vrea pe alţii să vîneze, pe sine însu-şi se 

vînează, şi carele porneşte după lina altora ne fiind 

siulsă, el însuşi vine acum iot tuns. Un vinător, fiind 

aci oare-unde ascuns, â săgetat pe vultur. Ah! al mei 

amărit vinat, aii pe tine te-am aşteptat eii aicea ? începu 

jumătate mort fiind a grăi vulturul şie. Dar cînd încă 

văzu la capătul codoriței (suliței) pene de vultur, zise: 
ticălosul de mine! sfirşindu:ţă viața ai doară însuşi penele 
“mele mă omoară ? Nu mi-e atita jale pre săgeată, cit 

îmi e pre penele mele. | 
Invăţiitură. Omul cel nedrept şi rece este asemenea 

vulturului fabulei aceșteia, căcă tot gindeşte şi iscodeşie 

şi-şi bate capul cuni ar face răii altuia. pînă cînd cade el . 

însuşi în răi, apoi atuncă plinge şi se vaetă. Cu dreptul 

se plinge vulturul spre penele sale, că nimic nu e omului 

maj cu jale, de cît cînd pătimeşte de la ai săi şi de la 

neamul săii ; cine ti-a âcos ochi? fratele ; pentru aceia 

aşa afund, zic bătrinii. 

4 

MUSCA 

de 

A. DONICI 

  

De la arat un plug 
Venia încet spre casă, 
Şi la un boi pe jug 
O muscă s'aşezase; 
Jar ei spre-intimpinare 
O altă muscă-n sbor
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Ti face întrebare: 
«De unde, dragă sor? 
—<Şi mai întrebi de unde? 
Ei musea îi răspunde - 
Cun aer supărat. 
Ai nu pricepi ce facem? 
Nu vezică noi ne intoarcem 
Din cîmp, de la arat!» 

Spre laudă deşartă 
Multi zic: noi am lucrat, 
Cînd ei lucrează în faptă 
Ca musca la arat. 

S 

ANTIRIUL LUI ARVINTE 

de | 

1 A DONICI 

  

Arvinte coatele I'antiriii rosese: 
Dar n'a stat mult să socotească 

Şi fără să-i pese, . 
Se puse să-l cîrpiască: NN 
Iar pentru petici de cirpit 

Din miîneci a tăiat ca o a patra parte, 
Şi antiriul l-a gătit 
Cu mînicile aşa scurtale, 
În cit or care îl vedea, 

: De el rîdea. 
Văzind aceasta, el a zis în gindul săi: 
«Lăsaţi că doară nu sînt aşa de nătărăi, 

YVr'un lucru mare nu-i 
Să-mi tai eii poalele de pe la antirii, - 

Şi miînicele să le pui 
Mai lungi de cit era.» 
A zis şi a făcut. 
Dar lumea se mira, 

Că. antiriul lui era acum prea scurt, 
Şi nu s'asemăna nici cu un bun minleai
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„Ades se "'ntîmplă tineri de neam, 
Cari 'ncurcînd averea lor, ; . 
Tot cu aceiaşi minte ; 
S'o îndrepteze vor... 

" Şajung ca şi Arvinte. 

4 

7 
/ p 

PISICA, SĂLBATICĂ ȘI TIGRUL 

/ de 

E ALEXANDRESCU 

  , 

Un cotoiii saii pisică. 
„ Din donă nu ştiii care, 
” Nici mare nici prea mică, 

Dar foarte mincătoare, 
Şi „din soiul acela ce m păduri locueşte, * 

Si pe copaci trăeşte, 
Văzu un tigru mare 
Trecind pe o cărare. 

iDe sus de pe ghindar unde era urcată, 
Pisica socoti 

j Ca poate a-l îngrozi, 
Şi fără a pierde vreme se adresă îndată 

La tigrul ce trecea, 
Fără a o vedea. 

«la stăi mă rog putin, jupîne de pe jos, 
Care te socoteșşti 
Că nu ştii cine eşti; 

Mindria ce arăţi cu noi e de prisos : 
Ştii din ce neam mă trag, şi că strămoşii mei 

Sînt fii de Dumnezei ? 
Nemuritorii toţi, din cer cînd aă fugit, 
Subt nume de pisici în lume aii trăit, 
Preoţii eghipteni în templuri îl slăvese, 
Şi niste tigrii mică cu noi se potrivesc !» 

2 «Dacă strămoşii tăi cu tine semănaii, 

Negreşit erait proști ciță lor se închinaii, 

Răspunse tigrul meii; iar dacă ai avut 

!



   
Vun nerit cuaoscut, 
Ceva dumnezessc, 
Atuncă ei te făese 

Şi pentru stare: tz de milă sint pătruns, 
Căci d'or fi cite Sp, zău, prea răit ai ajuns», 

De şi mulţi aii zisio eii tot o mai zic: 
Gloria străbună pe strămoşi einsteşte : 
In zadar nepotul cu ea se faleşte N 
Cînd e, cum se întimpli, un'om de nimic. 

a 

_B. PRINCIPII GENBRALE 

Fabula sai Apologul (n6hoţos) este. povestirea 
unei acțiuni alegorice atribuite mai ales animalelor 
şi care are de scop să ajungă indirect la 2 conclu- 
ziune morală şi instruetivă; 

La Romani cuvîntul fabulă avea înţelesul de ac 
tiume; ast-fel Horaţiu în Arta poetică vurbind despre 
poezia dramatică o numeşte «fabulă»; mai tirzii însă 
aflăm acest cuvint cu înţelesul modern. 

__ Fabula se produce din observaţiunea unui fapi din 
natură cu deosebire din viaţa animalelor, punîndau-se 
în raport eu viaţa omului. Prin urmare fabula trelue - 
să se bazeze pe o reprezentaţiune fidelă a faptului 
petrecut în natură pentru ca pruidența omului să 
poată scoate de aci o regulă de purtare şi o învâ 
țătură morală, 

De aci urmează că înt”o fabulă deosebim două 
elemente : 1) alegoria şi 2) morala fabulei. Calita- 
tea esenţială a alegoriei din fabulă este naivitatea 
şi simplitatea, pe lingă care se cere cunoaşterea 

a
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exactă a deprinderilor animalelor care îndeplinese 
mica acţiune din fabulă. Morala fabulei trebue să re- 

zulte direct din cele spuse în alegorie. 

Acest element poate să lipsească. Cind figurează, 
trebue să fie exprimată pe scurt numai cu scopul 
de a întări ceea ce rezultă din alegorie, iar nu ca să 
explice pe larg cele cuprinse în primul element. 
Ast-fel poetul Alexandrescu în fabula intitulată <Şoa- 
recele și pisica» face o mare greşală dezvoltind 
prea mult morala. După ce zice destul de bine: 

Cotoiul cel smerit / 
E omul ipocrit... 

adaogă versurile nrmătoare, cari strică tot efectul : 

Ei pvin cotoiul acesta 
Să vă arăt m'am silit 
Icoana adevărată 
A omului ipocrit. 

S'a discutat mult despre ideile cari figurează în 

morala fabulei. In genere se consideră că fabula re- 

prezentă ştiinţa practică a vieţei în deosebire de alte 

producţiuni didactice care reprezentă ştiinţa teore- 

tică. Să luăm ca exemplu cunoscuta fabulă a lui 

La Fontaine «Le chene et le roseau». Aci vedem că 
trestia cea slabă se apleacă şi scapă de peire, iar 
stejarul rezistă furtunei şi e sdrobit. In natură un a- 
semenea spectacol se vede adesea şi în privinţa rea- 
lităţii fâptelor fabula nu lasă nimic de dorit. Care 
este însă învățămîntul moral ce rezultă din această 
fabulă ? Să fie aceasta o lecţiune bună de urmat: 

că în lumea aceasta cel care se pleacă isbuteşte şi
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cel care rezistă e sdrobit? In cunoscuta fabulă «Cor: 

bul şi vulpea», linguşitorul isbuteşte să înşele pe cel 

naiv şi să-i ia bucăţica din gură, Ar urma de aci 

„că. fabula. recomandă să fii umilit, să fii linguşitor ? 

De sigur că nu, pentru că morala fabulei este tot- 

deauna; constatarea unui fapt, dar nu tot-deauna o 

regulă de urmat. 

INTREBĂRI 
  

Ca este fabula?—Ce înţeles avea la Romani cuvîntul fabulă?—Ce ele- 
:mentc deosebim în fabulă?—Ce se poate zice despre morala fabulei? 

4 

C. ANALIZE LITERARE 

  

STEJARUL ŞI TRESTIA 

Analiză literară 

de 

BATTEUX 

La Fontaine punea în xîndul celor mai bune fabule 
ale sale pe acea a stejarului şi trestier. Inainte de ac 
citi să încercăm a afla, cari - ar fi ideile ce natura ne 
prezentă despre acest subiect. Să mergem înainte, ca să 
vedem dacă autorul va urma aceeaşi cale ca noi. 

Indată ce ni se spune despre stejar şi trestie sîntem 
isbită de contrastul între mare şi mie, între tare şi slab. 
lată ideia care ne este dată prin însuşi titlul fabulei; 
am fi surprinşi dacă în naratiunea poetului am afla con- 
tvariul acestei idei, că adică se atribue trestiei tăria Şi
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mărimea, iar stejarului micimea şi slăbiciunea ; am re- 
clama drepturile naturei şi am zice că ea nu e bine 
vepresentată, nu e bine imitată ; autorul e dar legat prin 
acest singur titlu, 

Presupunind că aceste două plante vorbesc între sine, 
înțelegem că stejarul trebue să vorbescă cu sumeţie şi 
încredere, trestia cu modestie şi simplitate; însăşi na- 
tura cere aceasta. | - e 

Insă cum se întimplă tot-d'auna, că acei cari iai un 
ton sumeț, sînt proşti şi că oamenii modeşti ai drep- 
tate, n'am fi surprinşi nică contrariați de am vedea su- 
meija stejarului pedepsită şi modestia trestiei erutată. 
Dar această idee e învălită în împrejurările unui eveni- 
ment, care încă nu ni-l închipuim. Să vedem cum îl des: 
voltă autorul: - 

Stejarul zise într'o zi treatiel : 
«Al cuvint de a acuza natura. 

Vorbirea e directă şi vie, începutul e dramatic; ere- 
dem a auzi pe înşişi actorii. Al doilea vers coprinde 
propunerea subiectului şi arată care va fi tonul întregei 
fabule; stejarul arată deja simţimint şi compătimire, însă 
acea compătimire sumeaţă, prin care cine-va dă celui 
nefericit să înţeleagă superioritatea faţă cu el. 

«O păsărică pentru tine este o grea povară 

" Această idee de slăbiciune este vie şi foarte umili- 
toare pentru trestie, ea este un fel de insultă, 

Cel mai mic vînt, care 
Imcreţeşte faţa apei, 
Te apleacă la pămînt, 

Este aceeaşi cugetare, subt o altă imagine. Poetul nu 
vaţionează de cît prin exemple; acest mod de expresiune 
este cel.mai sensibil, pentru că se adresează închipuirii 
şi judecății tot de o dată. Aceste versuri sînt dulci; se 
pare că stejarul se coboară la tonul de bunătate din 
cauza milei pentru trestie. El vorbeşte de sine cu totul 
alt-fel. - 

i aFruntea mea însă, asemenea Caucasului, 
Nemulţumită de a opri razele soarelui, 

: Infruntă puterea vijeliei, 

33
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Ce nobteță în imagini! ce miîndrie în expresiuni! Frun- 
tea mea însă, turnură pompoasă ; asemenea Caucasului, 
comparaţiune iperbolică; de a opri, înseamnă un fel de 
domnie şi de superioritate, asupra cui ? asupra soarelui 
însuşi ; a înfrunta, nu înseamnă, numai a se opune, ci 
a se opune cu dispreţ. Aceste trek versuri formează un 
contrast cu cele trei de mai nainte atit în privinta ar- 
moniei cît şi a ideilor. a 

=Totul îţi este crivăţ, totul mi se pare zefir, 

Stejarul revine asupra paralelei sale atît de măgulitoare 
pentru amorul săi propriii, şi pentru a o face mai sim: 
ţită o reduce la două scurte proposiţiuni: 'Zotul pentru 
tine e crivăj, mie totul mi se pare sefir. Contrastul e obser- 
vat pretutindeni, pănă şi în armonie : Totul îmă pare zefir 
e mult mai dulce de cît: Pentru tine totul este crivăţ. 
Scurtimea frazei o face cu atit mai energică, 

«Cel puţin dacă te ai naşte 1a adăpostul frunzișului 
Cu oare eii acoper vecinătatea, 
N'ai avea atita de suferit; 
Eu te-aşi apăra de furtună, x 

Sumeţia stejarului e săturată, el ia iarăşi intăiul ton 
de compătămire. Cîtă plăcere a-şi atribui cine-va rolul 
de protector. 

“Dar tu răsari de cele mat adeseori 
Pe umedele margini ale domniei vînturilor. 

Această turnură e poetică şi încă chiar de poezie în- 
altă, ceea ce nu şede răii în gura stejarului. 

«Natura mi se pare foarte nedreaptă cu tine 1 

Aceasta e concluziunea care o pronunţă stejarul, cu un 
ton de milă, care îndatorează. . 
Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul trestiei, La Fontaine, - 

care a ştiut deştepia interesul, îl va şti şi mulțămi. Răs- 
punsul trestiei va fi polit, înse sec şi aceasta nu ne va 
surprinde. 

+Compătămirea ta, îi răspunde planta, 
Vine din o inimă bună,



515 
  

Acesta e contrariul adevărului; trestia n'a voit a-i spune 
că ea vine din sumetie, ci a dat numai să înţeleagă că 
ea a examinat şi a văzut isvorul; stejarul trebuia, să în- . 
țeleagă aceste vorbe. Cele ce urmează sînt secă şi a- 
menințătoare: | 

«Dar părăseşte această grije : 
Vînturile-mi sînt mai puţin de temut de cît ţie. 
Eu mă îndoeso şi nu mă rup. Tu pină acum 
AJ resistat, fără a strîmba spinarea, 

Cumplitelor lovituri; 
Dar să vedem sfirșitul.> 

Incheierea nu e lungă, dar este energică. Actorii nu 
mai ai nimic a-şi zice; poetul trebue să termine nara- 
ţiunea. El ea tonul istoriei şi deserie o furtună furioasă: 

Zicînă aceste vorbe, 
De ia marginea orizonului aleargă cu furie 
Cel mai cumplit din fii 
Ce norâul a purtat pînă atunci în pîntecele sale. 

Vintul vine de la extremitatea orizonului cu o repe- 
ziciune crescîndă ; aci este o imagine. In loc de a zice 
vântul suflă de la nord, poetul îl personifică şi astfel în- 
mobilează ideia. ” 

Arborul resistă, trestia se pleacă, 

Iată cei doi actori în situaţiune paralelă. 

Vîntul îşi îndoieşte puterile, 
Așa în cât desrădăcinează stejarul, 
Al cărui cap se înalţa pănă la cer 
Şi ale cărui picioare atingea de imperiul morţilor 

Aceste versuri sînt frumoase ; antitesa şi iperbola, care 
se află în cele două din urmă, le face sublime, 

Poetul, cum vedem, a urmat ideile ce subiectul pre- 
zentă de sine şi în aceasta stă adevărul naraţiunii sale. 
însă el a ştiut a îmbrăca fondul cu toate podoabele ce-i 
conveniaii ; şi în aceasta stă frumuseţa fabulei. Cugetările, 
espresiunile, intorsăturile sale sînt în deplină armonie 
cu subiectul; toate părțile sînt la locul lor şi legate între 
sine prin ordinea logică a cugetărilor şi prin forma sti- 
lului. Prin aceasta ele ne prezentă un tabloii al artei în



516 

care totul e graţie şi adevăr. Adauge la aceasta simţămiîntul 
care domneşte pretutindeni, care însufiețeşte totul de la 

- un capăt la celalt. Această bucată are tot ce se poate dori 
pentru o fabulă peafectă, Ă 

(Era. de M. Strajan). 

D. ISTORICUL FABULEI 

Nu se poate spune cu siguranță cînd a început să 

se desvolte fabule. Cele mai vechi urme de fabule 

le aflăm în literatura Ebreilor. Se ştie că profetul 
Nathan, voind să. convingă pe regele David cit de 

criminale sînt unele din faptele lui, sa servit de o 

fabulă. 
„Se zice în genere că fabula s'a născut în epocele 

în cari libertatea cuvîntului era cu totul oprită şi, 

pentru că tiranii nu puteai să fie combătuți alt-fel, 

erati înfăţişați sub figura diverselor animale saii plante. 

„In modul acesta ai înţeles tabula mulţi fabulişti şi 
Alexandru Donici a exprimat ideea aceasta în lucrarea 

intitulată «Infiinţarea fabulei». Aci vedem că adevărul 

care din fire era gol a intrat fără veste întrun palat 

împărătesc şi a spus împăratului vorbele acestea: 

Tu nici cum nu ai durere 
Pentru Pămîntenii tăi; 
Cei mai mari te măgulese 
Si norodul jefuesc: 
Legile îti sint căleate... 

Aceste cuvinte ale adevărului nu sînt ascultate; 
ba încă împăratul se supără şi strigă:
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Eşi afară, eşi afară 
Golule neruşinat. 
Daţi-l iute jos pe scară! 

„Mai tirziu însă adevărul s'a îmbrăcat cu «veşminte 
împrumutate de la minte» şi atunci a pătruns în 

palat, ba chiar a convins pe împărat să facă toate 

_îndreptările pe care le spusese de la început. | 

"Se înţelege că aceasta este explicarea fabulei cu 

scop politic; sint însă fabule cari se rapoartă la viaţa 

socială. şi acelea nu mai ati aceiaşi explicaţie. In acest 

caz poetul care e şi moralist, adoptă forma literară 

a fabulei pentru ca morala sa să fie citită mai cu 

plăcere. Aşa ne spune La Fontaine: 

Les fables ne sont pas: ce qu'elles semblent âtre. 
Le plus simple animă] nous y tient lieu de maitre. 
Une morale rue apporte de l'ennui. 
Le conte fait passer la morale. avec lui. 
En ces, sortes de feinie, il faut instruire et plaire, 
Et conter pour conter me semble peu d'affaire. 
C'est par cette raison qu'6gayant leur esprit, 
Nombre de gens fameux en ce genre ont ecrit. 

Patria fabulei se consideră a fi India. Cea mai veche 
colecţiune de fabule ajunsă la noi este «Papcia- 

Tamtra» atribuită lui Vişnu-Sarma care este cuno- 
noseut încă sub numele de Bidpay sai Pilpay. El 

a trăit pe la anul 1000 sati 1500 a. Cr. După colec- 
țiunea aceasta s'a făcut prin secolul III al erei creştine 

- un extract sub titlul « Hilopadesa» (Invăţătură folo- 
„ sitoare). 

La Greci acest gen literar este reprezentat prin 
Esop (Alowzoc), persoană legendară în jurul căreia
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S'ai grupat povestiri de tot felul. Cea mai cunoscută 
biografie a lui este de prin secolul XIII (Planudes). 

După Esop s'a inspirat seriitorul roman Phaedru 

care a trăit pe timpul lui Tiberiu şi care ne a lăsat o 

lucrare intitulată : « Phaedri Augusti liberi fabulae * 

esopianae» 1). 

EI ne spune că a luat materialul lui Esop şi l-a pre- 

lucrat. lată cum înţelege Phaedru importanţa fabulei: 

Duplex libelli dos est; quod risum movet, 
Et quod prudenti vitam consilio monet 2). 

Nici un scriitor n'a atins însă în acest gen perfecţi- 
unea la care a ajuns La Fontaine”). Acesta, după cum 

zice Taine, zugrăveşte pe scurt exteriorul animalelor 

dar se ocupă mult de caracter. El este un istoric al 

sufletului şi nu al corpului. Ca să arate ochilor acest 

suflet, el îi dă sentimentele şi condiţiunile omului; dar 

acest amestec de natură omenească nu şterge, natura 

animală, ci o pune în evidenţă şi capitolul de zoologie 
este adevărat numai pentru că este o comedie de mo: 

ravuri. Aşa a înţeles lucrul poetul însuşi cînd a definit 
- opera sa: i 

Une ample comedie, ă cent actes divers, 
Et dont la scene est univers. 

1) Phaedru : între anii 30 a. Cr. 44 4. Cr. 
2) Menirea acestei cărţi este îndoită : să provoace risul şi, printrun sfat 

prudent, să stătulască viaţa, 
3) Jean de La Fontaine : 1621-1695.
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3. PABULA LA ROMÂNI 

1) În literatura poporană romînă avem o carte spe- 

cială de fabule: <Viafa şi pildele lui Esop», cu- 

noscută sub numele mai simplu de «Isopie.» Viaţa 
lui e o serie de poveşti orientale de diferite origini, 

grupate în jurul unui personagiu legendar, ce repre- 

zentă isteţimea, Ea. se atribue pe nedrept călugăru- 
lui Maxim Planudes (sec. XIV). | 

Esop e un sclav frigian mut, dar foarte isteţ. Ca 

exemplu de isteţime este întîmplarea următoare. O 

dată avind să plece cu mai mulţi tovarăşi la drum 

şi împărțind între dînşii sacii ce trebuia să-i ducă 

la spinare, Esop a ales sacul cu piini, de şi era mult 

mai greii de cît toate cele-l-alte. Tovarăşii săi au 

vîs de dinsul, zicînd că sa păcălit, dar pe fie-care 

zi sacul devenia mai uşor, pentru că se miîncaii pii- 

nile, iar cei-l-alţi ai purtat pînă la sfîrşitul călăto- 

riei aceiaşi greutate. Cumpărat de filozoful Xant, că- 
pătă curînd libertatea, după stăruinţele Samienilor. 

Mai tirziu ajunse om mare la împăratul Vavilonului 
şi luă copil de suflet pe unul numit Enn. Acesta a- 

dresă pîri mineinoase la împărat şi Esop fu osîndit 
la moarte. Scăpat de un amic, el stete multă vreme 

ascuns. Odată împăratul din Eghipet Nectenav tri- 

mise soli la împăratul Vavilonului spunindu-i că, de 
nu-i va. găsi nişte meşteri cari să-i facă un edificii 

în aer, va veni cu oaste asupra lui. Atunci Esop se 

arată şi seapă din încureătură pe împărat. El moare 

la Delphi, căci, mergind acolo şi nefiind onorat pre- 

cum i se cădea, ia în ris pe locuitori şi aceştia, ca
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să-şi răzbune, îi pun în sac “un vas sacru şi, acu 

zîndu-l de hoţie, îl osîndese la moarte. 

Pe lîngă povestirea vieţii lui, ma! sînt în această 

carte poporană o sumă de maxime şi fabule. Fie:eare 

fabulă este însoţită de morală, dezvoltată pe larg. 
Anton Pann a cules şi el multe fabule din gura 

poporului, pe cari le-a publicat versificate în cartea 

lui «Fabule şi îstorioare». Interesante sînt unele din 

acestea pentru a studia migraţiunea fabulelor. Ast- 
fel, cea intitulată <Şoarecele» ne spune că un şoa- 
rece, vrind să se însoare, a căutat o fată de neam 

foarte înalt şi, văzind că soarele -e lucrul cel mai 
mare pe pămint, s'a dus să ceară pe fata soarelui. 

Soarele i-a spus-că în adevăr e mare, dar un nor îl 
poate întuneca. Şoarecele aleargă la nor; dar află 

„că şi pe nor îl goneşte vintul. Aleargă atunci la vint; 

dar află că cetatea rezistă bătăii vintului. Aleargă 

deci Ja cetate; aci află însă că şoarecii pot să roază 
temeliile cetăţii; prin urmare tot neamul şoricese 

este mai puternic de cit. toate din lume; Această fa- 
bulă aflată Ia poporul nostru, se poate urmări pînă 
în colecţiunea indiană < Ponciatantra.> 

2) In literatura cultă cea d'ntiiă lucrare scrisă în 
genul fabulei este «Istoria Ieroglifică> a lui <Du- 
mâtru Cantemir 1). Acesta, voină să vorbească des- 
pre luptele familiilor boereşti din Muntenia şi Mol: 
dova, vorbeşte despre două împărăţil de animale: 
împărăția Leului (Moldova) şi împărăţia Vulturului 
(Muntenia). 

După dînsul, cel mai vechii fabulist este Dimi- 

1) D. Cantemir, principe a Moldovei : 1673—1723.
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trie Țichindeal, care. a tipărit la 1814 cartea: 
< Filosofice şi politice prin fabule învățături mo- 
rale», lucrată după scriitorul strb Dositeiii Obrado- 
vici. Sint scrise în proză şi ai scop pur didactic. 

Contrar. prescrierilor lui Aristotele, el amestecă şi 

direct pe oameni în fabulele lui. După fie-care fa- 

bulă, a cărei dezvoltare este în general scurtă, ur- 

mează o <învăţătură», care pare a fi scopul săi 

principal. Invăţăturile lui nu se mărginesc ia tema 

fabulei, ci sint adevărate discursuri morale saii po- 

litice, caro aii de isvor patria şi romînizmul, poli- 

tica romînă faţă cu celelalte naţiuni rivale. El ride 

de curtezani şi de linguşitori; ride. de aristocrații 

cari se fălese cu meritele strămoşilor pe cînd ei sînt 

nulități şi zice: <De bun neam sint numai faptele 

bune ale oamenilor.» El sfătueşte pe: fraţii săi să 
înveţe, să se lumineze, <că lumina e luminarea 

minţii, care ne arată nduă adevărul, iar întunerecul 

credinți deşerte face.» La fie-ce ocaziune el se arată 

înflăcărat partizan al cauzei rominismului şi zice 

într'una din învăţăturile sale, aceste cuvinte cari ai 

rămas celebre: <Mintea, mărită nație daco-romînea- 

scă în Banat, în Tara Romiîneaseă, în Moldova, în 

Ardeal, în Ţara Ungurească! cînd te vei lumina cu 

învățătura cu luminatele fapte bune, tu te vei uni;— 

căci Dumnezeii şi dreptatea vrea cu vremea să-şi ia 

fie-care ce este al săi». | 

In secolul nostru mai toți poeţii aii scris cîte:o 

fabulă, două, unii au tipărit chiar volume, totuşi 

puţine ai o valoare deosebită,
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Asachi 1) serise «Fabule versuite» slabe şi ca in- 
teres şi ca stil. | 

Seulescu, îndemnat de exemplele fabuliştilor mari, 
vrea să scrie şi el pentru ţara sa, dar spiritu-i 

pedant face să n'aibă nici o valoare încercarea lui. 

D. Urechia le-a numit «fabule scilciate». 
Eliade scrise multe fabule cari făcură efect în 

timpul lui, dar azi ai numai interes istoric, pentru 
că el nu le-a scris cu scop literar, ci cu scop politic, 
de aceea nici nu le putem înțelege fără a cunoaşte 

starea. lucrurilor din timpul acela. Cunoscutul subiect, 

tractat de toţi fabuliştii, «Corbul şi vulpea» e dez- 

voltat de el la 1829, înfățişind prin corb pe Romini 

şi prin vulpe pe Rusia. Această fabulă e: «Corbul 
“Şi vulpea cum a fost». Peste ciţi-va ani serie o 

adoua fabulă «Corbul şi vulpea cum este», în care 
schimbă fondul, punind pe corb să mănînee întiiii 
în linişte brinza şi să zică apoi: 

Hei! a fost pe cînd a fost, 
Pe cînd era tata prost, 
Că vulpea co zicătură 
Ii ştergea caşul din gură; 

„Dar acum e altcevaş: 
Gura nu mai pui pe caş. 

O fabulă care a făcut mare zgomot în timpul săi 
este: <Măceșul şi florile». In 1844 o societate ru- 
sească trimite pe Trandafilof să ceară voe de la 
guvern a exploata minele cu lucrători ruşi. Acest 
lucru ar fi permis un amestec şi mai mare al Rusiei 
în afacerile ţării. Bibescu, Domnul Munteniei, favo- 

  

1) George Asachi: 11788—1811.
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rabil acestei idei, consultă obşteasca adunare. Atunci 
Fliade împărţi în manuscris (anonim) fabula sa şi 
adunarea respinse propunerea Domnitorului. Poetul 

ne înfăţişază o grădină cu flori (Rominia) în care un. . 
măceş, numit «Trandafir cu of în coadă» (Trandafilof), 

care avea pe lingă dinsul pir (Ruşi), fu aruncat de 

crivăţ şi voi să rămie între flori. Grădinarul (Bibescu) 

voia să-l sădească în pămint; florile protestară, el 

rezistă, dar veni un vînt din apus care ridică măceşul 

şi-l azvîrli departe. 

Cei mai însemnați fabulişti sint Donici şi Alexan- . 
drescu. 
Donici 1) nu e tocmai original; s'a înfluenţat prea 

mult de fabulistul rus Kriloff, ale cărui lucrări cite 
odată le-a tradus pe de a'ntregul. La început el arată 
seopul fabulei, spunind că Adevărul gol, ori-cît de: 

valoros ar fi, nu e primit bine nicăiri, ci poate intra. 

numai: 

Cu vestminte 
Imprumutate de la niinte. 

Pe funcţionarii abuzivi ni-i arată în chipul vulpei 
cu <pufuşor pe botişor» («Vulpea şi Bursucul»). Dar 
aceşti funcţionari nu sînt totdeauna <prigoniţi», cum 
se plinge vulpea, ci sînt adesea protegiaţi ca favo- 
riți ai guvernelor. De aceea ne înfăţişază el pe E- 

lefant ca domn («Elefantul în Domnie») spunînd lupilor 

prinşi cu miţa în sac: 

Vă hotărăse de-acum de oae o pelăcică 
Şi nică un păr mai mult nimică. 

1) Alexandru Donici: 1806—1868.
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Relativ la clasele dezmoştenite cari nu luaii parte 
la viața statului şi despre -a: căror soartă hotărai 

ceilalţi, ne arată o adunare obştească, în care avea 

să se hotărască despre soarta oilor şi din cari toc: 
mai oile lipsiai. Pe patrioţii de vorbe şi pe cei cari 

__se laudă cu meritele altora, îi înfăţişează printo 

* muscă («Musca») ce stă pe cornul unui boii de la 

plug. «De unde vii?» o întreabă alta.—<Nu vezi că 

venim de la arat!» Şi tot la lăudăroşi şi la fanfa- 
roni face aluzie cînd ne înfăţişează cele două polo: 
boace (<Două poloboace»), din cari unul plin venia 
încet, iar cel gol făcea zgomot de-ţi lua urechile. 

Grigore Alexandrescu e mult mai original, pen- 

tru-că unele subiecte nu se găsesc tractate la nici 
un alt fabulist şi peniru-că şi cele cunoscute sînt 

tractate cu multă libertate, Cele mai multe din lu- 
crările lui s'ar putea reduce la două idei: vanitatea 

şi făţărnicia. 
Amărit de: nedreptatea lumii, el ne înfăţişază pe 

„ leu («Dreptatea leului») care pune pe epure să se jert- 
fească drept «cel mai tare», fabulă inspirată după 
La Fontaine <Les animaux malades de la peste», 
dar tractate în mod diferit. Prin figura unui ciine ne- 
norocit («Cinele izgonit») ne arată cit e de prețuit o- 
mul cînd e la putere şi cit de disprețuit cînd cade. 
Ne vorbeşte despre cei care se cred nobili («Catirul 

care-si laudă nobilitatea» şi «Pisica sălbatică şi tigrul»), 

cum şi de cel ajunşi cari uită pe rudele lor şi nică nu 

vor să le ştie («Boul şi vițelul»). Alexandrescu 'ne apare 
Şi în fabulele sale ca un adevărat democrat, dorind 

egalitate deplină şi rizind de cei cari o voesce numai cu
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fă 

cei mari («Cîinele şi cățelul»); dar în acelaşi timp pre- 

vine pe popor să se ferească de acei cari aruncă tot- 

deauna vorbe mari şi cari în realitate vinează numai 

ciştigul personal. Ne înfăţişază («Vulpea liberală») pe o 

vulpe care face paradă de liberalizm, dar se îneacă 

cu un os pe care i-l dă stăpînirea. Intr'o altă fabulă 

(<Uliul şi găinile») ne arată cum foarte adesea acești 

şarlatani reuşese în întreprinderile lor. 

Asi mai scris fabule: Costache Carp, Gheorghe 

Tăutu, Const. Bălăcescu, George Sion, $. a. 

ÎNTREBĂRI 

Cînă a început să se dezvolte fabula? — Care este explicarea fabulei 

politice? —- Care e rolui fabulei sociale? — Care e patria fabulei ? — 

Cine a seris fabule la Greci? — Ce seriitor s-a inspirat după Esop la 

Romani? — Cine e considerat drept cel mai mare fabulist ? 

Avem fabule în literatura noastră poporană?—0Ce ştiţi despre Esop 1— 

Ce importanţă ati fabulele lui Anton Pann?— 
Care e prima lucrare scrisă în genul fabulei în literatura noastră 1— 

Ce a scris Țichindeal? — Ce fabulişti avem în secolul nostru 2 — Cari 

sînt cei mai însemnați? — Care e caractarul -fabulelor lui Eliade ? — 

Ce ştiţi despre Donici? --— Ce trâctează fabulele lui Alexandrescu ?
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EPIGRAMA 

NXEMPLE 

  

On vient de me voler!—Que je plains ton -malheur! - 
Tous mes vers manuscrits...— Que je plains le voleur! 

(Lebrun) 

Dimidium donare Lino quam credere totum 
Qui mavult, mavult perdere dimidium. 

- Gtartial) 

Apres l<Agesilas», 
Helas! 

Mais apres LeAitila», 
Hola! 

(Boileau) 

Prezidentul Tribunaluluă către aprod: 

Vezi, aprod, de fă tăcere, 
Nu putem nici să vorbim ; 
Judecarăm opt procese 
Fără să le auzim. | 

(După 1. B. Rouseau) 

Unui poet 

<M'am lăsat de poezie» 
Spui la lume ne'ncetat. 
Lumea spune că de tine 
Poezia s'a lăsat. 

(4. C. Cuza)
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B. PRINCIPII ŞI ISTORIC 

Inţelesul primitiv al cuvintului epigramă a fost 

<inseripţiune» (Eziypauma). Pe diverse monumente se 
seriau cîte-va versuri cari arătaii menirea acelui mo- 

nument sai îi făceau o scurtă descripţiune. Mai tîr- 

ziii s'a scris pe monumente cugetări fugitive, jocuri 
de spirit, cari n'aveau nimic a face cu obiectul însuşi. 

La Romani epigrama a luat un înţeles noii, apro- 
piindu-se de satiră. Epigrama este deci o mică com- 
punere de palru—şase versuri în care se exprimă 

o cugetare spirituală şi înţepătoare; însă înţepătura 

trebue să fie fină. De aceea fineţa este calitatea fun- 
damentală a stilului epigramei. 

Boileau zice : 

L'€pigramme plus libre en son cours peu borne, 
Nest souvrent qu'un bon mot en deux rimes orn€. 

INTREBĂRI 
  

Care e înţelesul primitiv al cuvîntului epigramă ? — Şi ce popor a 
căpătat înţelesul ce are pînă azi? — Ce este epigrama? — Cum a de- 
Anit-o Boileau ?



GENUL PASTORAL 

A. BXEMPLE 

MOARTEA LUI DAPHNIS 
- de 

PHEOCRIT 

Thirsis 

Căprare, dulce e murmurul apelor şi freamătul/brazilor 
de pe la isvoare,. dar şi tu dulce cînţi din fluer. După 
Pan poţi să ei. al doilea premiu; ţie ţi se cade să ei 
edul; carnea de ed este frumoasă, pînă cînd ajunge a 
da lapte, - 

Căprarul 

'Qiere, glasul tăi este mai dulce de cît apa care se 
varsă jos pe înăltimea înaltei peştere. Dacă muzele vor 
lua ca dar un berbec, tu vei lua ca premiii un miel su- 
gar, iară Qacă lor le va plăcea să ia un miel, tu vei lua 
o oae. 

Thirsis 

Fii bun, căprare, în numele nimfelor, fii bun de. şezi: 
colo pe acea naltă movilă unde sint mărăcinele, şi cîntă 
din fluer; iar în acest restimp eii îţi voi paşte caprele. 

Căprarul 

Nu-i voie: oiere, m'avem voe să cîntăm din fluer în 
miază zi. Ne temem de Pan; căci de sigur acuma este 
ostenit de vinat şi se odihneşte; el este cumplit, şi tot- 
d'a-una o fiere amară îi stă în nări, 
„Dar apoi tu, Thirsis, cîntai odată nenorocirile lui Daph- 

nis, şi ai întrecut şi muzele păstoreşti. Vino să şedem 

v 

3
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sub ulm dinaintea icoane! lui Priap şi a zinelor isvoare- 
lor, unde este şi scaunul cel păstoresc și stejarii. Şi dacă 
vei cinta precum odinioară cînd ar ciniat şi te-ar mâăsu- 
ral cu Chromis cel din Libia, iti voiă da o capră care 
fată cite dor ezi, ca să o mulgi de tre! ori pe zi, o cu- 
pră care, deşi are dolezi, cu toate acestea poţi sa umpli 
două găleți; îţi voit da şi o cupă adincă pardosită cu 
ceară dulce, cu două cozi, de curind făcută si încă mi- 
roase a săpătură, Pe la buzele er şerpueşte volbura, vol- 
bura îmbrobodită cu flori aurite; iar învirtitura er şer- 
puește veselă de rodul ei gălbior. Inlăuntru este săpată 
o femee, lucru Dumnezeesc, gătită cu un peplu şi cu o 
cordea pe cap. Iar înaintea el nişte bărbat cu părul frumos 
gătit se ceartă între ei, altul de ici, altul de colo; dar aceasta 
nu-i alinge mintea, une-ori se uită rizind Ja unul, alta 
dată şi-aruneă mintea la altul. Şi er cu ochi! umflaţi de 
aie muncesc de geaha. ” 

După aceasta este săpat un pescar bătrin şi o peşteră 
Slincoasă, pe care cu grăbire bătrînul tirie un mare” na- 
vod ca să-l arunce şi pare un om vrednic ce-şi pune 
toata puterile ; ar zice că pescueşte cu toată puterea mă- 
dularelor sale aşa de tare i sat umial div toate pârțile 
vinele de la git, do şi este câruni şi puterea lui exe 
vrednică de tinercţe. 

Putin mai departe de baâlrinul pescar este o vie, frumos 
încărcată de struguri roşietici pe care o păzeşte un copil 
mnititel, care şede pe gard. Lingă el pe o parte şi alta 
sint două vulpi, din care una umblă încet, încet prin rin 
durile vitelor şi măninea tot ce-i de mîncat, iar cealalla 
face toate vicleniile la Iraista lui, si zice câ n'are d dea 
pace copilului pină cind nu-și va asigura guslarea. lar 
ei împletește un frumos paner de prin: lăcuste. cu spi» 
curi de grid. şi nu-i prea pasă atita nici de-traiată, nict 
de plinte, cit se bucura de împletitură. 

Din toate parţile cupe! jur imprejur se intinde un spin 
moale, o minune Eolică, semn care ti-ar ulmi inima. Fa 
«a să-l cumpăr am dat luntraşului Calydoniu o capră şi o 
turta mare de caşcaval faculă de lapte alb. Si pina acuina 
nici n'aa atius-o buzele mele, ci este neatinsă. Aceasta 
cupă foarte uşor [i-as darui-o, dacă tu, Imbite, imi vel 
cînta doritul cintec. Și nici nu te pizmuesc, alde draga: 
cae! de sigur n'a! să paslrezi cintecul pentru Ilades, undo 
se ultă toate, 

x
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Thirsis 

Incepeţi, iubite muze, începeţi cântecul păstoresc. Ei sint 
Thirsis cel din Etna, şi glasui lui Thirsis este dulce. 

Unde eraţi oare, nimfelor, unde eraţi cind Daphnis.se 
topia ? Prin văile frumoase ale Peneului saii ale Pindului? 
căci de sigur nu vă ţineaţi de marile ape curgătoare ale 
riului Anap, nici de virfurile Etnei, nică de sfinta apă a 
Acidelui. 

Incepeţi, iubite muze, începeţi cântecul păstoresc. 
Pe el îl plinseră cu urlete şacalii, îl plinseră lupii, îl 

pliuseră şi leii din păduri, că muri. 
Imcepeţi, dubite muze, îmcepeți cântecul păstoresc, 
“La picloarele lui plinseră cu jale multe vati, multă ta- 

uri. apoi multe vitele şi vitei. - 
Incepeţi, iubite muze, începeţi cîntecul păstoresc. 
Intîiă şi 'ntiii veni din munte Mercuri şi zise: 
— «Daphnis, cine te necăjeşte? pe cine, dragă, iubeşti 

aşa de tare ? îți ziceai mai înainte hoar 1), dar acum pari 
a fi căprar ?)». 

Imcepeţă etc. : 
Veniră văcarii, veniră verii, veniră căprariă : toți îl în- 

irebaii ce răii păţi | ” 
" Veni Priap şi zise :: 
— «Nenorocite Daphnis, de ce te topeşti tu? Dar și 

fata cutrieră cu picioarele pe la toate isvoarele şi la toate 
pădurile căutindu-te.» 

ÎIncepeţi ete, 
<Eşti un om foarte greoi la dragoste şi nepriceput:> 
Dar lor nimic nu le răspunse văcarul, ci își sfirşia 

dragostea cea amară, şi-şi împlinia sfirşitul ursitei. Incepeţi ete. 
“Veni însăşi plăcuta Afroâită rizind pe ascuns; rizind însă cu o grea minie şi zise: 
— <Dar tu, Daphnis, te mîndriai că vei dobori dorul, nu te-ai doborit oare tu însută cu dorul cel greii ?» Incepeţi ete. - ia 
EI dară îi răspunse şi Daphnis : 

  

1) Boar, păzitor ge bol. Aceştia erai cei mai de frunte dintre toţi păstorii. | 
2) Păzitorul de capre era inferior,
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-—. «Nesuferită Afrodită, pismaşă Afrodită, Afrodită de 
oameni urită, zici acuma că ori-ce soare a apus pentru 
noi ? Daphnis şi în Hades va fi o durere rea pentru dor! 

Incepeţă ete. 
«Nimic nu are aface văbarul cu Afrodita ; du-te la Ida, 

unde munteanul Adonis paşte frumoa-ele oi». 
Incepeţi etc. i 
«Du-te iarăşi şi cată să staă aproape de Diomede şi spune-i: 
«Am învins pe văcarul Daphnis, luptă:te dar cu mine.» 
Incepeţi muse ete. 
<O lupi, o şacali, o urşi eu culeuşuri prin munţi, ră- 

mineii sănătoşi ; eii văcarul Daphnis nu mai sunt prin pă- 
duri, nu mai sînt prin dumbrăvi, nici în rediurile sfinte. 
Rămii sănătoasă Arethusă, şi rîuri care vărsaţă frumoasa 
voastră apă în Thimbris. 

Incepeţi etc. , 
«Ei sint acel. Daphnis care păşteam aici vacile, Daph- 

nis care adăpam aici iaurii şi viţelele. - 
Imcepeţă etc. | - 
«0 Pan, Pan, ori unde eşti sai prin munţii cei mari al 

Lyceului, saii că te plimbi prin marele Menal, vino în 
insula Sicilia şi lasă înălţimea Elicei şi mormîntul cel 
nalt a lui Lieaonide, mormint de care şi fericiţii se miră. 

Iucetaţi, muse, încetaţi cîntecele păstoreşti. 
«Vino, stăpine, şi ia acel fluer frumos, care miroase a 

miere de ceară deasă, şi care se îndoae pe la buze. Căci 3 
ei acum sînt tirît de dor în Hades. 

Imcetați etc. - 
«Acum mărăcini purtaţi criny, purtaţi şi voi spini, şi 

frumosul narcis să înfloreasea pe Juneapin 1). Intoareă-se 
toate pe dos, şi bradul să dea pere, cînd Daphnis moare, 
şi pe cîini gonească-i cerbii, şi bufniţele din munţi să 
se măsoare în cîntec cu privighetorile,» 

Imcetaţi etc. 
Şi el zicind atita, încetă; iar Afrodita voia să-l ridice; 

dar tot inul ursitelor se sfirşise, şi Daphnis trecuse apele, 
şi valvărtejul acoperi pe omul iubit de muze şi neurit 
de nimfe. 

Imcetaţi etc. f 
Şi tu dă-mi capra şi cupa, ca să mulg într'insa şi să 

închin muzelor. 

1) Se aude şi sub forma jneapăn, brad tînăr = juvenis pinus,
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O! Salutare, de multe ori salutare, muzelor; eii şi în 
urmă voii cînta mal dulee pentru voi. 

| Căprarul 

Să ţi se umple de miere frumoasa _ta gură, Thirsis, să 
ţi se umple de faguri de miere, şi să mănîncă dulcea 
smochină din Egil, căci în adevăr tu cînţi mai bine de 

„cît greerul. 
Iată-ţi cupa; uită-te. dragă, ee frumos miroase, ti-ar 

părea că este spălată la isvoarele Orelor. Vin aici, Kissetha; 
şi tu mulge-o. 

(Trad. de 1. Caragiani), 

TITIRUS ŞI MELIBEUS 
de 

VIRGILIU 

  

Meliboeus 

Titire, tu sub frunzişul boltuit al unui fag . 
Stai cu fluerul tău dornic şi cînti doinele cu drag, 
Dar noi scoşi din ţara noastră rătăcim prin ţări străine. 
Imbătat d'o umbră dulce, tu doineşti atit de bine 
Şi 'nveiă codrii să răspundă cîntului duios al tău! 

Tatirus 

Mi-a făcut un Zei aceasta! El va fi d'apururi Zeu 
Pentru mine, Meliboeus. Şi cît voiii trăi sub soare 
Pe altarul lui junghia-voiii miei si tinere mioare. ! 
El mi-a dat deplină voe să pase “turmele, să fae 
Tot ce vreai, să zie din fluer cîritecele care-mi plae. 

Melibceus 

Nu le pismuesc de asta; dar mă mir şi eu de una, 
Pentru ee p'aceste cîmipuri ni s'a pripăşit furtuna,
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Si de ce-i atita zgomot? Uite, însu-mi ei mihnit 
Imi port caprele puţine p'acest cimp nenorocit; 

- Abia due acum o.capră: colo 'n aluniş d'o parte 
A fătat doi iezi, seamănă, gemeni dragi meniti la moarte! 
Ai rămas acolo iezii între stinci! Acest âmar 
Mi l-a prevestit adese trăznetul în vr'un stejar.— 
Insă Zeul, cine-i, spune-mi! Zeul tăii cum se numeşte? 

Titirus 

N'ai văzut tu încă Roma! Eu credeam copilăreşte 
Că acest oraş e ?ntocmai ca oraşele la noi — 
Ast-fel mieii sînt asemeni oilor, şi sînt tot oi, 
Ast-fel seamănă căţeii cînilor : şi-i cu ertare, 
Că atîta mi-era mintea, să alătur mie cu mare. 
Dar acest oraş stă mindru şi-i atit de uriaş! 
Peste toate cele-l-alte se ridic acest oraş 
Ca stejarul cel puternic peste edera din cale. 

Melibceus 

Titirus, ca să vezi Roma, ce-aii fost păsurile tale ? 

Titirus 

Libertatea, Melibous ! Mi-a suris tirziii de tot. 
Alb mi-e părul, barba albă, şi d'acum nu mă socot 
Om întreg înt'a puterii, dar ea mi-a surîs! Şi iată, 
Dup” un veac de aşteptare, pentru veci ea mi s'arată: 
De cînd am pe Amariiis, Galatea mea s'a dus, 
Pîn' aveam pe Galatea — lucru verde fie spus — 

„Nu era nici o nădejde s'ajung liber, să-mi fac stare, 
„Măcar am jerifit din turmă vrun berbec ales de mare 
Şi "n. oraş am dus adese caşul cel mai bine stors, 

ar eu bani eii nici odată din oraş nu m'am întors, 

Meliboeus 

Mă miram eii, de ce, tristă rătăciai pe la izvor 
Şi plingeai tu, Amarilis, chemînd Zeii 'ntwajutor! 
Titirus era departe! Cimpul neted şi izvorul, 
Brazii tăi şi viţa viei, Titirus, toate-ță due dorul, 
Cind eşti dus!



Titirus 

E grea robia. N'am putut de ea să scap, 
Nu ştiam un chip anume; şi nică nu-mi trecea prin cap 
Că un zeii era aproape să-mi aducă zile bune. 
Şi eii l-am văzut în Roma, l-am văzut! Frumos şi june, 
Meliboeus ! Şi-n tot anul p'altar jertfe am să-i pui, 
Cînd de trei ori patru zile ţine sărbătoarea lui. 
El mi-a zis ac+ste vorbe, celui cu durere lungă: 
«Mergi, băete, paşte-ti turma! Creşte-ţă oişi dă-le-n strungă!» 

Melibceus . 

Fericit eşti tu! Cimpia este-a ta d'acum! A ta! 
4 un petec mic, bătrine, e pietros, nu-l poţi ara 
Şi la mijloc e mocirlă cu trestiş — şi-atit e bine! 
Este-al tăii şi, ori-cum este, el ajunge pentru tine. 
Mioritele bolnave nu vor paşte 'n loc străin 
Iarba neobicinuită ; şi nici turmele ce vin 
Ca să pască 'nvecinate, nu-ti vor face supărare 
Să te temi că ai vio boală ori vr'un rău de "mprumutare. 
Fericit eşti tu ! Tot traiul îţi va fi de-acuma drag, 
Vei doini duioasa doină prin pădurile de fag, 
Şi din streapătul pădurei vei pricepe fericirea ! 
Uite-aici, isvorul vesel, murmuriîndu-ţi adormirea ; 
Gardul colo, pînă 'n fundul ţarinai! O, mindru ce-i! 
Și de zumzătul d'albine pline-s florile de tei! 
Uite stiînea năpustită peste văi ameţitoare 
Şi pe deal auzi cum sună toarfecile muncitoare 
A vierului ; și "n frunza ulmului bogat de flori 
Turturelele 'ndrăgite jalnic gungurese în zori! 

Titirus 

Mai întîi va fi pe ceruri luna *n drumul ei întoarsă, 
Mai întiii eşi-vor peştii pe useat, din marea stoarsă, 
Şi, schimbind întreaga fire şi al vremii căpătiii, 
Mai întiiii va bea din Tibru neamul seitie, mai întiiă 
Va bea apă Teutonul dintr'a Parţilor isvoare, 
De cit ei să uit vr'odată p'acest Zeii, al doilea soare. -
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Melibous * 

Ah. dar noi! Care ni-e soartea? Să ne perdem rătăciţi 
Unii 'n Africa setoasă, alţii "n iarnă pe la Schiţă 
Ori la serbădul Daxes, ori în noaptea 'ndepărtărei 
Chiar la marginile lumii, la Britani, la robii mării. 
Mai vedea-voiii ei vr'odată colnicul unde-am  erescut, 
Și coliba cea săracă cu păreţii slabi de lut 
Si cu glii acoperită ? Mai vedea-te-voiu pe tine, 
Lunca satului, cu lanul cel cu spicele puţine, 
Dar destul d'ajungătoare să nu mor de foame 'n drum! 
Cel mai prăpădit răsboinie e stăptritor acum 
Peste-atite lucruri scumpe inimei din noi! Şi lanul 
Cel muncit cu ani de zile ni l-a pustiit duşmanul! 
Ce-i al nostru? Tu, învrăjbire, ne-ai dat morţii şi pe noi! 
Am muncit, şi pe-a cui seamă ? Pentru cine ? Biete oi, ' 
Duceţi-vă! Şi voi capre, fericite 'ntr'altă vreme, 
Duceţi-vă! Nici-odată d'acum nu mă voiii mai teme 
Că prăpastia vă *?nghite, cînd săriți pe stincă în joc! 
Nu voii mai vedea spelunea ! Nu voiii mai avea noroe 
Să vaud sbieretul vesel, cînd din saleia plecată 
Vă taiti crengile amare—nici-odată, nici-odată ! 

Titirus 

Astă-seară, Melibous, vino la coliba.mea. 
Dormi cu noi, îți vom aşterne pat de fin. Şi vei avea 
Din ajuns şi caş şi poame. Vino; din cămine fumul 
Ese alb, şi tot mai negre umbrele ne-acoper drumul”). 

(Trad. âe G. Cosbuc). 

1) Publicată în «Antologia» de I. Manliu.



VARA LA ŢARA 

DEPARAŢIANU 

  

Locuinţa mea de vară . 
„Ela tară: 
Acolo eă voiii să mor 
Ca un fluture pe floare, 

Beat de soare | 
De parfum şi de amor. 

Acolo e fericirea 
Şi iubirea 

Timpului patriarehal; 
Viaţa ce aci s “ascunde 

Curge 'n unde, 
Curge 'n unde de crista]! 

Ale soarelui copile, 
D'albe zile 

De Cuptor şi Cireşar, 
Ca pe nişte surioare 

Pe fecioare 
Din colibi le chiâm'afar'. 

Şi ea roiul de albine; 
Pe coline 

Pe vilcele, pe cimpii, 
Toată ziua mi se 'ncură 

Şi murmură 
Copiliţe şi copil !- 

Sfinta poezie 'n mantă 
Radiantă 

IYalb, de roşu şi de-azur 
Investmiîntă deal şi vale 

Cîmp şi cale: 
Nu lasă nimie obscur! 

Numai vara cerul face 
„Cu noi pace; 
Numai vara ochiul meii, 
Vede 'n raze şi 'n lumine 

Toate pline 
De mila lui Dumnezeu! 

Plaiul verde de zmaraldă 
Mi se scaldă 

Ca o nimfă: 'n rîi divin 
" De junele şi viată 

Ce-o resfată 
Şi-i sărută d-albul sin! 

Şi cum undulă pe spate, 
Resfirate 

Bucle blonde la virgini, 
Ca miresele cu mirii, 

Cînd zefirii 
Zbor cu ele pe colini, 

Spicul blond eu paie de-aur, 
Scump tezaur 

Pentru mari şi pentru miti, 
Undulează 'n mil de valuri 

Intre maluri 
De sulfină şi Waglici! 

Astfel bazmele-azurate 
Şi 'nstelate 

Cu-al lor cer de Oriint 
Spun că&'n țările 'ncîntate 

Sînt bogate 
Mără de aur şi dargint,



Şi prin holdele splendide, 
Joe silfide 

Cu piciorul de copil, 
Zvelte, agere, uşoare, 

Surioare 
Cu Camila lui Virgil... 

Tragetă danţul pe răzoare 
O! fecioare_ 

Cu privirile cereşti! 
Danţul, cîntecul şi-amorul 

Sint izvorul 
Fericirii omeneşti ! 

Insăşi umbrele obscure 
Din pădure, 

Invelite ?n giulgiul lor 
Sar pe sumbră bălărie 

Intr'o mie 
De 'nvirtiri înt”un picior. 

Şi. cînd noaptea pe poene 
Cîinta lene 

Melancolicul păstor, 
Nu ştiti ielele cum danţă 

Si se lantă, 
Imbătate de amor! 

O! graţioase idile! 
In ce zile, 

In ce nopti "ata înflorit 
D'aşa odori minunate, 

Parfumate, 
Din fruntea lui Teoerit? 

N'aţi înflorit voi în ora, 
Cind e hora 

Elfilor înamorati, 
Cu praf de-aur p'aripele 

i de stele 
Ca *mpăraţii 'ncoronati? 
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Cînd angelicele cînturi 
Peste vinturi 

Se înalt de pe cîmpii, 
Răpese vergulri flori şi raze 

In extaze 
D'ale verei poezii ? 

Nici un timp aurorale 
Pastorale, 

Nici un timp,versuri cereşti 
Nu dă ca vara splendoare 

Şi candoare , 
Poeziei omeneşti! 

Şi pentru asta ei, vara, 
Iubesc ţara, 

Pentru asta voiii să mor 
Ca un fluture pe floare, 

Beat de soare, 
De parfum şi de amor! 

Moară tonţii în palate 
Imbrăeate 

Cu covoare d'Ispahan, 
Ei, ce chiem pietrele triste 

Ametiste 
Şi părinte—pe tiran ! 

Tonţii, cari pentru o mină 
De ţărină 

Iși dai sîngele din «i, 
"Rac din erîncenele crime, 

Înălţime, 
Şi din demoni Dumnezei! 

Mie daţi-mi valea verde, 
Unde pierde 

Omul negrele gîndiri, 
Unde-ţă uiti de infamia 

Şi sclavia 
Auritelor. zidiră !



Nu mai voiit s'aud de cine 
Face bine 

Sai de cine face răii: 
De la mic pînă la mare 

Fie-care , 
E victimă sau ealăi. 

Lumea noastră e un mare 
Stirv, din care 

Mii de bestii se nutresc: 
Mii de pasări şi de fiare, 

Ce prin ghiare , 
Impart hoitul omenesc! 

Vai!. şi cum îşi bate pieptul 
Inţeieptul 

Care zi cu zi cirpind 
Ale sale zile pline 

De suspine, 
Vede cărtile-i minţină! 

In Paris, în Londra, "n Viena 
De la Sena 

Pîn'la marea de Azof, 
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Vede, toată 'mvăţătura 
Că e gura, 

Şi stomachul—filozof ! 

Gură d'om, gură de cîine 
Cere piine! 

"Fii tiran, tilhar, păgin .. 
Numai gura s'aibă piine, 

Om sai cîine, 
TȚe cunoaşte de stăpin! 

Dati-mi dati-mi valea verde 
Unde pierde 

Omul negrele gîndiri : 
„Unde-ţă uiţi de infamia 

Şi sclavia 
Auritelor zidiri, 

Unde, mîndra păsărică 
Se ridică 

Pînă *n cerul luminos. 
Si, din ceru-i plin de soare, 

Cu oroare 
Abia vede omul jos!...



B. PRINCIPIILE ŞI ISPORICUL 
GENULUI 

«Poezia pastorală este imitaţiunea vieţii cîmpe- 

neşti în scene cari ne-o reprezentă cu tot farmecul 

posibil» (Lefranc). 

Cei vechi dădeaii acestei poezii numele generic de 
idilă (si55)):oy, deminutiv de la e:30c, imagine). La îu- 

ceput idila însemna o poemă mică, ori-care ar fi fost 

cuprinsul ei. Mai tirziă s'a specializat la înţelesul de 

«ce-va încîntător», poezie în care se cîntă lucruri fru- 

moase de la ţară, frumuseți naturale. 

„Această poezie se naşte în epoce de multă civili- 

zaţie şi de mare dezvoltare a literaturii, cînd oamenii 

nu se mai pot înciînta nici de istorie nici de prezent. 

Atunci se celebrează viaţa de la ţară şi se înfăţi- 

şează în nişte colori exagerate, lăsindu-se la o parte 

tot ce poate fi răi, urit, astfel ca să se poată zice 

ca Deparaţianu: 

Acolo e fericirea 
Si Xubirea 
Timpului patriarchal ; 
Viaţa care aci ascunde 
Curge 'n unde, 
Curge *n unde de cristal... 

Grigore Alexandrescu a ris de exagerările acestui 
gen într'una din epistolele sale, în care descrie pe- 

trecerea sa la ţară: 

Turine de oi sînt mulţime, însă încă n'am găsit 
Un păstor ca în idile, un eroban de pizmuit.
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Şi nu şti cum în vechime atiţi mari biruitor 
Părăsiai avere, slavă şi trăiau “între păstori. 
Nimfele le vezi desculte, îmbrăcate * n piei de oi, 
Păstoriţele pe viscol, pe furtună şi pe ploi 
De a lor ticăloşie ocolite ca d” un lant 
Ită ridică toată poila de a mai'face vre-un romanţ... 

De obiceiii se deosebesc două specii de poezii pas- 

torale: 

1) Egloga sai bucolica înfăţişează o mică acţiune 
dramatică şi un dialog. | 

2) Idila cuprinde numai deseripțiune. 
Acest din urmă termen are uneori şi înțeles mult 

mai larg. 

Cel mai însemnat poet pastoral este Theocrit. In 
poezia greacă aflăm şi înainte de el pasage pasto- 

rale, dar el face un gen separat. -Theocrit (pe la 300 

“ante Cr.) a trăit în strînse legături cu păstorii din 

Sicilia, a observat viaţa şi obiceiurile lar, a adunat 
cîntecele şi poeziile lor poporane, a lăsat la oparte 

unele lucruri şi a poleit pe cele cele-a socotit prea 

aspre şi a făcut astfel poezii pline de frumuseți. 

De la dinsul avem peste 30 de poezii intitulate 
<idile». In ele ne înfăţişează scene pastorale, dialo- 
guri între păzitorii de vaci, de capre, de oi, arătin- 

du-ne cum viețulau simplu, dar mulţumiţi. Intere- 
sante sînt disputele lor artistice, cunoscute sub nu- 

mele de cînturi amebeice. Iată cum se făcea un ase- 

menea cintec. Unul din păstori începe, spunînd o 
idee oare-care; celălalt trebue să exagereze . lucrul 
şi să spue o idee analogă sai opusă. Primul poate 

ssă continue subiectul sai să-l schimbe şi cel d'al



54 

doilea trebue să-l urmeze. Asifel .cîntă ei pînă cînd 

arbitrul declară cine a biruit, 

In unele idile Theocrit dezvoltă legende poporane, 
din cari mai însemnate sînt cele relative la Poly- - 

phem şi la Daphnis. 
Pohyphem, cunoscut din Odysea, este ciclopul pe 

care l-a orbit Odyseu. Se ştie că ciclopii eraii u- 

riaşi cu un singur ochii în mijlocul frunţii. Intr'una 

din idile poetul ne vorbeşte despre iubirea unei nimfe: 

a mării, Galatea, pentru, el, dar el se face că nu 

bagă de seamă. În alta din contra Polyphem e dis: 
perat că Galatea nu-l mai iubeşte şi cîntă ca să se 

miîngie. . i . 

Daphnis e un păstor cu multe turme şi poet. 

Fiind-că sa mîndrit că poate rezista amorului, zeiţa 

Aphrodita începe lupta contra lui. Ii inspiră amor 

pentru o fată, care la rîndul ei iubeşte pe păstor; 

dar el nu voeşte să se ducă la dinsa şi suferă atit 
încit moare, Toată natura întristată plînge moartealui. 

Virgil, inspirindu-se după poetul grec, a seris 

zece egloge, cunoscute sub titlul de <Bucolice» Înfe- 

rioritatea. operei scriitorului roman stă în faptul că. 
a întrebuințat prea des alegoria şi una din condiţiu- 

nile esenţiale ale genului pastoral este să nu fie a: 

legoric. În prima eglogă Titirus, unul din persona- 

giile cari dialogează, este însuşi poetul, care găseşte 

în chipul acesta ocaziune să aducă mulţumiri lui Au- 

gust pentru că-i înapoiase moşia părintească : îl nu- 
meşte «zeii». Apoteoza lui Daphnis din egloga V este 

socotită ca apoteoza lui Caesar..In egloga IV vur- 
bind despre copilul ce avea să dobîndească în cu-
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rind Pollio, zice că acest copil anunță o eră nouă 
pentru omenire, o adoua virstă de aur a lui Saturn. 

Scriitorii creştini din evul medii ai văzut aci o pro- 

fetizare a naşterii lui Crist şi de aceea s'a bucurat 

poetul latin de multă trecere în acest timp, de aceea 

l-a ales şi Dante tocmai pe el ca să-l conducă prin 

Infern şi prin Purgatoriii. 

In literatura noastră s'a produs puţine lucrări de 
acest gen. Citează unii <Pastelurile» lui Alexandri, 

cari țin însă mai bine de poezia lirică—şi poezia lui Al. 
Deparatianu «Vara la ţară», minunată idilă în prima 

parte, iar în a doua o adevărată poezie filozofică. 

Păcat numai că are prea multe franțuzizme. 

INTREBĂRI 

» 1. Ce este poezia pastorală? — Ce înţeles avea la cei vechi cuvintul 
iâilă ?— Cind se naşte această poezie? 

2. Cîte specii de poezie pastorală deosebim ? 
3. Care e cel mai însemnat poet pastoral ?—Cum se caracteriză opera 

lui ?—Cari sînt cele mai însemnate legende poporane dezvoltate de el?— 
Ce a scris Virgiliu ?—Ce putem zice dacă comparăm pe Theocrit cu Vir- 
giliu ?—Avem asemenea produceri în literatura romînă ? 

    Midas d ou %
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GENURILE POETICE 

(TABLOU SINOPTIC) 

( . Poezie religioasă şi tradiţională. 
( Poezie descriptivă. . 

ii nrinnină Poezie ică. | Saecii principale poezie alozosea. 
Gen liric 4 Elegie. 

Doină. 

i dă . | Specii secundare € poizasea i 
Cronică rimată. 
Poemă eroică 

1. Narațiunea epică 7 Baladă. 
Romanţă. 

Gen epic 4 2. Epopee. Legendă. 

3. Poema eroi-comică. 
4. Romanul. Nuvela. 

Tragedia. 
Comedia. 

Dramă satirică. 
'Tragi-comedie. 

Drama 7 Tragedie burgheză. 
Dramă romantică. 

Gen dra- Melodramă. 

. 
Operă 

matic | Poezii însoţite de muzică Opera cornică 
: Vodevil. 

Yarsă. 
. Parodie. 

Specii secundare + Feerie. 
- Proverb. 

Revistă, 

Poema didactică, Epistola. 
. . Satira. 

Gen didactic $ gabula. 
Epigrama, 

Gen pastoral. 

  

 


