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PREFAŢĂ 

Poetica Română, pe care o imprim acum într'a 
doua edițiune, este resultatul lecțiunilor de limba ro- 
mână ce am făcut şi fac la liceul Sântul-Gheorghe 
din Bucuresci, âncă din anul 1886. 

Am publicat prima edițiune în anul 1888 şi, 
pentru alcătuirea ei atunci, nvam folosit de notele 
şi cercetările mele, de caietele de curs ale prede- 
cesoruhuiă meii la liceul Sântul-Gheorghe, d. D. C. 
Ollănescu, membru al Academiei Române, de ale 
d-hi G. Dem. Teodorescu, profesor de limba ro- 
mână, cursul superior, la liceul Matei Basarab 
din Bucuresci, precum şi de uă mulțime de pu- 
blicațiună române şi străine, cari putenii să me 
ajute la desăverşirea lucrărei mele, moi cu semă 
în partea curat românescă. 

Ca și colegii mei, d-nii profesori de limba 7O- 
mână, cursul superior, din învețămentul nostru. 
liceal, scii şi ei, cari sunt cunoscințele cu cari elevul 
vine din clasa a cincea într'a șesea şi, prin ur- 
mare, mi-am dat şi'mi dati bine sema de cât pote 
să ducă, adică să pricepă elevul din nouele cunos- 
cințe de Poetică în genere şi de Poetica Română 
în deosebi. 

Drept acestea, pentru întocmirea Manualului 
mei, am avut totdeuna în vedere, în primul rând, 
puterile elevului și 'ntr'al doilea, timpul de care
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profesorul dispune, de-alungul unui an scolar, 
pentru predarea Poeticei in cursul de limba, ro- 

- mână al clasei a șesea. 
Ascultând de părerile acelora cari merită se fiă: 

ascultați, am adaus p'alocureu, der cu măsură, 
nouă amenunte şi desvoltări părței privitore la 
Poesia 'n genere (Partea 1, cap. 1), şi m'am ajutat, 
pentru a face aceste adause, cu escelenta lucrare 
inedită, Manual de Poetică, a prietinului şi: cole- 
gului meii, d. Ang. Demetriescu, profesor de istoriă, 
cursul superior, la liceul «Lazăr». 

Am completat în capitulele următore datele privi- 
tore la istoricul român al dițeritelor genuri poetice, 
atât cât mi-ai permis citirile mele şi publicaţiu-- 
nile celor trei din urmă ani. 

De aceia, sper că şi acestă a doua edițiune va 
fi primită cu aceiași bunetate şi cu aceiaşi favore 
co şi ântâia edițiune. 9 

G. 1. IONNESCU-GION. 
Novembre, 1893. 
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Eterniser peut-âtre e reve dum ifstant și 

Aimer le beau, le vrai, chercher leur harmonie ; 

Ecouter dans son coeur Pecho de son genie, 

Chanter, rire, pleurer, seul, sans but, au hasard ; 

D'un sourire, Wun mor, dun soupir, bun regard 

Faire un travail exquis, plein-de crainre et de charmes, 

Faire une perle d'une larme, 

Du potre ici-bas voilă la passion, 

Voilă son bien, sans vie et son ambition. 

(Alfred de Musset). 

Kennst du das Wesen der Poesie? 

Es ist die menschliche Gorlicakeit, 

Mit der Geistesschwingen der Phantasie, 

Mir der Gottheit cugendreineni Kleid. 

Die Nihe der Gouheit ist Poesie ; 

Ein Schauer durchrieselt Mark und Bein, 

Und Verse sind himmlische Melodie, 

Die wiegen das thârichte Herz dir ein. 
A 

(Lemke).



POETICA ROMÂNĂ 

PARTEA | 

CAP. | 

Despre Poesiă în genere. 

$ 1. Definiţiuni și deosebiri.—Poetica este arta 

prin ajutorul căreia cunoscem regulele intocmite 

după modele nemuritore pentru a face poesiă. 

Poesiă, — de la cuvintul grec zo'nae, facere, 

creațiune,—însemnsză, în înțelesul prim al cuvin- 

tului, espresiunea Frumosului conform regulelor 

estetice; €r, in înțelesul cerut de regulele Poe- 

ticei, poesiă insemueză uă producţiune literară, 

„care să deosebesce şi prin forma sa esternă, 

versul, de ori-ce alt-fel de scriere. 

Sciinţa care se ocupă cu legile Frumosului, 

adică cu condiţunile ce trebue se 'ndeplinescă 

ori-ce operă de artă, se numesce /estetică. 

Frumosul este ceia ce place prin sine şi pentru 

sine. Sunt trei forme ale ideii Frumosului: Fru- 

mosul absolut, Frumosul real şi Frumosul ideal;
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cel d'ântâii nu esistă de cât în Dumnedeii, pe 
al doilea ni'l ofer natura şi vicța omenâscă, al 
reilea este obiectul Artei. 

Scopul Artei este de a represinta, în imagini 

sensibile create de. spiritul omului, ideile cari 

constituesc esenţa lucrurilor şi caracterile -lor 

predomnitâre. Frumosul deci se mai pâte defini 
şi ca manifestaţiunea sensibilă a principiului care 

este sufletul şi esența lucrurilor. 
Poesia esprimă Frumosul; Sciinţa se ocupă de 

Adevăr. Deosebirea între Adevăr şi Frumos este 

că cel d'ântâiii se adreseză numai rafiunei și co- 
prinde numai idei desbrăcate de ori-ce formă şi 

de ori-ce manifestaţiune sensibilă, pe când cel 

dal doilea se adresâză imaginaţiunei şi fantasiei 
şi coprinde idei manifestate în materiă, sensibilă. 

„Concepem şi 'nțelegem Adevărul; vedem și sim- 
tim Frumosul. «A ved6, a simţi, a esprima» — 

intrega artă se află coprinsă numai într'aceste 
trei cuvinte, dâr aceste trei cuvinte sunt nesfâr- 

şite ca şi concepţiunile, spiritului. 

Sciinţa se ridică prin puterea abstracţiunei de 

Ja obiect la noţiune, de la particular la general. 

Poesia ne 'nfăcişeză printr'un procedeii invers 

decisa întruă formă sei imagine. Omul de sciinţă 

se ridică treptat de la concret la abstract şi, 

pintr'un şir de fenomene, estrage legea care le 

guvernă ; artistul, din potrivă, materialiseză abs-
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tractul și'] concretisâză într'uă formă sensibilă. 

Sciinţa descopere adevărul cu ajutorul raţiunei 

şi se adresâză idrăşi: la rațiune; Poesia desco- 

pere frumosul cu ajutorul fantasiei şi se adre- 

seză icrăşi la fantasiă, prin ajutorul căreia mişcă 

adâncurile nemărginite ale sufletului. 

Poesia, ca t6te cele-l-alte: frumose-arte, este 

întruparea ideii in materiă sensibilă. 

Materia sensibilă a poetului nu se află în lumea 

din afară ca aceia a sculptorului, a pictorului 
şi a compositorului ; -aceştia își pot sensibilisa 

sei concretisa ideia prin petră sci lemn, prin 

culori, prin tonuri. Poetul ânsă îşi află materia 

sensibilă în consciinţa nostră, și acestă materiă 

sensibilă este alcătuită din imaginele ce ni se plăs- 

muesc de fantasiă la audirea cuvintelor poetice. 

De aceia, se mai pote dice că poesia este arta 

de a pune fantasia în mişcare prin cuvinte. 

Limba este midlocul de care poesia se servă 

pentru a transmite materialul săii. 

Adevărurile sciinţei, ideile, sunt spuse şi sunt 

scrise în prosă,„—de la latinescul prorsa, oratio 

prorsa, adică proversa, vorbire ce merge nein- 

cetat înainte, discurs drept, nelegat şi neînstrunat 

în regulele versificaţiunei. Prosa se mai numesce 

şi oratio soluta sâii oratio pedestris, pe când vor- 

birea poetică se chiamă oratio vorsa, adică întârsă, 

şi oratio alligata metis.



___ 10 

Prosa se deosebesce de poesiă nu numai prin 
forma sa esternă, adică prin aceia că ea nu este 

intocmită în versuri, ci şi prin alte calităţi de 

fond, însuşiri esenţiale; 

Poesia are pentru dânsa inspirațiunea, adică 

acea putere a sufletului, căreia cei vechi îi re- 

cunosceaii uă origine divină; ea înalţă spiritul 

-şi | face de vede lucrurile cu totul alt-fel de cât 

cei-l-alţi 6meni; ea îmboldesce pe poetul de geniii 
a crea un ce îdeul şi al artta şi altora în îma- 
gin, sensibile. | 

Imaginele * vii şi colorate, pod6bele cele mai 
„bogate, epitetele ornante, ficţiunile alese şi fru- 
m6se, comparaţiunile cele mai nimerite der ŞI 
cele mai cutezătâre, — dise tote într'uă limbă 
musicală, armoni6să şi mai totdeuna ritmică, — 
sunt miglocele de căpeteniă cu care poetul es- 
primă Frumosul şi pe cari elle găsesce în ima- 
ginaţiunea creatore, sorgintea tuturor. inspira- 
țiunilor, facultatea de a concepe ŞI realisa 
idealul. “ 

Mulţămită inspiraţiunei şi entusiasmului, — care 
este inspiraţiunea în cea mai înaltă a ei pu- 
tere, — poetul de genii şi poetul de talent crează 
din lucruri date de natură care este isvorul de 
inspiraţiune al ori-cărui artist; ei combină din 
elemente cunoscute, un ce noii, ne mai vădut 
inainte, un ce artistic în care regulele Frumo-
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sului sunt pe deplin realisate şin care natura 

apare ideală, mai frumbsă de cât este. 

Poesia idealisează lumea reală, neluând din 

natură de cât ceia ce merită a fi cântat; spiri- 

tualiseză lumea fisică, dând naturei insensibile 

gândirea,. simţimântul, vicţa; materialiseziă lu- 

mea morală, personificând fiinţele şi ideile spi- 

rituale şi abstracte, şi t6te acestea, în cea maj 

deplină libertate, căci libertatea este esenţa şi 

vi6ja poesiei. | : 

Poetul nu este legat de realitate şi de adevăr 

ca prosatorul; cuvintele într'aripate de cari vor- 

besce Omer, il purlar che nelbanima si sente, 

vorbirea care "n suflet se simte, şi libertatea ne- 

țărmurită a imaginaţiunei aparţin poetului. Pro- 

satorul, din contră, esie ţinut a urma şi ur- 

mări pas cu pas realitatea şi adevărul, — care 

nu este decât «conformitatea minţei nostre cu 

cordinea reală a lucrurilor». 

_Fiă în genul filosofic, fiă în cel didactic, fiă 

în cel istoric şi chiar în cel oratoric, prosaio- 

rul scâte din realitate puterea adevărurilor s6le, 

_tără a chiăma în ajutoru-i imaginaţiunea, fără 

a simţi căldura şi avântul inspiraţiunei ori en- 

tusiasmului poetic. 

ş 2. Prosa poetică. Poeme în prosă. — To- 

tuşi, de ore-ce am dis mai sus că nu forma es-
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ternă, adică versul, alcătuesce fundamentala deo- 
sebire a prosei de poesiă, se pote ca scrieri în 
prosă să fiă considerate drept adevărate poems, 
drept frumâse lucrări poetice. 

Cităm, ca modele de prosă poetică sâu de 
poeme in ptosă, următârele scrieri: Telemagque 
al lui Fenelon, Gonzalue de Cordoue al lui Flo- 
rian, Les Martyrs de Châteaubriand, er din li- 
teratura română Cântarea Cântărilor din Biblia 
de la 1688 a lui Şerban Cantacuzino, Cântarea 
României a lui Nicolae Bălcescu, precum şi 
părți sporadice din scrierile publicistului C. A. 
Rosetti (Scrieri din Juneţe şi din Exil), din ace- 
lea ale d-lui academic A. [. Odobescu (Revista 
Română, şi Pseudolinegheticos] şi din acelea ale 
scriitorului popular P. Ispirescu Legende şi Basme. 

De şi în prosă, găsim totuşi în aceste scrieri 
* bogăţia cuvintărei, imaginele vii şi colorate, elo- 
cința şi energia verbului, cadenţa, armonia, rit- 
mul musical al frasei, — calităţi cari tote 'm- 
“preuuă, sunt și alcătuesc frumuseţile esenţiale 
în poesiă. | | 

$ 3. Musica și Poesia. — Odinidră, în epoca 
de aur a poesiei, musica însoţia totduna ver- 

surile poetului. Inainte şi după Omer, multă 

vreme poeţii Grecilor, aedii şi rapsodii, — ca 
„maj târdiit, la poporele Nordului, bardii la Celţi, 

şi scaldii la poporele scandinave, — recita com-.
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„posiţiunile lor insoţindu-se primil, aedii şi rap- 
sodii Greciei, cu acordurile lyrei, eci d'ai doilea, 

bardii Bretaniei şi scaldii Scandinaviei, cu acor- 

durile harpei. ” 

Orphei şi toţi poeţii din timpurile eroice ale 

Greciei improvisaii poesii şi le cântat cu acor- 

duri de Iyră. La Omer, poetul se chiamă cântă- 

reț; atât Phemius de la curtea lui Odvsseus, 

cât şi Demodokos de la curtea lui Alkinoos îşi 

recitai versurile insoţindu-se cu acordurile ci- 

tharei (ecppr€). Esiod numesce pe poeți zbaptosai; 
cântăreți cu cithara. 

La Ebrei, Regele David işi cânta singar su- 
blimii s&i psalmi, compuşi pentru slăvirea lui 
lehova. 

Cu cinci secole şi mai bine inainte de Christ, 
în Grecia, nu numai ivspiraţiunile poeţilor se 
iustrunai in măsura versurilor, ci şi adevărurile 
filosofice, morale, politice, ba chiar şi naraţiunea 
evenimentelor istorice. DR . 

Xenofan din Colofon, Parmenide din Elea și 
Thales din Milet enunciati, în versuri de mândră 
frumuseţă, sistemele lor privitâre la natura lu- 
crurilor, la economia lumei, „zeși mbozwz, de nu- 
lua rerum; 6r logografii, predecesorii lui Ero- 
dot pe termul istoriei, povestiră în versuri cur- 

gerea faptelor mari ale popârelor eline. 
In străvechia literatură sanscrită a Indiei, căr- 

:
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ţile sfinte, Vedas, şi legile lui Manu crai în 

versuri. Părţi dintr'ânsele se cântaii la solem- 

nităţile religi6se şi politice, întocmai cm, în 

Egipt, se cânta noului Rege drepturile şi datoriele 

sele de către unul din sacerdoţii lui Fta sei 

altor dei. | 

La poporele celtice, preoţii lor, Druidii, pre- 

daii pe de rost în versuri uă învăţătură simbolică 

despre Dumnedeii, natură şi om. 
Chiar aci la noi, în aurifera Olteniă, inainte 

de stabilirea Dacilor, locuia poporul Agatirsilor, 

care avea de asemenea legi în versuri, după cum 

ne asigură Aristotele (Hăsdăii). 

Poesia este în lume mai bâtrână ca prosa. 

Marele logofăt Iancu Văcărescu a dis în versu- 

rile sele cu forte drept cuvânt: 

Ori-ce n6m incepe 
Antâii prin poesiă 

Fiinţa de'şi pricepe. 

$ 4. Intrățirea dintre Prumâsele-Arte. — Mai 

târdit, când poesia deveni de sine stătătore, păs- 

trând totuşi armonia ritmului, cadența şi me- 

sura versului, ea nwncetă de a rămâne în strinse 

legături cu musica şi cu cele-l-alte frumoâse-arte. 

Țăte frumâsele-arte sunt surori. Oraţiii a dis: 

ut pictura poesis; același adevăr se pâte rosti
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pentru tote. Poesia care se născu cea Wântâti 

pentra a cânta natura şi simţimântele omenesci ; 

Musica ale cărei prime note omul le audi în 

concertele” fârmecătore ale naturei; Pictura şi 

Sculptura cu Yariele lor frumuseți plastice şi co- 

lorate, — concurg tote către aceiaşi unică şi 

nobilă țintă : realisarea Prumosului şi, prin ur- 

mare, inălțarea sufletului în regiuni superi6re 

celor ce vedem şi stribatem în vi6ţa de tote 

Qilele. 

După cum musica cu melodiele şi armoniele 

că, şi după cum pictura şi sculptura cu tabelurile, 

reliefurile şi statuele maestrilor nemuritori arstă 

omului diferite pasiuni şi simţimânte cel pot 

înduioşa sâii agita la momente date, tot ast-fel, 

şi mai presus de cit ele, poesia pote, dinaintea 

ochilor imaginaţiunei nostre, cânta ca musica, 

zugrăvi ca pictura şi modela ca sculptura, tot 

ceia-ce omul siinte şi înţelege şi, prin urmare, 

iubesce s€ii urâsce. 

Bucuria şi intvistarea, fericirea şi nenorocirea, 

blândeţea şi mânia, dulcea linisce sâi chinui- 

târea temere, speranţele şi desnădejdea, într'un 

cuvint tot ce găsesce răsunet în'înimă şin min- 

Ma omului, poesia 7] realiseză când dându-l în- 

tociuai, când adăugind înfrumusețarea artei, iden- 

lisarea realităței pe lângă datele ce natura pro- 

cură poetului.
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$ 5. Originea Poesiei şi originea Poeticei. — 

Poesia s'a născut uă dată cu omul. În epocele 

primitive ale umanităţii, omul era ca un copil. 

Ori-ce lucru, ori-ce fenomen, şi cu atât maj 

mult complexul fenomenelor ce i le înfăcișa as- 

pectul măreț al naturei "lu impresiona adânc. 

După cum vă&durăm mai sus, el își esprima în 

versuri simţimentele sele ântâiu naive, și-apoi 

“din ce în ce mai consciente. Și ce erau fenome- 

nele naturei, după credinţele omului de atunci? 
Resultanta puterei unui dei. Cânturile primilor 

poeţi lăudară pe dei. Ab Jove principium Musae. 

In timpurile legendare, când Mercur, Apolon, 

Pan, Orfeu, Amfion, Iiinus şi Museiu, poeţii sacri 

ai Greciei preistorice, imblândiau cu câuturile 

lor pe dei, pe 6meni şi ficrele, şi mai târdiă în 

epocu de aur a poesiei la tote popârele, poetul 

iși făcea şi'şi cânta versurile cum pasărea cântă, 

cum riul murmură, cum vântul bate de plânge 

pădurea. El nu asculta de cât şoptele imagina- 

țiunei, armonia naturei şi acordurile Iyrei. Aces- 

tor poeţii se pot aplica pe dintregul versurile ce 
“unul din poeţii contimporani ai României le a- 
dresa altora: 

Sufletul vostru un ânges, inima 'vostră vă lyră, 
Ce, la aventul cald ce-o mişcă, cântări mulcome respiră, 

seii versurile lui Goethe din der Sânger: 

Ich singe vie der Vogel singt 
Der in den Zweigen wohnet.
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In urmă, după ce în aceste timpuri bătrâne, 

atât de priinci6se poesiei, se produseră cap-d'o- 

perile nemuritore ale poesiei grece, se făcură 

după ele regulele a căror sumă alcătuesce Poe- 

tica ; ast-fel sa născul acâstă artă. 

În India Kalidasa, în Grecia Aristotele, la Roma 

Oraţiii, în Francia Boileau, Marmontel şi alţii, 

în Germania W.-F. Ilegel, în Espania Martinez 

de la Rosa, şi în România, re-cum, lenăchiţă 

Văcărescu (la sfârşitul Gramaticei din 1187), 

“Logofătul Costache Conache [Meşteşugul  stihuri- 

lov vomânesci), L. Heliade-Rădulescu [Curs de 

poesii generale), şi 1. Cipariu (Metrica Română),— 

cei dântâiti dederă, ai noştri se încercară a da 

regulele Poeticei, studiând modelele neperitore 

și având fiă-care în vedere particularităţile dis- 

iincte ale limbei şi literaturi, pentru care ei scriau 

Poetica sâii încercările lor de Poetică. 

Ast-fel, după poesiă și cap-d'operile ei, a apă- 

rut Poetica, după cum şi'n cele-l-alte: frumose- 

arte sat format candnele set regulele funda- 

mentale după apariţiunea modelelor neperitâre. 

Din regulele date în Poeticele grece şi latine 

cele privitore la legile eterne ale Frumosului re- 

mân si astădi în putere; cele ânsă cari priviau 

poesia ast-fel cum ideile, religiunea, moravurile» 

ntr'un cuvânt civilisațiunea grăcă şi civilisați- 

unea latină o înţelegeaii, acelea se schimbă. A- 
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tele sunt astădi cerinţele diferitelor genuri de 

poesiă, căci altele sunt ideile, credinţele, simţi- 

'"mântele omului, alta natura faptelor ce poetul 
cântă. | 

Ceia-ce Oraţii dice în a sa Artă Poetică cu 

privire la vicța cuvintelor: 

UL silvae foliis pronos mutantur in annos, 
Prima cadunt: ita vevborum interit aetas, 

Et juvenum ritu florent modo nata vigentque,— 

acelaşi lucru se pote spune şi despre regulele 

particulare şi deci vremelnice ale vechilor Poe- 

tice grece, latine, francese şi altele. 

$ 6. Studiul Poeticei. — Acest studii are pen- 

tru noi un îndoit folos; Antâiii, pentru că Poe- 

tica ne dă regulele cari ne opresc a urma uă 

cale greşită când, având iuspiraţiunea, voim a 

scrie versuri de adevărată poesiă. Talentul fără 

artă se perde. Vechiul adagii latin «poeta nas- 

citur, orator fit», nu e adevărat de cât pe ju- 

mătate, de 6re-ce se nasc şi se formeză de uă 

potrivă şi poetul şi oratorul. 

Era în Grecia uă şcâlă care respingea arta şi 

studiul, şi credea că geniul şi talentul sunt mai 

norocâse fără artă şi fără studii. 

Ingenium misera quia fortunatius arte 
Credit et excludit sanos Helicone poetas 
Democritus....
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La acestea, tot Horaţiii răspunde cu drept cuvint 

că înfrăţirea talentului cu arta produce pe ade 
v&ratul poet: 

Natura fieret laudabile carmen an arte 
Qucositum est. Ego nec studium sine divite vena, 
Nec rude quid possit video ingenium: alterius sic 
Altera poscit opem res et conjurat amice. 

Geniul, facultatea de a crea şi de a da con- 
cepţiunilor nostre uă formă mândră şi origi- 
nală; imaginaţiunea, facultatea de a ne repre- 

sinta obiectele în modul.cel mai viii şi mai co- 
iorat; talentul, aptitdinea ce avem sii câşti- 

găm de a întocmi frumos uă lucrare literară ; 

. „spiritul, calitatea prin care vedem cu'nlesnire 

rapârtele ce esistă între lucruri; gustul, adică 

priceperea adevărată a frumuseţilor şi a defec- 

telor ce se află întruă lucrare de artă, tote 

„aceste însuşiri cresc, se'mputerniceză, ajung la 

"completa lor desvoltare prin muncă, prin stu- 
dit, prin meditaţiuni. 

Consiliul lui Oraţiu: 

Qui studet optatam cursu contingere metam, 
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, 

şi consiliul lui Boileau: 

Hâtez-vous lentement; et sans perdre courage, 
Vingt lois sur le metier remettez votre ouvrage:



Polissez-le sans cesse et le repolissez : 
„Ajoutez quelquefois, et souvent elfacez, 

sunt. mai adevărate în artă de cât în ori-ce altă 

lucrare a omului. | 

AL doilea folos al studiului Poeticei este că ea 

ne dă întru cât-va midlâcele de a pricepe fru- 

museţile cap-d'operilor, in cari regulele estetice 

“sunt observate de poet, și de a vede cum ade- 

văratul poet, acela 

- Ingenium cui sit, cui mens divinior atque OS. 

. Magna sonaturum, 

-pote:să ne 'nveţe, să ne abată de la cele rele, 

să ne desfete şi să ne mângâie. 

Aceste sunt puterile şi datoriele poetului. Ora- 

ţii le enumeră ast-fel : 

Os tenerum pueri balbumque poeta figurat; 

'Torguet ab obscaenis jam nunc sermonibus aurem, 

Mox etiam pectus praeceptis format amicis, | 

Asperitatis et invidiae corvector et: irae ; 

Recta facta refert, orientia tempora notis 

Ivstruit exemplis, inopem solatur et: aegrum. 

Prin partea sa istorică, Poetica ne. e. dă a cu- 

nâsce pe poeţii cei matii ai omenirei, pe aceia 

despre cari Platon dicea: pîv Gozsp mazăpec sis 

„sotțiac stai wati ifțepâves. - o 
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VERSIFICAȚIUNEA. 

 



—, Aliud est versus pangere, aliud carmen fingere. 

„—, art de faire des vers, dăt-on sen indigner, 

Doit 6tre'â plus haut prix que celui de regne:. 
(Charles IX i Ronsard)- 

—..] nunc, et versus tecum meditare canoros. 

[Oraţiii] 

—. La rime est une esclave et ne coit qu'obtir. 
([Boileau).. 

--. Le dernier des humains est celui qui cheville. 
(Musset). 

—. Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos 

Et quod tentabam scribere versus erat. 
(Oviditi)- 

=. Nu cânt diminutive, pe ufă şi pe ică, 

Cum sufletelor pacinici le place a cânla; 

Florica mititică, ierbuța gingăşică 

Sunt lucruri: de minune, dâr nu le 'pot gusta. 

” (Ronetti Roman)- 

4 

—. Wer kann des Sângers Ziuber lisen, 

Wer seinen Tânen widerstehn ? 
(Schiller).. 

—, Cosi potess'io hen chiudere în versi 

l miei pensier, come nel cor li chiudo. 
(Petiarca)-



PARTEA |I 

VERSIFICAŢIUNEA 

CAP. 1 

Accentele tonice și accentele ritmice. 

$ 1. Versul. Accentele. — Versificaţiunea este 
arta de a face versuri; ea ne 'nvâţă regulele ce 
trebue să păzim în limba n6stră când voim a 
face versuri. , 

Vevsul este un număr de cuvinte aşedate unul 
lângă altul, după legi hotărite şi intr'anumite 
condițiuni. | 

Versul deci se compune din cuvinte, €r cu- 
vintele se compun din silabe. 
La Greci şi la Latini, silabele erai conside- 

rate după cantitatea, lor prosodică ; ele puteai fi 
s6i lungi s6i scurte; cu alte cuvinte, uă silabă 
era lungă când, pentru a ei rostire, poetul sei 
oratorul întrebuinţai un timp îndoit de cât cel: 

“ce trebuia pentru enunţarea celor-l-alte silabe 
cari, prin urmare, se numiai scurte, 

Din unirea a 2, 3 s6ă 4 silabe, lungi stii
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scurte, versificaţiunea greco-latină formeză pi- 

ciorul. După numărul, natura şi combinarea pi- 

cisrelor cari le alcătuesc, versurile grece şi ver- 

surile latine ai numirile şi calităţile ce le cu- 

-noscem din studiul Melvicei clasice. 

Cantitatea silabei şi numerul picidrelor sunt 

principiele tundamentale ale versurilor clasice, 

grece şi latine. 

Numărul silabelor şi accentul tonic al cuvintelor 

alcătuese sâii «instrunză» versul în limba ro- 

mână şi în tote limbile romanice. 

Se numesce accent tonic sei silabă accentuată, 

a unui cuvint polisilab, silaba pe care o rostim 

cu îndoită putere şi pentru a cărei enunțare 

intrebuinţăm un timp indoit de cât cel ce intre- 

buinţăm pentru enunţarea celor-l-alte silabe ale 

cuvintului. — Ex. cântă, cântăre, cântece cân- 

tecelor. 

In versul: 

Vremea lui Ştefan cel mare, zimbrul sombru si regal, 

accentele tonice în înstrunarea şi-apoi în dice- 

rea versului sunt următorele : 

Vremea, lui Ştefan cel măre, zimbrul sombru 

şi regal. | | 

Din numărul silabelor şi din combinarea ne- 

silită a accentelor tonice ale cuvintelor nasce 

uccentul ritmic sâi ritmul versului, adică uă a-
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numită mlădiere a vocei, armonia şi cadenţarea 

produse printr'uă' succesivă şi continuă suire şi 

scoborire a întonării. 

Pe diferite cadenţe şi cu diferite suiri şi sco- 

boriri de întonare, sâii mai bine cu alt tact, cu 

altă măsură musicală citim fiă-care din versu- 

rile următâre: | 
7 

— In acel locaş de petră, drum ce duce la veciă 
(Alexandrescu) 

— Murim mai bine ?n luptă cu gloriă deplină 
(Mureşianu) 

— Când demoni şi spaime pe munţi se adună 
(Bolintinenu) 

'— Urletul hordelor, tropotul cailor 
: (Macedonski) 

—. Păstorul dice: Cinel-cinel 
(Alecsandri) 

— Limbele să salte 
(Dosofteiii) 

De numărul silabelor cari intră în composi- 

țiunea versului depinde şi numărul accentelor 

ritmice, natura tactului, măsura musicală a ver- 

sului. | 

Condiţiunea de căpeteniă a versului în limba 

română este următorea: în ori-ce vers trebuie, 

este de absolută necesitate ca accentul ritmic al 

versului să nu jienescă intru nimic accentul tonic 

al cuvintului, ba, din contra, pe dânsul să se 'n- 

temeieze.
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Îndată ce acestă condiţiune nu este 'ndeplinită, 

versul e stricat; accentul tonic al cuvintelor se 

„schimbă, vorba se pocesce. 

Bunidră, în Marşul Anului 1848 de Mureşianu, 
ritmul este bine hotărît în tâte strofele prin nu- 

m&rul silabelor şi combinarea accentelor tonice 
ale cuvintelor, aşa că citim: 

Inalţă lata'ți frunte şi vedi în giur de tine 
Cum stai ca bradi'n munte voinici sute de mii. . 

Primul accent ritmic bate pe a doua 'silabă a 

versurilor citate, adică pe al şi. pe stai, cari si- 

labe ai pe ele şi accentele tonice ale cuvintelor 

inalță şi stai. 

Să citim Ensă şi versul prim din strofa finală 

a odei: 

Predţi cu crucea ?n mână, căci 6stea e creştini. 

Accentul ritmic cere să pronunţăm prefi ; cel 

tonic ne impune pronunțarea firescă preoţi. Ver- 

sul e ră, e stricat. | 

Tot ast-fel, în balada Mihneu şi Baba de Bo- 

lintinenu, în partea finală: 

“Mihnea încalecă, calul s&ă tropotă, 

în care accentele ritmice, în perfect acord cu.
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cele tonice, cad pe antepenultime, versul 21: 

Baba p'o câvală iute ca fulgerul, 

e stricat, căci accentul ritmic cere s& pronun- 

“tăm câvală, &r cel tonic cavălă, cum de altmin-" 
3 

trelea pronunţăm într'aceiași bucată, în versurile: 

Fug lighionele, sbor cu cavilele, 

“7
 B.
 

Geme ca tunetul, bate cavdlele 

De la Dosoftei. (Psaltiria în versuri) şi până 

astădi, poeţii noştri ati comis totdcuna asemenea 

greşeli neiertate, căci, tot atât de puternic şi de 

sonor ca şi 'n limba italiană, accentul tonic in 

cuvintele române: se impune fâră dor şi pote. 

Asemenea greşeli distrug armonia, şi cadenta, 

tactul dispare, versul nu mai are euritmia şi la 

citire, în loc de copil audim copil €r în loc de - 

EL se aruncă în lături, privind cu spaimă adâncă, 

lesne vom ave pe 

Privind cu spaimă adâncă, el-saruncă în lături. 

Sunt &ns& vorbe, din cele nouă, asupra ac- 

_centuării cărora poporul nu s'a pronunțat âncă. 

Pe acestea poeţii lentrebuințeză accentuate în



două feluri, după cerinţele accentului ritmie al 

versului. 

In Oda Ostaşilor Români Alecsandri dice: 

Ca erdi de mari legende, vii să vă privesc în fată. 

Aci eroă e accentuat pe o. 

In Sergentul Ensă acelaşi poet cântă : 

În ochii lui de vultur, adânci, vioi şi mari 
Preceaii luci6se umbre de &roi legendari, 

in care eroi este ăccentuat pe e. 

Geniul limbei române nu admite de cât forte 

rar, cât se pote de rar, schimbarea siluită a ac- 

centului tonic. Se pâte dice «vesele pentru a rima 

cu «desele», dâr nu «vescle». pentru a rima cu 

«prăsele». 

$ 2. Accente tonice secundare. — Accentui 

tonic ce cuvintele ait din natură se numesce ac- 

cenlul tonic principal. 

In poesiă, şi-anume în poesia populară, cuvin- 

“ele accentuate pe antepenultima s6i pe silaba 

care precede antepenultima (formele genitivale 

la plural, ale substantivelor şi adjectivelor, şi 

formele gerundive ale verbelor, mai cu semă 

când articolul li se alipesce) mai primesc un 

accent tonic timpurar, care iea numele de accent 

S
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tonic secundar, stii silabă accentuată secundară. 

Acestă silabă accentuată secundară, noi o pro- 

nunțăm într'un timp ce ar pute fi represintat 
cu val6rea '11;,, decă recundscem silabei prin- 

cipale accentuate 'valorea 2 şi neaccentuatelor 

„valorea 1 de limp. Acest accent tonic secundar . 

este cerut în poesia populară atât de ritm cât 

“şi de rimă. “ 

„> - Um esemplu din Radu Calomfivescu (colecţiunea 
G. Dem. Teodorescu): 

Banii 
Suverinulzii, 

Caimacanii 
Oltului 
Şi boerii 

Târgului 
Stai la drepta Domnuliă 
Cam din -taţa cortuliii; 
I&r la stânga Domnulii, 

A __ Domnului şi Bânultă, 
| Şed Buzescii 

Şi Căplescii, 

Căpitanul oștilor 
Şi spaima păgânilor. 

  

In. poesia scrisă, accentul tonic secundar, ce- 

rut mai mult de ritm nu de rimă, se întâlnesce 

forte rar; ca şi n poesia populară, el cade pe 

cuvintele de trei seii mai multe silabe. 
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Bunidră, în Anul 1840 de Alexandrescu, în 

primul vers 

Să stâpânim durerea care pe om supune, 

cuvintul stăpânim are un accent tonic principal 

pe silaba nim şi un altul secundar, forte uşor 

şi cerut de ritm, pe silaba stă. . 

Alecsanâri în Oda Ostaşilor români accentuză - 

întracelaş vers două cuvinte cu câte un accent 

tonic secundar cerut de ritm, pe lângă accentul 

tonic principal al acestor cuvinte (nepăsători şi 

disprețuitri), adică : 

Voi, nepăsători de morte, dispreţuitori de visță, 

Ce-aţi probat cu-aventul vostru lumei pusă în mirare 

Că din vultur vultur nasce, din ştejar ştejar răsare. 

  

CAP. II. 

Mă sI ura. 

Ş 4. Definiţiuni. — A dice sâi a scanda un vers 

in limba română va se dică a rosti cu anumite 

„timpuri, hotărite de ritmul şi de accentele to: 

nice ale cuvintelor, tote silabele din cari se com- 

pune acel vers



4 
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Măsura unui vers este numărul silabelor ce 
el coprinde: 

Sub-cer-se-nin-în-aer-cald. 

Cârid măsurăm, tâte silabele numeră ?n vers, 
afară de cele cari, fiind la începutul să la sfâr- 
şitul cuvintului, pot să “și elidă vocala cu vocala 
începătore sti finală a cuvîntului care urmeză 
scui precede: 

Un-foc-sa-prin-den-mi-ne. 

Cu silabele din midlocul cuvintelor, măsura 
pote să scadă sâii să crâscă prin următârele 
fenomene : | 

Măsura scade prin diftongare scii sinizesă: 

Mortea succede vi-e-ţii, vic-ţa succede la morte ; 

prin sineresă: 

N - - . - 

Ă Renviată ?n fericire. 
— 

Intărtat spre-negre fapte. 

Măsura cresce prin dieresă: 

S'a-u-de un sgomot de paşi pe aprâpe, 

s6a, uă altă dieresă, der silită: 

Tra-i-an, gloria Romei, ce se luptă cu natura.
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Geniul limbei şi armonia cuvintelor pot spune 

poetului cu câtă cumpăltare trebue să useze de 
. . v A d 

mlădiarea instrumentului ce mânuesce. 

$ 2. Diterite măsuri.—a). Cel mai mare numer 

de silabe cari, mai obicinuit, pot intra în m&sura 

unui vers românesc este acela de 16 silabe. 

Ale turnurilor umbre peste unde stai culcate. 

Acest vers alternă de obiceru cu cel de 15 si- 

labe ca'n Umbra lui Mircea la mănăstirea Cozia, 

de Gr. Alexandrescu: 

Ale turnurilor umbre peste unde stai: culcate, 

Către țărmuri din potrivă se întind, se prelungesc; 

Şi-ale valurilor mândre generații spumegate 

Zidul vechiti al mănăstirei în cadență îl isbesc. 

b). Intw'al doilea rând, după măsură, vine versul 

de 14 care, de obicei, alternă pentru varietatea 

ritmului cu cel de 13, can Sburătorul de |. He- 

Hade-Rădulescu : 

Era 'n amurgul serei şi sorele sfințise ; 

A puturilor cumpeni tipând parcă chiăma 

A satului ciredă ce greu, mereii sosise, 

Şi vitele muginde la sghiab întins păşia. 

6). Versul de 12 silabe, care alternă de obicei
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“cu celde 11 silabe, ca în Uă, fetă tentră i pe patul 

„morței de Bolintinenu : 

Un crin se usucă şi'n lături se abate 

Când diua e rece şi cerul în nori, 

Când sărele "] arde,. când vântul îl bate, 

Când grindina cade torente pe flori. 

Si Versul de 12 silabe alternă frumos şi cu versul 

| de 10 silabe can Călugărenii d-lui Macedonski : 

Urletul hordelor, tropotul cailor, 

Sunetul tunului grei bubuind 
Pe-albia văilor trec în r&sunete 

ȘI prelungindu-se urlă vuind. 

d) Versul de 10 silabe care alternă cu cel de 

9. silabe, can , Intârcerea de C, Negrutzi: 

Is în spre seră, din depărtare, 
Unu gingaşi Muer se audia, 

Sunând uă dulce, dulce cântare 

Ce- adânc în suflet imi ptrarndea. _ 

Ver sul de 10 silabe este. întrebuințat şi singur, 

can Cesornicul Indreptat de Iancu Văcărescu: 

„Sci amăritul om ce putine | 
" Pote să aibă câsuri de bine. 

e) Versul de 9 silabe alternă cu cel de 8 silabe 
can -Gintea latină de Alecsandri : 
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Latina ginte e regină 
Intwale lumei ginte mari; 

Ea pârtă ?n frunte uă stea divină 

Lucind prin timpii seculari. 

f) Versul de 8 silabe s'a întrebuințat şi singur. 

Fl este cel mai vechii din versurile romanice. 

In limba francesă, povestile, fabulele, vechiele 

romane aii fost scris în octosilabe. Tot ast-fel în 

poesia italiană. La noi, forte multe din poesiele 

populare sunt instrunate pe acestă mesură. uşoră 

şi frumosă, cu dou& espresive accente ritmice 

pe a 3-a şi pe a 7-a silabă. 

Esemplu : 

Teiulăţ cu fâia lâtă, 
Nici un vent să nu te bâtă! 

Mult bine mi-ai prins uă dată! 
(Colecţ. G. Dew. Teodorescu). 

38 din 150 din Psalmă traduşi în versuri de 

Mitropolitul Dosoftei. sunt în versuri de 8 si- 

labe, săi în opt strune, cum dice el. 

Bunioră, psalmul 2: 

Când urgia lui cea mare 

Va arde fâră încetare, 

„Atuncea va fi ferice 
De ceia ce nu pun price; 
Ci cu inimă curată 

Nădăjduesc să iea plată. (v. 57-63, ediţ- Bianu)
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In Peneș Curcanul, Alecsandri . întrebuinţeză 

anesura de 8 alternând cu cea de7. 

    

.  Plecat-am nouă din Vaslui Di 
Şi cu "sergentul dece, | 
Şi nu eva, dă! nimenui 
In piept inima rece. 

g) Versul de G alternă cu cel de 5 şi vice-. 

versa, ca 'n Mioriţa. | 

P'un picior de plai, 
P'uă gură de rai, 
letă vin în cale, 

Se scobor la vale 
“Trei turme de miei 

! „Cu trei ciobănei. 

h) Vevsurile de4, 3, 2, 1 se găsesc fârte des în 
anumite. genuri ale poesiei populare, în descân- 

tece, urări, formule şi ehiar în cântece. In poe- 
sia scrisă, ele sunt întrebuințate în vederea unor , 

„efecte 6re-cari. | 
Măsura 4 'cu 3 în poesia populară: 

  

„” 

  

„Să "mi fac rasă 
De m&tasă ” 

Şi toiag 
"De liliac. 

Măsura 4 cu 3 în poesia scrisă, can Nâpte » 
Venețiană, de d. Macedonski : 

- 
7    
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Luna plină 
Se inclină, . . 

In lumină 5 

Dispărând. 

Mâsura 3 în Ielele lui lancu Văcărescu: 

Hiriie, 

Miriie, 

- Dudue, 
Sgudue. . 

Ş 3. Combinarea măsurilor. — Combinarea mă- 

surilor este tot atât de bogată şi de neţărmurită 

- ca Şi fantasia poetului. Pentru a zugrăvi şi mai 

bine, pentru a produce efectele ce voesce, poe- 

tul pote. reuni două, trei şi chiar mai multe m&- 

suri, pentru realisarea inspiraţiunei sele. 

Maiestatea epopeiei, incruntata tragediă, bala- 

dele de adâncă poesiă cer -măsurile de 16 şi 15; 

elegiei. ii place versurile de 42 şi 11 silabe. 

Poesiei populare uşore şi "poesiei scrise de di- 

ferite feluri (ode, descripţiuni, cântece) convine 

versul de 8. ” 

“ Bolintinânu a legat măsura de 5 cu cea de 

44 în Mihnea şi Baba: 
- N 

Cerul se 'ntunecă, munţii se cletină,. 

Mihnea tresare;
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Fulgerul scânteiă, tunetul bubue, 
- Calul sei cade. 

Deparaţianu unesce măsura de 4 cu ceade 7 

şi cu cea de 8 în Vera la țcră: 

Spicul blond eu paie d'aur, 
Scump tesaur 

Pentru mari şi pentru mici, 

„Ondulăză 'n mii de valuri 

Printre maluri 

De sulfină şi de-aglici. 

Fr d. Macedonski intrunesce măsurile de 12, 
14, 6 şi 5 în Calul Arabului: 

Cu dinții apucă priponul cel tare, 
ÎI muşcă, îl râde, îl rupe "n sfârşit; 
Deschisă ii este pustia cea mare 

Ca albă cărare 
Cu sin împietrit. 

CAP. IL. 

Elisiunea 

$ 1. Infrăţire şi Contopire. — Adeseori în ros- 

tirea versului, vocala care sfârşesce un cuvint: 

s6u se contopesce, adică dispare în vocala cu 

care "'ncepe cuvintul următor, sâii se "nfrățesce 

  

. 
- . 

| 
| 
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cu dânsa pentru a forma un diftong şi a nu- 

mă&ra amândouă în măsură vă singură silabă. 

Acest fenomen nu se observă numai cu vo- 

calele finale, ci şi cu cele principiale, cu cele 

cari incep cuvintul. Intr'adevăr, vocala de la 'n- 

ceputul unui, cuvint se pote înfrăţi sei contopi 

in vocala care a sfârşit cuvintul precedent. 

Infrăţirea şi contopirea vocalelor finale scă 

principiale primesc numele comun de elisiune. 

Cicerone numesce aceste fenomene conglutinati- 

ones verborum.. 

Esemplu de înfrățire a vocalei finale: 

Cu isvâre-ale găndirei şi cu riuri de cântări. 
(Eminescu) 

_Esemplu de contopire a vocalei finale : 

Pun pat alb ca un lințoliii zace lebăda murindă. 
(Eminescu) 

Esemplu de 'nfrăţire a vocalei incepătore : 

- Unde-i boul lui cu minte, unde-i vulpea diplomată ? 
| Eminescu] 

Esemplu de contopire a vocalei începătore ; 

Trecăn lume cine-o trece. 
” [Eminescu] 

Din aceste exemple se vede prin urmare că



    

39 . 

elisiunea se pote face în două moduri: a) s6u 

că vocala se contopesce, dispare cu totul şi nu . 
lasă nici uă urmă de sunetul ei (p'un şi tr6- 
căn) ; b) sâii că vocala se'nfrăţesce (isudre-ale 
şi unde-i) pentru a forma diftong şi a număra 

una în măsura versului. 

Reguli precise nu se pot da pentru  elisiune 

in facerea versului românesc. Poetul are liber- 

tatea de a elide într'un vers şi de a conserva 
în versul următor ființa deplină a vocalei ce în- 

frăţise scii contopise în versul precedent. 

Natura vocalei, adică puterea sunetului ci, ac- 

centuarea scii neaccentuarea aceleiași vocale, şi 

mai presus de tâte armonia versului hotărăsc 
posibilitatea elisiunei. 

Bunidră, vocalele finale pe cari stă accentul 

tonic al cuvântului şi, prin urmare, adeseori, şi 

accentul ritmic al versului nu se pot elide, fii 

cât de tare vocala care incepe cuvântul urnător. 

Vocalele e şi i se contopesc sâii se infrăţesc 

cu înlesnire în vocala a. 
Vocala u se înirăţesce formând diftong cua: 

Mureşan scutură lanţul cu a lui voce ruginită. (Emincseu) 

Acestă înfrățire trebue făcută cu precanţiune, 

căci pole da nascere la formaţiuni de sunete 
dure, bizare sâu cel puţin disgraţiose. 

 



40 

„_ Eseniplu : 

Cu-accente de mâniă poetul vorbesce.. 

"In acest vers facem cuac! fără să voim. 

A final s6ă a principial nu se elide de cât îna- 

intea unui alt a. Acestă elisiune trebue adese- 

ori evitată. Bunioră este rea elisiunea: 

I?a cerului putere (in loc de la a) 
- - 

în care cuvântul a fost desfigurat. Acestă eli- 

siune. e mai puţin rea la pluralul articolului. 

Esemplu : 

1 ale ţării Namuri negre Cârlova oștirea chiamă 

(Eminescu) 

Vocala: ă se elide forte bine în a începător : 

Palid stinge Alexandrescu sânta candela sperărei 

(Eminescu) 

“Vocala o la sfârşitul cuvintelor se contopesce 

în a. 

Silabele in -şi im cari încep forte multe .cu- 

vinte în limba română se elid cu uşurinţă, a- 

dică perd pei seii î în vocala care sfârşesce cu- 

vântul precedent, mai cu semă când acâstă vo- 

cală este accentuată :
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— El cântan n pădurea desă. | 
— Şi cade nainte-i, cu lacrimi se Y6gă. 
— pe ndată, copile, fugarul s&mi viă. 
— O'nti6bă se'i spună povestea vieței. 

-—- Când văguwmpăratul ţera-i pustiită. - 

Articolul masculin Î, în substantive ca împ&- 

ratul, fugarul, vulturul şin pronume ca densul, 

cade şi cuvintele rămânând articulate în u final, 

acesta se înfrăţesce fârte des cu a, e, î, 0, pen- 

tru a se diftonga în uă, ue, ui, uo. Dosofteiii "| 

contopesce cu desăvârşire şi dice: 

Că nui densultul (Psal. 46) 

în loc de: că nuwi dânsul altul. Adi, elisiuni de 

violența acesteia nu sunt permise. 

Uă particularitate a poesiei populare. este aceia 

care permite căderea lui i din preposiţiunea în, 

„chiar la începutul versului. 

Bunidră, în Radu Calomfirescu avem : 

In susul Pitescilor, 

D'asupra Petrescilov, 
'N lunca Călinescilor, 

ceia-ce presupune ființa unei vocale la sfârşitul 

-- versului precedent şi prin urmare contopirea cu - 

dânsa a lui i din în,—în tocmai cum, în sens 

invers, în metrica latină, conjuncţiunea que în 

E
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esametrul ipermelru se elide în vocala cu care 

trebue se încâpă versul următor. 

$ 2. Hiatul.— Când intre două vocale care se 

intimpină în vers nu putem provoca nici înfră- 

țirea, nici contopirea, fâră ca armonia versului 

şi rostul firesc al cuvintelor să nu fiă adânc jic- 

nite, e de preferit a pronunţa şi a măsura dis- 

tinct fiă-care din aceste două vocale, cu alte cu- 
vinte, în acest cas putem tolera hiatul. | 

In limba română ca şi în limba italiană, din 

causa, puternicei şi variatei întonări a cuvinte- 

lor, hiatul e permis până la un 6re-care punct: 

Şi frigul m&mnghiaţă, e aumed pământul (Alexandrescu) 

Întâlnirea celor două vocale e şi u nu strică 

armonia versului, din causa puternicei şi sono- 

rei întonări a cuvântului umed. 

„E bine înţeles că, decă prima jumătate a ver- 

sului. sfârşesce cu uă vocală şi a doua jumâtate 

incepe tot c'uă vocală, întempinul acestor două 
vocale nu formâză hiat, de 6re-ce esistă între ele 

ceia-ce vom studia mai la vale, adică repausul. 

Esemple : 

O raqă perdută—imi spune ființa. 
Aici suferința—aşteptă mormântul. 
Şi “simţ chinuire—atât mai amară. (Alexandresca)
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Hiatul cel mai disgraţios în limba română este 

atunci când pronumele personal feminin o este 

prins între două vorbe, din cari prima sfârşesce. 

cu uă vocală şi a doua începe cu uă vocală. 

Esemplu : 

Salutare, umbră vechiă ! primesce închinăciune. 

De la fiii României care lu o ai cinstit (Alexandrescu) 

CAP. 1V 

Repausul sâti Cesura. 

ş 4. Definițiune. Esemple. Deosebiri. — Când 

citim versurile mari, adică. cele de 16, 15, 14%, 

13, 12, 11 şi 10 silabe, respiraţiunea nostră 

simte trebuinţa, inainte de a se sfârşi versul, 

să se odihnâscă uă-dată. 

Acestă odihnă care se face la jumătatea ver- 

sului iea numirea de repaus. 

- Repausul imparte versul în două părţi cari 

se numesc emisfichuri. 

La versurile cele mari, adică la cele. de 16 

pent la 10 silabe inclusiv, repausul se face în 

emistich şi la sfârşitul versului, decă cerinţele 

punctuaţiunei și armonia dicerei versurilor o cer. 

La versurile cele mici, de la 9 până la 2 si- 
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labe inclusiv, repausul, adeseori abia perceptibil, 

se face numai la sfârşitul versului. 

La versurile de 16 şi 15 silabe, repausul în 

emistich cade după a 8-a silabă: 

Ale turnurilor umbre | peste unde staii culcate, 

Către ţărmuri din potrivă |-se întind, se prelungesc. 

La versurile de 414 şi 13, repausul în emis- 

tich se face după a 7-a silabă: 

  

  

Era ?n amurgul serei | şi sorele sfințise, 

A puturilor cumpeni || ţipând parcă chiăma. 

La cele de 12 şi 11, repausul vine după a 

G-a silabă: 

Un crin se usucă || şi ?n lături sabate, * 
Când diua e rece | şi cerul en nori. 

La versurile. de' 10 silabe, repausul în emis-, 

tich cade după a 5-a silabă: 

Scii amăritul || om ce puţine 
Pâte să aibă | cesuri de bine. 

E bine înţeles că, pe lângă acest repaus de 

la jumătatea versului, poetul, în vederea unor 

efecte deosebite, pâte să impună versului dou. 
“ şi chiar trei repause, după cum în esametrul 

Jatin, poeţii puteai face una, două seii trei cesuri.
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Bunidră, în versul: 

Ascultaţi ! .. marea fantomă face un semn... dă o poruncă, 

repausul în emistich a dispărut pentru a face 

loc altor două repause de efect. 

Când repausul este în emistich, nu se pote 

de obiceiii despărţi în dou& emistichuri vorbele 

pe cari pronunțarea şi gramatica le unesc strins 

de tot. 

Pentru a arăta greşela ce se comite despăr- 

țindu-se prin emistich cuvintele ce nu pot fi 
despărțite, Voltaire a făcut următorul r&it vers: 

Adieu ; je m'en vais d | Paris pour mes affaires. 

Adi însă, obiceiul acesta nu este respectat. Vic- 

tor Hugo a dis: 

Pai disloqu€ ce grand | niais d'alexandrin. “ 

Er, în limba română sunt versuri de felul. a- 

cestuia : 

S& apuc de gât pe falii | dei, să-i târii din altar. 
(Vlăhuţă) 

Repausul ast-fel- înţeles sâmăână mai mult a 

cesură latină sei grecă, de cât a repaus în emis- 

tich. | 
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Repausul versului neolatin se deosebesce de 

cesura, limbilor grâcă şi latină, a) prin aceia că 

repausul nu taiă cuvîntul în dou părți la me€- 

sura versului ; b) prin aceia că el nu schimbă 

accentul tonic al cuvintului. 

$ 2. Incălcarea sâii «Lenjambement». —RBepau- 

cul final pâte fi ridicat de la sfârşitul versului 

„când poetul, în vederea unui efect Gre-care, legă 

strîns cuvintul final al versului cu primele cu- 

vințe ale versului ce urmeză. 

Acest mod de a face a primit în limba fran- 

„cesă numele de enjambement, şi sar pute numi 

în limba nostră încălcare. | 

Poeţii greci şi latini nu ai făcut versuri cu 

încălcare de cât forte rar. .Se citeză mai multe 

versuri ale lui Virgilii, în care acest mod dea 

“face să fiă ast-fel cum îl pricep modernii. Ecă 

unul din Georgice (c.I, v. 416—477) în episo- 

dul morţei lui Cesar: 

Vo. quoque per.lucot vnlgo exaudita silentes 

Ingens . o... - 

Până la Malherbe, în Francia, sc6la lui Ron- 

sard făcea versuri cu enjambement fără s&'și dea 

sâma. După Malherbe, spune Boileau, 

„le vera sur le vers n'osa plus enjamber.



Clasicii francesi nu aii încălcat de cât forte 

rar în versurile lor, de Gre-ce rima fiind una 

din condiţiunile esenţiale ale versului frances, 

tot ce contribue a o face să dispară strică ver- 

sul. Și încălcarea, legând rima unui vers cu vor- 

“bele prime ale versului următor, opresce ai se 
audi distinct sunetul cel cere rima următâre. 

Scâla romantică cu Victor Hugo în cap ai în- 
trebuințat forte des încălcarea : 

Je crois avoir plane dans le ciel solitaire ; | - 
i Il m'a sembl€ parfois que je quiitais la terre 
: Et Vhomme, et que le dos-monstrueux des griffons 

M'emportait au milieu des nuages profonds. 

La noi, poeţii contimporani o fac cu atât mai 

uşor cu cât la noi rima nu este una din condi- 
ţiunile esenţiale ale versului. 

Deparaţianu dice: 

Lumea n6stră e un mare 
Stârv .. 

Er Bolintineanu în Andrei sei Luarea . Nicopo- 
dei îşi intocmesce versurile ast-fel: 

Aşa flaturaşul, când vântul mugesce, 
Când plâia se versă, când norul trăsnesce, 

S'ascunde în flâre, şi acolo răpit 
D'amor, el adârme voios, fericit. 

i . N 7: 
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CAP. V.. 

“Rima. 

Ş 1. Istoric. Definiţiune. — La Roma, înainte 

de introducerea esamelrului de poetul Enii, şi 

mult mai ?nainte de introducerea metricei eru- 

dite şi complicate a Grecilor, poporul cânta im- 

murile şi "m genere tote inspivaţiunile s6le în ver- 

suri vitmice. 

Versurile rifmice sunt acelea în cari se obser+ vă 

accentul tonic al cuvintelor, numerul silabelor şi 

adese-ori asonanța, adică potrivirea necompletă 

a: finalelor din cuvintele cari- sfârșesc versul. 

Acest vers ritmic a rămas la poporul latin şi 

după ce versurile cantitative (dactilice, iambice, 

anapestice etc. etc.) tură introduse în versilica- 

ţiunea literară. 

Versul ritmic vechii, întocmai ca a şi versul 

neolatin, adică versul modern, se'dice după nu- 

mărul silabelor, respectând accentul tonic al cu- 

vintelor şi având. repausul în . erdistich. | 

Esemplu : 

Mile, mille, mille vivat | qui mille, maille-aceidit; 

'Cantum vini habet nemo | quantum fudit sânguinis. 

Aceste versuri trebuesc citite pe ritmul ver- 

surilor următâre din Dosofteiit (Psalm 55) :
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Pe Dumnedeii mi'i nădejdea ! şi nu mă iea fiica, 
De s'ar porni t6tă lumea j să-mi strice nimica. 

  

„După cum, la Roma, era uă limbă literară, 

limba lui Cicerone şi lui Titu-Liviă, care se deo- 

sebia forte de limba poporului, priscus île di- 
cendi et hovridus modus (Lit. Liv. II, 35), —tot 

ast-fel fuseră, fără a se jicni una pe alta, uă me- E: 
trică populară forte simplă în regulele ei, și uă - 

metrică erudită,  bogată'n reguli și m dificultăţi. 

Din versurile ritmice ale poporului latin, a DRE 

născut; după apariţiunea creştinismului măsura a 

ritmică în imnurile religiose ale evului medii. - 

Esemplu » 

Dies irae, dies illa a 
Solvet saeclum in. favilla, 3 

Stabat mater dolorosa 

Juxta erucem lacrimosa 

Dum pendebat filius,     
versuri de 8 silabe, citite pe ritmul şi mâsura lui: 

Că acolo ne 'ntrebară 
Aceia ce ne prădară, Ă 
S& Je dicem viers de carte : E 
Intwacea străinătate (Dosoftei, Psalm. 136). " 

Ritmul versului este mlădiarea voce, armo- 

nia şi cadenţarea lui, produse printruă succe- 
. 4 , 
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sivă şi continuă urcare şi scoborire a întonărei, 

şi hotărită de numărul silabelor. 

Asonanța este potrivirea necompletă a finale- 

lor din cuvintele cari sfârşesc două versuri. 

Esemple: 

Troian iute sa întors 

Şi din grajd pe loc a scos 
Un alt cal mai năsdrăvan, 

„Negru ca corbul, 

Iute ca focul. (Colind) 

su _ 

Era'n spic ca' vrabia, Ă 

Era'n pai ca trestia ;. 

s6u i 

Și se duse ca să vedă 

„De i-a dat Dumnedei -0ă. 

Rima este o asonanţă completă, adică potri- 

virea întocmai a vocalelor accentuate din cuvin- 

tele cari sfârşesc două versuri, împreună cu po- 

trivirea întocmai a sunetelor finale din acele cu- 

vinte. D 

„Erau în asonanţă cuvintele intors-scos, cortul- 

focul, vedă-rodă ; sunt in rimă cuvintele locuri- 

focuri ; dorite-aurite, ajungea-mergea, aproâpe-des- 
grâpe. 

- Esemple : 

*
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Amărita turlurea Se N 

Când rămâne singurea ! | 
Jalea ei nu e de spus, 

Căci soţia'i s'a repus. (lenăchiţă vă icărescu). 

A fost uă dată, ca'n poveşti, 

A fost ca nici uă dată, 

Din rude mari, "mpărăteşti 

Uă pre frumosă fală, (Bminescu). . 

Dintr'aceste două esemple se vede că rimele pot | 

fi de două feluri: rime bogate și rime sărace. 

Uă rimă se numesce bogată când, pe lângă po- 

trivirea vocalelor accentuate şi, a sunetelor cari 

sfârșesc cuvintele, şi consânele cari preced vo- 

calele accentuate sunt asemenea. Turtu-r-ea, sin- 

gu-r-ea; s-p-us, re-p-us. 

Rima e săracă atunci: când consona care pre- 

cede” vocala accentuată nu este asemenea. Po-u- 

esti—impera-t-esti ; d-ată — [-ată. 

Cons6na care precede vocală accentuată se nu- 

mesce consâna de' „Sprijin (la“ consonne d'appui). 

$ 2. Felurile rinăelor. — In limbă italiană ri- 

„mele sunt de trei feluri: plane, când cuvântul 

este accentuat pe silaba penultimă, lodăre (lau- 

dăre) ; trunchiate, când cuvântul este accentuat, 

pe 'ultima, cântă (cântă); sdrucciole, când cuvân-            
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tul este accentuat pe antepenultimă, nobile, mo- 
bile, adoiabile. e o 

In limba francesă, rimele sunt de două feluri :, 

feminine, când cuvântul se termină cu un e mut, 

adică este accentuat pe penuitimă, şi. masculine: 

când cuventul se termină cu uă silabă sonoră, 

adică este accentuat pe ultima, 

Eemplu : 

Quelue sujet qu'on traite, ou plaisant, ou sublime, 

Que Loujouvs le bon sens sarcorde avec Ja rime; 

Lun Vautre vainement ils semblent se hair. 
“La rime est une esclave et ne doit qu'obeir. cBoileauy 

In versificaţiunea română, rimele sunt de trei 

feluri ca şi în limba italiană; din punctul de 

vedere al accentului tonic, le-am pute numi ul- 

time, penultime şi antepenultime. 

E de observat că vorbele cari ai accentul pe 

vocala care precede antepenuliima nu pot intra 

in vers de cât forte rar, şi-atunci primesc un 

accent secundar, care va bate si pe ultimă sâii 

pe penultimă. 
Esemple.— Ultime : | 

"Un fulger se aprinde în ochii Jui pe' loc: 
La luptă, Dane ! tera” în joc, tera'i in foc (Alecsandri) 

Penultimne: | 

Cela ce-a sa vi€ţă țărei s6le închină, 
Pere cu lumina ina sa lumină. (Bolintinnu)



  

s6i : 

“Pe un d6! răsare luna ca uă vâlră de jăratic, 
Rumenind străvechi codri şi castelul singuratic. 

„A Emihescu) 

” Antepenultime, der c'un-aoceni tonic secundar: 

Cunosci fagul Miulică 

Din codul (obiulii ? (Ftepaniţă- Vodă) 
ţ 

'Troenind 'cărările 

Şi gonind cântările. (Eminescu) 

Rimele antepenultime sunt întrebuințate nu- 

mai în poesia populara, şi atunci chiar sunt nai 

mult ăsonânțe cu două accente. 

ş 3. Versuri nerimate, libere seii albe. — In 

limba română ca șin limba italiană, rima nu: 

este unul din elementele esenţiale ale versului. 

Numărul silabelor „şi accentul tonie al cuvinte- 

lor alcătuesc versul. Prin urmare, pot fi şi ver- 

suri. nerimate, cari se numesc versuri libere scu 

versuri dalbe. 

"“Esemple:. | 

Cânt armele .române şi Căpitanul mare 

Ce'nvinseră păgânii şi „liberavă. tera. (Heliade) 

SG: | 

“Mult sutferişi, o Schiller, şi luptă avuşi mare, 

„Căci lungă e durerea şi fericirea'i Scurtă ! 
s 
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Și strimtă, şi spin6să a cerului cărare, 
ŞI grei, inert e corpul; grei dreptul la visță. 

. (Heliade) 

s6u: 

O ce de hohote riseră demonii. 
Iadul tot rise; 

Ensă, pe creştetul munţilor, zorile 
Dilei venise. | (Bolintiuânu) 

CAP. VI. 

Licenţele Poetice. 

$ 1. Definiţiune. — In alcăţuirea inspiraţiuni- 

lor şi versurilor sele, poetul se bucură de 6re- 

cari privilegie cari nu sunt acordate prosatorilor. 

Aceste privilegie, proprie poeţilor, se numesc 

„licențe poetice. 

Marmontel definesce licenţa poetică ast-fel: uă 

„incorecţiune, uă iregularitate permisă” poetului - 
“pentru ca măsura, armonia, rima şi. eleganța 

versului să fiă mai mari. 
Atât în limba română cât şi'n cele-'alte limbi 

sa recunoscut poeţilor licenţe de diferite feluri. 
Oraţii dice: 

a. Pictoribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper [uit aequa potestas.



  

Totuşi să ne grăbim a observa că, in: ceia-ce 

privesce Poetica română, limba nostră precum 

şi gramatica sa, fiind âncă intwuă stare nesigură 

de formaţiune, licențele poetice ce putem ave adi 

sâii ce am putut ave în trecui, vor fi condam- 

ate ca greşeli mari când limba, gramatica, ver- 

sul românesc vor primi forma: şi legile lor de- 

finitive. 

Vom enumăra aci ca licențe poetice pe cele ce 

culegem din versurile poeţilor noştri vechi şi 

- noi, precum şi din poesia populară. 

Sunt acestea licente poetice în adevăratul înţe- 

les al cuvântului, s6u nu sunt? 

Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est. 

$ 2. Deosebite feluri de licențe poetice.—Li- 

cenţele poetice pot fi împărţite in următorele 

speţie: licenţe de gramatică şi sintaxă, licențe 

metrice, licenţe estetice. 

- a) Licenţe de gramatică : Poetul întrebuinţeză 

substantivul în locul adiectivalui. Fecior-fecidră în 

loc de feciorelnic-feciorelnică. 

Esemplu ; 

„Mii pustiuri scâuteiază sub lumina ta fecivră 

Şi cât codrii ascund în umbră strălucire de isvdră. 
(Eminescu) 

Poetul întrebuinţăză substantivele neutre la    
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pluxal ia. formă latină. a în loc de e. Braţ-brață, 
hotar-hotară, - isvor-isvdră. 

Esemple : | i, 

Sai , Stefane, la hotară 
Ga intrat sabia ?n feră. » 

S6i : 

Te indură! din: văpaia vieței tele dă-i visță, 
„Să-mi coprindă ier » grumajiă cu micuțele lui brață. 

ca. (Vlăhuţă). 

Poetul schimbă locul adiectivului calificativ. 

Esemple: o 

„Insă acestă nedobândire 
De rea te scapă nenQrocire. (Iancu Văcirescu) 

s6u : , 

“Aşa şi eii acuma, în viscol de dureri, 
ă La voi spre uşurinţă cu triste viii păreri. (Cârlova) 

- Și pe acela: al posesivului prescurtat. . 
Esemplu : 

NE Hâine mândre-i le rupea, 
NR „ Trupu de pele-i jupea. 

Postul subtinţelege articolul în tote formele lui 
E sei nul acordă. 

Esemple : 
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IN 

La Craiova pică rouă fă 
Din « noptei ochi ceresc 

s6i : Ai 

Preot deşteptării n6stre, semnelor vremii profet " 
(Eminescu) 

scu: 

Tot pe-a Dunărei verdi: maluri 
Unde umbra” jocă ?n valuri (Alecsandri) 

Poetul intrebuințeză apocopate verbele de ân- | 

tăia conjugare. De 
Esemplu: ie 

Ascultaţi!... marea fantomă face un semn... dă o poruncă * 
Oştiri, taberi, fără. număr împrejuru-i inviez” ; 
Glasul ei sentinde, cresce repetat din stâncă ?n stâncă, 

Transi!vania Paude, Ungurii se într'armez. 

  La verbe, întrebuințarea singularului când su- Ie 

biectul e la plural se vede mai mult în poesia : 
populară. 

Esemplu : 
. , 

Meşterii grabia | - 
“ Sforile ?ntindea | c 

Locul măsura. (aeşterul Manole) 

Numărăm âncă în licenţele de gramatică elipsa 
verbului a fi (forma este), a preposiţiunei de, a | 

preposiţiunei cu, a conjuncţiunei că. A 
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b). Licenţe: metrice. Poatul se servesce mai des 

de: 
apocopă (tăerea unei silabe de la finea vorbei) 

cin” fâr” pen în loc de cine, fără, până; 

aferesă '(tăiarea unei silabe de la inceputul cu- 
vintului) în cuvintele care 'ncep cu în şi îm şi'n 

unele cari au vocale mici; 

sineresă (contracţiunea într'una a două vocale 

in midlocul unui cuvânt) cum este renviare, în- 

_târtat, jupea (jupuia). 

Poetul—cel popular—iși permite a schimba ac- 

centul tonic în vederea rimei. Ă 

Esemplu de coborire a accentului: 
N 

Un mândru cântie 

Cântec de voinic 

Esemplu de ridicare a accentului: 

Alelei, cal roibulet! 

D'ai Jui Codren drăgulet.: 

Schimbă forma cunoscută a cuvintelor. 

Esemple: 

Şi latră a pustii 

Şi urlă a morții 

s6i: 

“Ca să afle, ca să sciă 

Cu Miul nu'i de glumiă.



  

39 - 
Mută locul 'retlesivelor în construcţiunile ge- 

rundive. 

-Esemplu : 

Zetiv dulci cântări trămite 
Ică şi cold se jucârid (Iancu Văcărescu) 

Și chiar adi, in construcţiunile ordinare, se 

ica loc după verbele ?n indicativ. 

Isemplu:   
lie Stilpeş, bietul Stilpeş plângea cu drag şi dânsul, 

Vădând că Domna Lia lopesce-se cu plânsul. (Coşbuc) 

Poetul face să cadă în pronunțare consonele - 

linale mute, în vederea rimei. Să 

Esemple: 

Pe Argeş în jos _ 

Cu turma ai fos...t (Meşterul Manole) 

S5 nu rămână mai jos 
De cât un altul mai pros... t (Pitarul Hristache) 

c) Licenţe estelice. Poetul formeză cuvinte novi 

pentru frumuseţea şi mai mare a stilului său. 

Vorbele prer&suna, a însfinți, a ropoti, a rescânto, 

a înfereca daii uă mai mare putere versului. | | 

Inversiunea în construcţiunea sintactică face"
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ca stilul să aibă mai multă: vioiciune şi cuviu- 

tele principale să 6să în mai vădut relief. 

Numă&răm printre licenţele estetice și privile- 

„giul ce are poetul de a face să vorbescă fiinţele 

neinsuflețite. 

Esemple : 

Codrule, cu riuri line, 

Vremea trece, vremea vine: . 

Tu, din ten& precum eşti, 
Tot merei intineresci. (Eminescuy a 

sei: a 
Oltule, ri blestemat, 

Ce vii aşa .turburat ?. (Cântec popular) . 

scu | 

O ziduri intristate, o monument slăvit 

In ce mărire inaltă şi voi aţi strălucit. (Cârlova). 

scu: | 
Alelei, murguleţ mic, 
Alei ! murgul mei voinic, 
Aşterne-te drumului 
Ca şi ierba câmpului | A 
La suflarea vântului. (Toma Alirioş) 

N 

Pentru ca ritmul, cadenţa, măsura, întrun 

cuvânt frumuseţa versului să fiă deseverşite, poe- 

tul se bucură de mai multă libertate de cât pro-: 

-satorul în ceia ce privesce armonia cuvintelor, 

armonia fraselor şi armonia imitativă.



    

GI | ră 

Exemple : 
, . 

De-uă dată se aude un tropot pe pământ, 
Un tropot de copite, potop rotopitor. (Alecsandri) 

  

  
seu ! . ” 2: E 

) : , 

Sună pădurile, fişiă [rundele, . iai 
Geme pâmântul. 

Fug legi6nele, sbor'-cu cavalele | 
Luna dispare. (Bolintintnu). 

s6u: 

Ca vuetul de undă ce curge furi6să. (Heliade) e 

s6i : 

. Resbubuiă prin bradii ce şueră ca şerpi. (Rucărânu) 

s6u. : | | . 
az , 

  

ae e . lovitura 

Tunului dându/l. Pe loc fac loc flintele ! (Macedonsky) 

scii, pentru concertul din holde: 

Flueră, sbirnâie, ţiue, şneră. 

Alecsandri in Baba Clânţa dice: o. 

Şi tot târce, ştivba târce, 

Din măsele celănțănind 
Şi din degete plesnind ; 
Fusu-i repede se'ntârce 
lute'n aer sfâriind, ă 

, 
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întocmai cum, totin vederea armoniei cuvinte- 

lor şi armoniei imitative, poetul frances Jacques 

Pelletier (1517—1582) cântă Ciocârlia astfel : 

Elle, guindce de zeflire, 

Sublime, en Yair vire et, revire 
Et declique un joli ceri 
Qui rit, gucrit et tire lire 
Des esprits mieux que je n'6cris. 

CAP, VII. 

Disposiţiunea. 

$ 1. Definiţiune. Disposiţiunea versurilor.— Se 

numesce disposițiune modul de a se aşeda ver- 

surile şi rimele. | | 

Arare-ori, poetul cântă inspiraţiunea sa în ver- 

suri de aceiași măsură. Am vădut că mai tot- 

de-una versul: de 16 silabe este întrebuințat cu 

cel de 15 cu care alternâză; de asemenea cel.de 

14 cu cel de 13, cel de 12 cu cel de îl etc. etc. 
Acesta 6nsă nu va să dică de loc că poetul nu 

pote întrebuința uă singură măsură, nici că nu 

are voiă a 'ntrebuinţa măsura 16 cu altă măsură 

de cât cu cea de 15. Din contra, am vă&dut că, 

intiacâstă privință, poetul are neţărmurită liber- 

tate şi că pote aşeda. şi alterna forte bine ver-



i - 
e 

  

63 

surile de 8 cu cele de 7 şi cu cele 4, ca n Vera 

la eră, âr versurile de 12 cu cele de 5 can: 

Mihnea şi Daba. 

Disposiţiunea nu are legi hotărite în limba ro- 

mână, ca şi'n cele-l-alte limbi. Natura subiectu- 

lui ce cântă, fantasia şi destoinicia ce are în arta 
de a mânui versul, dati poetului 7mesurile şi a- 

râtă dispositiunea potrivită a realisa artistic in- 

spirațiunea sa. 

* Subiectele narate, scenele dramatice, eveni- 

mentele glori6se nu vor cere nici o dată sprin- 

tena măsşură de 8 și de 7 silabe, precum nici: 

jalea elegiei nu va putea fi cântată în versuri de 

5 s6u 4 silabe. 

$ 2. Disposiţiunea Rimelor. — După aşedarea 

lor, rimele primesc următorele numiri: 

a) Impărechiate, când se urmeză două câte două. 
E de dorit ca după uă părechiă de rime penul- 

time (feminine sii plane) să urmeze uă părechiă 

de rime ultime (masculine sâi trunchiate). 

| Esemplu : 

In posna tăinuită, unde shor” lucivi de lună 
Ospeţii frumoşi ai luncei cu grăbire se adună, 
Ca să-asculte uă cântăr6ță revenităn primăveră 
Din stvăinătatea negră, unde-i vița mult amară. 

(Alecsandri) 

7 
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by) incrutişate, când rima penultimă este des- 
părţită de sâţa ei prin rima ultimă. 

Esemplu: | 

Uă temniţă adâncă imi e locuinţa 
Prin dese, prin negre zăbrele de fer 

Uă radă perdută imi spune fiinta 
Cerescului sore, seninului cer. (Alexandrescu) 

c) grupate, când urmeză unul și acelaşi fel de 

rimă câte 2—3— 4 versuri. 

Ei tăia la Turci tăia, 

Pen'ce bine ostenia; 

Apoi iute purcedea 

Amendoui de se ducea 

In pădurea Pinului, 
In codrii Catrinului. (Baba Novac) . 

d) amestecate, când în aşedarea lor nu se res- 

pecteză nici regula impărechiării, nici a incru- 

cişării, nici a grupării. Poetul rimeză cum îi 

place. Fabuliştii se servesc forte mult de rimele 

amestecate. | 

Esemplu : 

Un ţăran la târg se duse 
Pesce vrend a târgui, 
Ş'alegendu'şi un crap mare, 
Fără altă cercetare, 

Serios pe loc se puse 
La câdă a'l mirosi, (C. Bălăcescu)
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e) imbrățişate, când, fiind dat un grup de pa- 

tru versuri, primul rimeză cu al patrulea și al 

douilea cu al treilea. 
Esemplu: | 

Toti mortii din mormenturi 
Cu ghiarele 'ncleştate, 

Ca frundele uscate 
Ce sbor' când suflă vânturi | 

Spre Mihnea alerga. (Bolintinânu). 

$ 2. Strofă, 'stanță, cuplet.—Un număr 6re- 

care de versuri, de măsură egală stii neegală, 

presintând €6nsă un sens complet şi aşedate în 

mod simetric, alcătuesce strofa, stanţa şi cupletul. 

Acestă aşedare iea numele de strofă când e 

vorba de possii lirice, de stanță când poesia este 

elegiacă, de cuplat când este un cântec. 

Când două sei mai multe versuri se repetă la 

finea fiă-cărei strofe, stanțe seii cuplet,. acestă 

grupă de versuri iea numirea de refren seci ri- 

tornello. 

După numărul versurilor din cari se compun, 

strofele, stanțele şi cupletele icu diferite numiri. 

a) Se numesc distich când sunt compuse din 

două: versuri. Acestă formă este întrebuințată 

pentru proverbe, dictâne şi formule. . - 

Esemple : 

a
a
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4 Pad 

Contra verbosos noli contendere verbis. 

Sermodatur multis, animi sapientia paucis. 
- - (Dyon. Cato.) 

sâu: | | 

Quand on se brâle au leu que soi-mâme on attise; 

Ce west point accident, mais c'est une sottise. 

„, i N , „ (Regnier.) 

Secu : | DE | 

Umblă i pe drum cu alai, 
Şi-acasă nare mălai. (Proverb popular ) 

b) Se, numesce terțet când strofa este compusă | 

din trei versuri.— La terțetul din Divina Com- 

“mediă,. a lui -Dante, al doilea vers din primul 

terţet : rimeză totdcuna cu ântâiul şi al treilea din 

terțetul următor: 

- Esemplu: Ă 

1. — Dinanzi a me non lur coşe create 

Se non eterne, ed io eterno: duro 

„Lasciate ogni sperauza voi ch'entrate. 

“a — Queste parole di colore: Oscuro. 

„Vid'io seritte al sommo duna porta: 
“Perchio: Maestro, il senso lor m'e duo. 

" (Dante, Intern. 1) 

“adică, dupi raducţiunea d-lui "N. Gâne: : 

LI. — Nimica. inainte-mi ma fost: de cât veciă, | 

ŞI vicţa mea eternă menilă a fost să. fiă; 

Lăsați. -ori-ce “speranţă, voi care intiaţi aice !
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II. — Aceste vorbe scrise cu'ntunecat color 
Erau dWasupra porții. «Maestre, noima lor să 

«Ce aspră-i pentru mine !» am prins atunci a dice. 

c) se numeșce quatrain. sei pălrişor. strofa de 

patru versuri, în care, bine înţeles, - rimele pot 
fi aşedate în ori-ce fel. a a 

Esemplu : | 

  

Din v&zdul ierna cumplită cerne norii de zăpadă, 
Lungi troene călătâre, adunate'n cer grămadă, . 

Fulgii sbor, plutesc in aer ca un roi: de fluturi albi, 

Respândind fiori de-ghiață pe ai țării umeri dalbi. Ma: 
(Alecsandri). | i 

  

  

d) se numesce sizain s6ii sestină strofa de șcse 

versuri. O Ă 

Esemplu : 

  

„Bătăcesc în căi străine, . . 
De căminu'mi depărtat; - 

“Imi trec victa în suspine, ii 
" Pâinea ?n lacrimi mi-am udat. , 
Fiă pâinea cât da rea, 
Tot mai bine'n ţera mea. (G. Cretenu.) 

e) se numesce -octavă strofa. de opt versuri. . - 

Intw'Ensa a fost scrisă Gerusalemme libevăta, epo- 

peia italiană a lui Torquato 'Tasso. 

Esemplu : 
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Sus la munte ninge, plouă, 
La Cwaiova pică rouă 
Din ai nopței ochi ceresci 
Si din ochii omenesci. 
Dâr plâng Românii 6re? 
Sufletul de ce ii dâre? 
Plâng un mândru frăţior, 
Deslipit de sinul lov. (Alecsanări). 

„Im genere, pentru tote strofele, când într'ace- 

iaşi composiţiune ele aii tote un număr egal de 

versuri, strofele se numesc regulate ; în cas con- 

trariă ele iii numirea de neregulate. Sunt libere 

când n'a nici uă legătură între ele; sunt legate 

când, cam terţete, versurile unei strofe rimâză 

cu unele din versurile următorei. |
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(Masnovos Tov, V, 534, B.) 

O pocte, âme ardente, . 

“Ne penche. plus ton fvont sur les choses qui meureni ; 
Tourne au levant les yeux, ton cour ă Pavenir. 

- . 

Pocte aux longs regards, vois les races futures. 
Vois ces bois merveilleux â Phorizon 6elos; 

Dans ton sein prophttique tcoute les murmures; 
Ecoute ! au lieu d'un bruit de fer et; de, sanglots, 
Sur des coteaux baignes par des clartes sereines, 
Ou des: peuples joyeux semblent se veposer, 
Sous les chânes 6mus les hâtres et les fresnes 
On dirait qwon entend un immense baiser. |. 

| e (Victor de Laprade) 

La nature, fertile en esprits excellents, 
Sait entre les auteurs partager les talenis. 
L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme : 
[Pautre d'un trait plaisant aiguiser Vepigramme. 
Malherbe d'un heros peut vanter. les exploits; 
Racan, chanter Philis, les bergers et les bois. 

(Boileau : Art Poitique).



PARTEA UE 

" GENURILE POESIEI 

CAp.L. 

Divisiunea genurilor. - 

1. Definiţiuni. Divisiune. — Numim genuri î în 

literatură marile divisiuni, fă pentru versuri, Îlă 

pentru prosă, a. concepţiunilor. poetice seci pro- 

_saice, determinate după car acterile lor proprie ș şi 

după diferimţele. lor. relative. 

Pentru poesiă, spre a se face aceste divisiuni 

“ast-fel ca ori-ce concepţiune. poetică să şi găsâscă 

Jocul în vr' una dintwensele, sa pr opus mai multe 

sisteme. 

„Acela care satisface ore-cum mai mult cerin- i 

țele clasificaţiunei şi spiritul logicei este cel care; . 

pentru a. hotări divisiunile, adică genurile, are 

in vedere! 

a). pe poet, 
b) natura subiectului ce poetul cântă, 
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c) forma în care subiectul este cântat. 

După sistemul acesta de clasificaţiune, ave 

următorele genuri : 

1) fienul liric; el coprinde tot felul de poesii 

în cari poetul cântă emoţiunile, pasiunile, sim- 

ţimântele lui personale, pricinuite şi isvorite în 

inima, lui, fiă priu şoptele acesteia, fiă prin o- 

“biectele esterne, | | 

2) Genul epic ; el coprinde acele poesii in cari 

poetul cântă lumea din afară cu evenimentele ei 

cele însemnate, cu eroii ei cei mari, fără ca el, 

poetul, să intre cum-va în acţiune. | 

3) Genul dramatic ; el coprinde poesiecle în cari 

poetul pune în acţiune sci, mai bine, în repre- 

sentaţiune viâţa omului cu tote peripeţiele ei. 

4) Genul didactic; el coprinde acele poesii, în 

cari poetul a adunat uă sumă anumită de ade- 

văruri, fiă din lumea morală, fiă din cea fisică 

i, presintându-ni-le 'sub torma poetică, ne în- 

vâţă a le cunâsce. Alipim pe lângă felul acesta 

de concepţiuni poetice şi poesiele numite pasto- 

rale şi descriptive. 

Acest sistem de clasificaţiune are meritul de 

a'mbrăţişa şi coprinde tote inspiraţiunile poetului. 

Sunt “fârte rare composiţiunile cari nu se pot 

coprinde în nici unul dintr'aceste cinci genuri. 

Cităm dintwaceste rare composiţiuni poetice, ce-



E
 
A
r
.
 

73 

lebra poemă a florentinului Dante Alighieri, La 

Divina Commedia, căreia cu greii i sar pute da 

titlul numai de poemii lirică, stii epică, sei dra- 

matică, scu filosofică, adică didactică. 

$ 2. Etatea genurilor poetice.—ln tote litera- 

turile, sim deosebi in acelea în cari tote genu- 

rile sait desvoltat pe deplin și 'ni'ânsele s'aii 

produs cap-d'opere,—cum, bunioră, a fost lite- 

ratura greci, —aceste patru genmi nu, ai apărut 

odatii, nu s'aii desvoltat într acelaşi timp'ş şi, prin 

urmare, nu zi acelaşi verstă. 

După cum vom vede la studiul particular al 

fii-cărui gen, lirica, poesiele lirice, espansiunea 

simțimentelor personale, sit fost cea d'ântâiii ma- 

nifestare a poesiei. In civilisaţiunile primitive, 

omul, lesne impresionabil in faţa priveliştelor na- 

turei, spunea şi cânta ceiu-ce simţea el. 

- În urmă a povestit faptele mâăreţe ale strămo- 

silor în poesiele epice. 

Genul dramatic şi genul didactic sunt, fn uctul 

unor civilisațiuni mai inaintate. Nascerea în ast- 

fel de succesiune a genurilor poetice se pote ve- 

dea în istoria generală a literaturelois în ciclul 

desăvârşit al civilisaţiunei eline, cr r astădi în poe- 

sia populară a tuturor naţiunilor cari. 5) posed 

_bogată şi completii. 

- Victor Hugo die e în prefața dramei sâle Croin- 
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avell : aPoesia are trei vârste; fiă-care dintr'ânsele 
»corespunde unei epoce a societăței : oda, epopaia..» 

»drama. Timputile primitive sunt. lirice, timpu- 

»rile antice sunt epice, timpurile moderne sunt 

» dramatice. Oda cântă eternitatea, epopeia impo- 

»dobesce istoria, drama piigrăvesce vicţă». 

CAP. 

«Poesia populară. 

, NOTIUNI GENERALE: 

$ 1. Definiţiune. Tradiţiunea orală.—Inainte de .. 

a trece la studiul genurilor» poetice, noi, Româ- 

niă,: datori suntem mai mult de cât alţii să ne, 

oprim “asupra. poesiei populașe în genere, căci, în 

ceia-ce privesce divisiunile şi subdivisiunile ei,. 

„ele sunt, în tocmai aceleaşi ca și divisiunile ŞI. 

subdivisiunile. poesiei scrise. 

- Poesia: populără nu alcătuesce un gen deose-, 

bit, căci, dâcă, în ceia-ce privesce forma, poesia 

populară se deosebesce întru cât-va de cea scrisă, 

apoi, cu privire la fond, „deosebire nu există în= . 
tru nimic. . Si 

„Oda, baladă, elegia, poema epică şi poesiele 

ușore. atât din literatura scrisă. cât şi-din _litera-



  

15. 

tura populară tind la realisarea aceluiași Fru- 

mos, la suscitarea aceloraşi emoţiuni. 

Pocsia populară este uă composiţiune poetică 

al cărui autor nu este cunoscut. 

Wober das Lied mag schallen ? 

Es ist vom llimmel gefallen. 

In multe doine, hore, balade şi legende se vede” 

că unul singur pare a fi fost autorul poesiei; 

intraltele, mai mulți poeţi sâii, mai propriii, cân- 

tăreţi par a fi contribuit, după timpuri, la al- 

cătuirea poesică ce admirâm astădi. | 

Un eveniment mare Sa produs. El a impre- 

sionat puternic: imaginaţiunea poeţilor poporului ; - 

aceştia Vai cântat după - Jocuri şi timpuri, în dă 

ferite feluri, Ast-fel s'aii produs în literatura po-- 

pulară română, ca şin Jiteraturele francesă, ger- 

mană şi italiană, -acele minunate cicluri cari sunt 

şi vor fi mândra fală. neperitore a literature 

române. 

Poesia populară se conservă prin tr adiţiunea | 

orală. 'Latăl'o spune,. adică: o ecintă fiului ; acesta. - 

o transmite urmaşilor. Și ast-fel, în reslăţirea 

vâcurilor, Sa păstrat cu admirabilă fidelitate tote 

aceste composiţiuni poetice,—bucăţi de poesiă po-" 

pulară de uă frumuseţă incomparabilă, cum este, 

bunidră, Mioriţa, cu care Michelet şi Quinet, ne- 
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inuritorii scriitori ai Franciei, giceaii că _litera- 
tura nostră are tot dreptul a se mândri în fața 

celor mai bogate şi mai bătrâne literaturi. | 

D. Hasdeu clasifică poemele populare după 
versta celor ce se folosese de dânsele, şi-anume 

în v&vsta copilăriei intră: cântecele de lâgăn, cân- 

tecele de jocuri, frământările de limbă şi bas- 
mele ; în vârsta bărbătescă avem : ghicitoriile, stri- 

_găturile, doinele, horele, colindele, vicleimul, o- 
raţiele ; pentru versta betrânescă rămân : baladele 

descântecele, legendele, anecdotele,proverbele, bo- 
cetele. 

$ 2. Givilisaţiunea şi poesia populară.—La'n: 
ceputul fie-cărei civilisațiuni un singur fel de 
poesiă era. Cu timpul, când arta apare și regu- 

iamenteză - poesia, și când se di in scris poetu- 

lui uă anumită educaţiune şi i se restringe in 

limitele artei ceiă-ce alcătuesce libertatea sa, a- 
tunci poesia scrisă gonesce poesia populară care, 
rămasă liberă numai la ţâră, continuă a cânta 
până când şi de-acolo o gonesce poesia scrisă. 

Totuşi, după cum dice Montaigne in ale sele 
- kssais (|, 64): «Poesia populară şi curat firescă 
»are simplităţi şi gracie prin cari se pote po- 
»trivi cu cea mai însemnată frumuseţă a poe- 
»siei des&verşite conform artei».
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In l6gănul tuturor literaturelor găsim poesia. 

populari. 

In ţările în cari civilisaţiunea a “pătruns în tote 

clasele naţiunei, poesia populară dispare cu timpul. 

Eminescu dice cu deosebită dreptate: 

Unde vin cu drum de fer 

_ Tâte cântecele pier ; 
Sboră puserile tote 

De negra străinătate. 

Intreg poporul profită de poesia scrisă. Acolo 

&nsă, unde poporul a rămas mai departe de așa - 

numita civilisaţiune a orașelor, puţin priincidsă 

poesielor populare, acolo inspiraţiunile Musei po- 

pulare au trăit ma! multă vreme, şi au fost tot- 

dâuna mai bogate, mai poetice, mai colorate. 

Literaturele populare ale Sicilianilor, Napole- 

taniloi, Provencalilor (Francia de Sud), Ruşilor 

şi mai cu deosebire, ale Serbilor, Bulgarilor și 

Românilor sunt cu mult mai bogate de cât lite- 

raturile populare ale celor-l-alte naţiuni, ântâiu 

pentru că mai poetic este geniul lor, şi-al doi- 

ea pentru că forte târdiii avură literatură scrisă. 

“Pentru aceste naţiuni, poesia populară, cum 

dice Herder. «vieţuia în urechia poporului, pe 

»buzele și pe harpele cântăreților de atunci ; ea 

»cânta istoria şi feluritele întâmplări, tainele, mi- 

»nunile şi semnele prevestitore; ea era florea 
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»prin care se caracterisa poporul cu ţera sa, cu 

» îndeletnicirile şi prejudecățile, cu patimile şi cu 

»truliele, cu musica şi chiar cu sufletul s&ă». 

$ 3. Musica, Jocul și Poesia populară. — In 

multe din poesiele române, serbe şi bulgare, ver- 

sul cu rima, măsura și prin urmare cu ființa 

sa întregă, atârnă de musică ântâiu, şi al doi- 

lea de joc. Versul era făcut pentru-a fi cântat 
Şi jucat, 

_Întruă însemnată colecţiune de pocsii popu- 

lare bulgare, fraţii Miladinov scrii urmatârele: 
«jocul, danţul este scola la care sa perfecţioiat 

»poesia bulgară». (Dozon : Chansons populaires 

bulyares). Ie E 
Deca la Roma, odinidră, fraţii. Arvali pe câm- 

puri şi Salii în urbe cântaii şi jucai "versurile 

lor, și astă-di la hore, în diferite 'districte ale 

Hormâniei, ţeranul jocă şi. dice versuri, cum'e 

bunidră, la jocul numit Floricica din Căluşi (Dolj, 
Romanați, Argeş) când jucătorul sprinten, bă- 

tând în cadență pământul [pulsanda, lellus), dice 

şi versurile : 

Trei în stânga binişor ; 
“Două n .drepta ?ncetişor ; 

Şi nainte, 
Şinapoi, 

„  Caşa merge pe la noi!
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| Siminoc şi busuioc - 
la ţineţi hora pe. loc! 

si 

Pune talpa la păment, - 
Se ridice prafu'n vânt | 

Multe din cele ce agi ni se par incorecţiuni 

sei estreme licenţe in poesia populară, s'ar pute 

„esplica firesce .prin musică şi prin.danţ, — în- 

tocmai cum, cu musica și danţul, se. apreciait şi 

mai bine în timpul lor odele lui Pindar ŞI CO= 

rurile tragicilor „greci, 

$ 4. Istoria și Poesia populară.—«Poesia po- 

»pulară, dice d. Odobescu, transmisă din gură 

»in gură, purtată din secol in secol, păstreză cu 

“»sânţeniă tradițiunile şi legendele vechi, *cari a- 

»duc aminte fiilor vitejiele. şi. suferinţele părin- 

»ţilor; măi colorată de cât cronicele, ea ne în- 

“ »făcişâză - cu feţe mai vii şi mai felurite vicţa. 
“»vremurilor trecuţe, şi ne pătrunde inima „cu, 

»tote simţirile ce a încercat uă naţiune în fră- 

smentările -scle». 

Pe: lângă acestea, d&că doinele, baladele: ŞI le- 

gendele ai adeseori trebuinţă d'a fi istoricamente 

“lămurite cu ajutorul cronicelor, — de câte ori 

datele cronicelor ni vor fi ajutate, lămurite şi 

0 a
a
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minunat de mult înavuţite cu datele colindelor, 

cu ceia ce poporul şi cântăreții săi au adunat 

“şi conservat în versurile lor. Puţine sunt şi rare 

cele ce ne spun cronicarii munteni și moldoveni 

asupra comereiului de la Dunăre cu poporele a- 

pusene, numite tote de Turci şi de Români, Frânci 

și neamul frâncesc. Să citim €ns& colindele (Co- 
lecțiumea (i. Dem. Teodorescu, pag. 63 și urm.), 

şi ne vom încredința că cele ce poporul a cân- 

tat pe malurile Dunărei, între Galaţi şi Olteni- 

ta, nu pot să [iă ignorate de cel care vro dată 

"sar încerca să scriă partea istoriei nostre naţio- 
, 

nale, istoria comerciului român. 

Nu sunt puţine, nici rare amănuntele forte 

interesante, pitoresci, adeseori șăgalnice (în Cro- 

nicarul Neculcea), ce ni se daii de cronicari 

asupra costumului român şi schimbărilor lui în 

timp de trei secole. Totuşi, ceia ce: ne spune un 

colind (aceişi Colecţiune, pag. 56) asupra stofelor 
veneţiane, asupra reputaţuunei-de care ele se 

bucurai în ochii poporului, asupra ideilor poe- 

tice, ori practice, ori hazlii, nu va fi lăsat la 

uă parte de cel care voesce bine să 'şi dea semă 

despre costumele nostre din secolul trecut, SE 

completăm, bunivră, cele ce ne spune Cronica 

Anonimă (ediţ. Cogălniceanu, III, pag. 152) cu 

privire la hainile frâncesci şi la ştofele veneţiane,
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cu cele ce citim în colindul suscitat, şi tabelul 

ni sc va înfăcișa și mai colorat, şi mai vii de 

cât a putut să ni'l facă cronicarul cu pâna lui 
cea bătrână și adese ori desgustată. 

Până şi'n poesiele din jocurile copiilor găsim 

alusiuni istorice despre legăturile Românilor cu. 

Slavii, cu Bulgarii, cu Polonii. In ele se vorbesce 

despre invasiumile Tătarilor. În jocul Armașului 

e viă âncă bătaia din vremea Fanarioţilor, &r 
dinastia Basarabilor trăiesce în jocul copiilor din 

Moldova, numit d'a zidul (Hasdeu). 

Cronicarul trece iute asupra evenimentelor. 

Poetul popular nu purcede tot așa. Nu's multe 
evenimentele ce el cântă; în schimb nsă, acelea 
cari ati avut puterea d'a-i deştepta inspiraţiunea 

vor fi cântate în tâte părțile şi cu tâte amă&nun- 

tele lor. Nimic nui scapă; ori-ce, mare şi mic, 
vine pe rând în colindul, în doina, în balada s6ă 

în legenda ce el compune. - 

D'aci, acele splendide descripţiuni în cari ve- 

dem, mai mult âncă : simţim ţările române într'a- 

le lor momente de vifor6se primejdii, când dom- 

nii şi boerii cu dor de moșiă nu sciaii cui să'și 

mai închine sufletul, pentru a înghiţi mai -lesne 

paharul durerilor naţionale. Poporul se. scâlă cu 

mic, cu mare: e vorba de prăpădulori de vicţa 

României. Dintwun capăt al ţărei la altul, totă 
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suflarea românescă trebue să fiă vestită, pentru 

a sbura in ajutorul celor ameninţaţi. Atunci se 

aud versurile buciumului, huciumarea primejdici 

in cele patru unghiuri ale ţărei, pentru ca să 

afle tot Românul că aii sosit vremurile: de grea 

cumpănă, când vicțele tutulor trebuesc inchinate 

“ieţei naţionale. 

Scenele ast-tel zugrăvite de poesia populară 
română au, intre Carpaţi, Dunăre şi Mare, aceiaşi 

epică poesiă ca şi scenele elveţiane cari ai in- 

spirat pe Schiller şi pe Rossini în Wilhelm Tell. 

Și adi âncă, în muscelele, şi munţii, şi văile, şi 

prăpăstiele Oberlandului bernes, saude gemătul 
buciumului elveţian care, altă dată, când Elveţia 

„era ca şi noi în trecut, răsuna ingrozitor de pe 

piscurile Alpilor, pentru a chiăma pe locuitorii 

liberilor cantâne la luptă în contra cotropitorilor. 

Măreţe timpuri în patria lui Wilhelm “Tell! mă- 

veţe timpuri în patria lui Șteian și Mihai, când 

buciumul, cântat de popor, arunca in aerul ţărei 
strigătul ivesistibil al vitejiei : Săriţi, Români, 
la luptă! a 

- Ecoul acestor timpuri resună şi astădi in poe- 
sia populară. 

$ 5. Limba română și Poesia populară. — lenă- 
chiță Văcărescu a scris următârele versuri:
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Urmaşilor mei Văcăresci, 
Las” vou& moştenire 
Crescerea limbei românesci 
Şi-a paliei cinstire. | 

Aceia cari aii păstrat şi aii crescut nemăsurat 

de mult limba română sunt poeţii noştri popu- 

lari. Cântecele lor se cântau la curţile Domni- 
lor, ne spune nemuritorul cronicar al Moldovei 
Miron Costin (1630—1692), &r fiul lui, Nicolae 
'Costin, (1660—1712), adauge: «la mesele Dom- 
»nilor se cântau cu nume bun și de laudă nu- 

„»meie Domnilor buni, şi cu ocară alcelor răi». 
Călătorul polon, Martin Strikovski, care a visi- 
tat ţările nostre la 1575, spune că «gloriosul 0- 
»biceiit de a cânta 'vitejiele străbune se păstreză 
«până astădi in Grecia, Asia, Tracia, Muntenia, 
»Transilvania, Moldova, precum mă încredinţaiiă 
»eii însu-mi cu propriele mele urechi în adună- 
»rile acelor popâre.... cu acompaniamentul vi6- 
»relor, cobzelor şi harpelor, căci poporul de jos 
»se desfăteză peste măsură, ascultând marile vite- 
»jii ale principilor şi voinicilor» (Arh. Ist. II, 6).— 
La 1632, în timpul lui Leon Vodă, trămisul lui 
Gustav-Adolf, regele Suediei, Paul: Strasburgh, 
trecând prin Bucuresci, scrie: cjuzta Waguro- 
»dan: citharoedi et musicorum chori erant qui va- 
»lachica lingua patruuin carmen. pleno gulture 
"»cantabunt». (Monum. Hungar. istor.). 
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Limba poesiei populare este cea mai curată 

limbă română; intr'ensa, elementul străin mai 

"că nu se vede. În monumentul neperitor ce înalță 
limbei române, în Magnum Itymologicum Roma- 

niae, d-l academic B. P. Hasdeu acordă poesiei. 

populare locul de onsre. 

In studiul ei, fenomenele gramaticale şi filo- 

logice române își găsesc lămurirea si justili- 

carea. In colinde, oraţii, legende și doine găsim 
totă vioiciunea şi bogăţia frasei române. Cu câte 

cuvinte n'am îmbogăţi stilul nostru, dâcă ne-am 
„siii a cunâsce mai de aprâpe cel puţin uă parte 

din capitalul de cuvinte simţite, sâii energice, 
scil espresive ale poeţilor cari ati cântat colindele, 

oraţiele şi doinele! 

Mulţămită meşteşugitelo» apucături şi întorsă 

turi ale versului popular, poetul de astădi ar sci 

până unde se mârgă cu licenţele ce 'şi acordă; 

ar cunosce câte sunt măsurile ce versificaţiunea 

nâstră posede ; cari sunt inversiunile ce permite: 

geniul limbei române; cum să crează cuvintele 

prin analogiă; de ce consâne eufonice se pote 

“servi pentru a evita -hiatul, cum face poetul 

popular în următorul colind: | 

Icea'n ceste curţi 

Sin ceste domnii, 
"nalte'mpărăţii.
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Sunt tot mesentinse 
Şi făclii aprinse. (Coiecţ. G. Dem Teodorescu) 

In fine, “in poesia populară şi numai în poesia 

populară, se artă cantr'uă oglindă neaburită 
mlădiarea şi bogăţia limbei române. 

$ G. Conservarea poesiei populare. — Inainte, 

tote comorile poesici populare se păstrai cu sân- 

țeniă prin tradițiunea orală. Erai mai pretutin- 

deni, în sate, bătrâni şi tineri cari imagasinaiu în 

- prodigi6sa lor memoriă câte 30—40000 de ver- 

suri. Astfel fuse la noi până mai deună-di Petrea. 

Creţul Șolcan care, insoţindu-se cu vi6ra, putea 

dice mii de versuri. Ast-fel sunt âncă în Bulgaria 

femei cari spun pe rând câte 150—200 de le- 

gende s6i poeme. 

De la aceşti adevăraţi Gmeni-archivă, 'cercetă- 

torii şi poeţii oraşelor ait strins versurile popu- 

lare cu miile, cu decimile de mii, pentru aal- 

cătui colecţiuni insemnate cum sunt, bunidră, 

Colecţiunea Alecsandri, Colectiunea Pann, Colectiu- 

nea Marienescu, Colectiunea G. Dem. 'Teodorescu, 

Colecţiunea lanil- Birsan, Colecţiunea  Bibicescu. 

Din acestea vom lua modelele ce vom da când, 

la studiul fiă-cărui gen: poetic, vom vorbi şi de 

poesia populară, de versurile pe cari poetul Ita- 

      
  

     



liei, Giuseppe Giusti, le numea cu deosebită drep- 
„tate i divini versi popolareschi. 

SECȚIUNEA ANTAIA 

. 

POESIA LIRICA. 

CAP. ]. 

Noţiuni generale. 

$ 1. Definiţiune. Poesia lirică este espresiunea: 
cea mai ideală, cea mai înaltă și cea mai li- 
beră a inspiraţiunei poetului. Prin poesia lirică, 
ori-ce cugetare şi: ori-ce simţimânt câştigă po- 

dobele cele mai mândre. 
Poesia lirică s'a numit ast-fel după numele 

instrumentului de musică, lira, cu care poetul, 

în timpii de aur aj poesiei grece, însoţia versu- 
rile s6le cari erai nesce adevărate cânturi. 

In timpurile primitive, nimic nu era mai strins 
legat de cât musica cu poesia. Lira şi harpa erai 

soțele nedespărţite ale poetului, şi «in copilăria 
»lumei, în l&gănul civilisaţiunilor,. 6menii. spune 
» Vico, erau nesce poeţi sublimi». 

Atunci, entusiasmul aprindea sufletul şi inima
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omului cu uă putere de care adi cu grei ne dăm 

scma; lirismul era continui, căci poesia lirică 

mai pote fi definită şi cespresiunea simţimânte - 

lor cu entusiasm». 

Poetul cânta; musicantul era poet şi poetul 

musicant. 
Mai tărgiă, când poetul nu se mai însoţia sin- 

"our cu lira în dicerea versurilor sele, totuşi a- 

ceste versuri erati făcute conform cerinţelor mu- 

sicali ale cadenţei, ale numărului. 

Dâcă astă-di, în metrica liricei grece şi în me- 
trica liricei latine, mai esistă Ore-cari îndoeli cu 

privire la constituţiunea versurilor şi combină- . : 

rilor de picidre, causa este mai cu s6mă ni- 

guranţa în care ne. aflăm, noi modernii, când 

voim a hotări mâsura şi timpurile musicale pe 

cari poetul grec, în liricele sele, le avea în de- 

aprâpe. băgare de semă la facerea versurilor. 

Lirică a fost forma primă a. întregei poesii, 

căci, la'nceput, poesiele, fiă lirice propriii dise, 

fiă epice, fiă didactice şi filosofice, tote cu lira 

se însoţiaii. ' 

În urmă, cercul liricei sa restrins din ce in 

ce mai mult, până când a ajuns a nu mai co- 

prinde într'&nsul de cât ceia-ce vEdurăm că for- 

meză adi obiectul genului liric, şi-anume cânta-, 

rea emoţiunilor, pasiunilor și simţimântelor ce 
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poetul simte în el prin el insuşi sii prin obi- 
ectele externe. | 

Dumnedei, natura, omul cu ceia-ce ci inspiră 

poetului pentru el însuşi, adică în mod subiec- 
tiv, sunt, împreună cu simţimântele proprie poe- 

tului, materia cânturilor lirice. 

  

CAP. JI: 

Oda. 

„$ 1. Definiţiune. Noţiuni generale.— Oda 'este 

forma obicinuită a poesiei lirice, fii că poetul 

«cântă emoţiunile sele proprie, fiă că Dumnedeii, 

natura sâi omul inspiră lira sa. | - 
La Greci și la Romani, oda,—de la.cuventul 

grecesc qâi, cântec,— era sinonim cu poesia lirică. 

-_ Nu numai atât: la Greci, ori-ce_poesiă ce se 

putea cânta era odă. Ode'erai imnurile religi- 

6se stii eroice ale lui Pindar, ode însă erai şi 

cânturile poetei Sappho şi ale poetului Anacreon. 

Tot ce se însoţia. cu lira era odă. 

La Greci şi la Romani, oda era 'mpărţită în 

trei părţi cari erau elementele ei constitutive: 

strofă, .antistrofă şi. epodă. 

Pentru a'nţelege în ce sens Grecii şi, după ei, 

„Romanii daii aceste numiri diferitelor: părți ale 

odei, să ne aducem aminte ântâiii că oda se cânta
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da Greci şi la Romani, şi al doilea că ea se cânta 

-de un cor de bărbaţi scii de femei, după anu- 

mite legi musicale şi cu diferite mişcări pe scenă, 

-când odele făceau parte din vre-uă tragediă. - 

Se numia strofă „partea aceia a odei pe care 

-corul o spunea, modulând-o' pe ui melopeă, incâtă 

și uş6ră, când se afla întruă parte a scenei. Din 

acestă parte inişcându-se şi străbătend scena 'n 

cadență, corul ajungea în partea opusă unde di- 

eca antistrofa, 6r de acolo, intorcându-se, el'se o- 

: .pria în midlocul scenei, înaintea tymelului, adică 

inaintea altarului lui Bacchus, pentru a dice e- 

-poda. 

Aceste trei părţi se completa - una pe alta, 

pentru a forma acel tot perfect şi artistic care 

se numia la Gteci uă odă. Pindar şi Oraţii, imi- 

tatorul lui Pindar, au arătat lămurit aceste trei 

“divisiuni ale odei în strofă, antistrofă şi epodă. 

La moderni, strofa persistă, der fără regule 

fixe, pentru că adi strofa nu este făcută de cât 

prin escepţiune pentru musică. De altmintreli, 

-chiar dă&că este făcută ca să fiă cântată, oda nu 

mai are cele trei divisiuni clasice. 

Ceia-ce,. şi astădi ca şi'n vechime, oda trebue 

să aibă, este entusiasmul, avântul inspiraţiunei, 

măreţia stilului. Poetul în odă trebue să atingă 
„culmile. 
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Boileau dice că oda: 

Elevant jusqu'au ciel son vol ambitieux, 
Entretient dans sesvers commerce avec les dieux, 

şi mai la vale: » 
u a 

Son style impstueux souvent marche au hasard. 
. * Aj Li Chez elle un beau dâsordra est un effet de art. 

Deci, poetul liric are o libertate neţărmurită, 
de care ns nu se pote servi de cât cu artă în 
subiectele ce cântă. | 

După” natura subiectelor ce cântă, oda iea di-- 
ferite numiri: a) oda sacră, b) oda eroică, c) oda 
morală, sii "filosofică, d) oda elegiacă, e) epitala- 
mul, £) doina, g) cântecul, h) oda uşdră, i) odele- 
de un ordin secundar cari primesă deosebite nu-- 
miri. | A N 

” a) Oda, sacră. 

„Oda sacră, numită - âncă şi imn, cântec veligios. 
şi colind, este oda care cântă divinitatea, laudele: 
şi binefacerile ei. 

Dăm ca model de odă sacră unul din psalmii 
în versuri din Psaltirea mitropolitului Dosofteiu : 

_ Limbile să sâlte 
- Cu gândiri înalte ; 
SE strige ?n tăriă



  

Glas de bucuriă: 

Lăudând pe Domnul, 
„S6 cânte tot omul: 
“Domnul este tare, 

liste'mpă&rat mare. (Psal. 46, Ediţ. Bianu) 

s6u : 

Tu ce, intre om şi tine, 
Punte de speranţe faci, 
Şi cu mângâieri divine 
Dăruiesci pe cei săraci, 

Fă unirea să domnâscă, 

Pune cumpenă la legi; 

_Fă din vita românescă 
„ Fala omenirii ?ntregi. (Păun: Bugăciune) 

Imnurile rehgi6se ale Grecilor, ale Romanilor: 

şi ale altor popore, după cum vom vede la isto-. 

rical poesiei lirice, părţi din odele lui Pindar 

(cele olympice) în cari se găsesc invocaţiuni la 

divinitate, sunt de asemenea modele de ode sacre. 

Imnul compus de Oraţiii, sub numele de Căr- 
men Seculare, în ondrea lui Apolon, a Dianei şi 

a Latonei, la serbarea Jocurilor seculare, la Ro- 

ma, în timpul lui August, este cea mai cunos-- 

cută odă. sacră din literatura latină. 

Cităm primele două versuri dintruă altă odă 

religi6să a lui Oraţiu, intitulată în Dianam et. 

Apollinem (|, 11): 
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Dianam, tenerae, dicite, virgines; 

Intonsum, pueri, dicite Cynthium. 

Din Immurile orfice, traduse de poetul frances, 
Leconte de Lisle, dăm următorele versuri - cân- : 

tate în onorea lui Jlelios-Apolon : 

Rudieuse Splendeur, qui naquis la premitre ! 
_Incvitable Archer, Titan, Porte-Lumicre, 

Tueur du vieux Python dans le Marais impur, 

Entends-nous, exauce-nous, Qeil ardent de l'azur 

0 le plus beau des Dieux en qui coule FIkhâr, 
Entends-nous, kiihariste arme du plectre d'or! 

Ditirambul este uă varietate de odă sacră. La 

“început, ori-ce odă care se făcea lui Bacchus 

lua acest nume, şi se deosebiu de cele-l-alte ode 

închinate deilor printrun entusiasm înflăcărat, 

“prin espresiuni forte indrăsneţe, printr'un fel de 

“desordine care domnia în tâte părţile odei şi a 

'versificațiunei ei. 

Mai târdii, ditirambul nu fu cântat numai în 

-ondrea lui Bacchus, ci şi în aceia a tuturor deilor. 

Modernii ai cântat în formă ditirambică tot 
„felul de subiecte, bunidră: gloria, maiestatea ju- 
stiției, nemurirea sufletului, 

Unul din ditirambele cele mai cunoscute în 

Jiteratura română este Cântecul! Gintei Latine de 

V. Alecsandri,
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In Fraucia, Delille, Chenier (Joseph) şi Casi-- 

mir Delavigoe ai făcut ditirambe; în Italia, poc- 

tul toscan, Francesco Redi, a cântat în ditirambe 

entusiaste Vinurile Toscanei, cum tot în formă 

ditirambică a cântat lancu Văcărescu vinurile: 

române : 
+ 

Bei vin, bâi de Drăgăşani, 

De Săvata, de Sătesci, 
D'Odobesci, bei de Cotnari, 
Bei, bâi vinuri românesci. 

Peanul (3a:v) este icrăşi uă odă sacră, închi-- 

pată Gusă lui Apolon şi Dianei. Cu Peanul Gre- 

cii mulţămiai acestor două deităţi de ajutorele- 

ce le dau sâii aveau să le dea. 

Când Peanul, în loc de a fi adresat lui Apo- 

lon şi Dianei, era închinat lui Marte, el deve-. 

nia mai mult uă odă eroică de cât uă odă sa- 

cră. Mai târdiu, Peanul fu adresat de Greci tu- 

turor divinităţilor, chiar şi celor infernale. 

Colindele sunt odele sacre ale poporului ro- 

mân. Ele. se cântă de obiceii în noptea de 23 

spre 24 Decembre ale fiăcărui an; prin esten-. 

siune, ele se mai cântă şi în sera de 31 Decem--. . 

bre spre 1 lanuarii. 

In colindul român se laudă divinitatea s6u sfin-- 

ţii şi se chiamă asupra 6menitor binefacerile ce- 

rului.
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Bunidră : 

se aveți vaci cu lapte 
ȘI la vâră bucate; 

- Câte petre Ja fântână, 
Atâtea dle cu smântână 

Câţi cărbuni iu cuptor, 
Atâţia gonitori "in obor; 

Câtă iarbă pe hotar 
Atâtea vie în coşar 

Câte paie pe casă | 
Atăţia galbeni pe masă, 

versuri cari reamintesc bătrânele versuri ale stră- 
moşilor noştri: 

* Gaudium et Jaetitia 
„Sit în hac domo; 

Tot filii, 
-Tot porcelli, 
Tot agni. 

e. 

Sunt şi colinde lumesci cari nu intră în ge- 
mul liric, ci în cel. epic. 

Cităm printre colindele maj cunoscute. pe cele 
următâre: colindul Crăciunului, colindul lui Chris- 

"tos, colindul “Florilor dalbe, colind de tânăr, €o- 
lindul Sfântului Jon etc. ete. 

Dăm aci uă parte din colindul Floriloi dalbe ; 
„după fiă-care vers se repetă in. vitornello cuvin- 
tele: florile dalbe : - 

 



      

Sculaţi, sculaţi, boeri mai, 

Florile dalbe, 

Sculaţi voi, Români plugari, 
Că pe cer sa arătat 
Un lucefer de 'mp&rat, 

Stea comată, strălucită, 

Pentru fericiri menită. 

Ită lumea cănfloresce, 
Pămtutul întineresce. 
Cânt prin luncă turturele, 
La ferâstră turturele 

Şi-un porumb frumos, leit, 
, Despre apus a venit. (Colecţ. G. Dein. Teodorescu) 

. . 

Imnurile omerice, imnurile lui Callimach, cân- 

tul lui Moise după trecerea Mărei-Roşiă (Biblia), 

imnurile” bisericei catolice, «Acatistul Maicei 

Domnului» şi «Plângerea, Fecidrei» în biserica 
„ortodoxă sunt iârăşi ode sacre. 

b) Oda eroică. 

Oda eroică celebrâză pe semi-dei, pe er6i, pe 
Omenii cei mari, geniele: bine-făcătâre ale ome- 

nirei, precum și faptele -cele însemnate, eveni- 

mentele cele glori6se, cari ai ridicat şi ridică - 

sus de tot numele unui popor sâi unui eroii. 

Mai totdcuna oda eroică are uă parte a sa care 

ține mai mult de oda sacră, şi-anume partea a- 

Li
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ceia în care eroul cântat s6ii poetul care cântă: 

mulțămese Dumnedeirei pentru ajutorul ce a dat 

sei va da întreprinderei lor. Acâstă parte a odei 

eroice, cu invocaţiunea şi ruga către divinitate, 

este unul din isvorele cele mai. bogate ale inspi-- 

raţiunei poetului liric. 

Aşa, bunidră, în oda eroică, numită Sfătuiri 

si rugăciuni şi făcută in anul redeşteptărei na-- 

ționale, în 1821, marele logofăt Iancu Văcărescu. 

a dis pe lângă altele şi următorele adresându- 

se divinității: 

“Fu, ce-ai ales din Pescari 
Pe ai Legei sfetnici mari, 
Şi-ai înăltat din ciobani 
Pe-ai noştri strămoşi Romani, 
Tu, Dâmne, tu poți, tu scii 
Să-arăţi c'ai lor suntem fii. 

Nemul nostru "ţi hărăzim 
Şi tie ți'l însfințim. 

scil: , 

Maică Prâ-curată, ţi-ad'aminte cesul 

Când plângea'n grădină blândui tăi Isus ; 

Riciul, spinii, crucea când îi trâaser' pasul, 

Când muria'n Golgotha intre hoţi răpus. 

Astfel plânge astădi 'Țâra mea slăvită, 
» Astfel răstignită vedi-o ca tâlhar. 

Sfânta-i umbră insăşi este otrăviţă 
De suflarea ăstor lifte din Fanar. . 

Suflete dospite. în străvechi palate, 
Putregaiti din trunchiul vechiului Byzanţ,



  

Ne-a sădit în suflet patimi! necurate, 
Ne-a smerit mândria cu-al ruşine lanţ 

(Păun: Tudor" Viadimivescu). 

Oda eroică se găsesce la tâte popârele atât în 
literatura scrisă cât“ și în literatura nescrisă, a- 

dică în cea populară. | * 

Inainte de odele lui Pindar (epinicia) în Gre- 
cia şi de acelea ale lui Oraţii la Roma, Grecii 
şi Romanii mai avuseseră ode eroice în litera- 
turile lor primitive. 

Acelaşi lucru avem de observat la Italiani, 
Francesi, Espanioli, Germani şi Englesi.—In se- 
colul nostru, odele eroice cele mai cunoscute 
sunt a se căuta în „poesiele italiane şi'n poesiele 
francese. 1] Cinque imaggio, odă eroică a lui Al. 
Manzoni, făcută la mortea lui Napoleon L (5 Mai. 
1821) şi Lui (Napoleon 1) de Victor Hugo sunt 
admirabile modele de entusiastă şi splendidă in- 
spiraţiune. De'odele. eroice ale poeţilor Koerner, 
Arndt, Rueckert, Uhland, Heine, Germania re- 
sună âncă. 

La noi, înainte de a av6 pe Deşteptă-te, Ro- 
măne !. de A. Mureşianu, Odă.la Mihai Vitezul 
de Y. Alecsandri, Mircea la mănăstirea Cozia 
de Gr. Alecsandrescu, literatura română putea 
număra in tesaurul s&i de literatură populară 
pe Movila lui „Burcel (colect, Alecsandri) Ștefă- 

i. 7
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niță- Vodă, Radu Calomfirescu, Miul Cobiul, To- 

ma Alimoş. (colecţ. G. Dem. Teodorescu) cari, 

tote, în modul cel mai poetic, cântă faptele eroi- 

lor istorici sâii legendari ai poporului român. 

c) Oda morală s6ii filosofică. 

Oda morală seci, filosofică ne îrâtă într? un stil 

înalt şi împodobit eternele adevăruri ale mora- 

lei şi filosofiei. Ea supune minţei şi admiraţiu- 

nei nâstre problemele vieţei umane, şişi caută 

inspiraţiunea în sciinţă, în legile naturei pe cari 

le descopere, în marile doctrine morale, sociale 

şi metafisice cari ati renoit fondul ideielor în se- 

colul nostru (Guyau). 

Uă dată cu oda religi6să, cu imnurile sacre, 

sa născut şi oda morală s6iă filosofică. In pri- 

mul stadiii al judecăţei umane, când vechii fi- 

-losofi ai Grecilor instrunară'n versuri primele a- 

devăruri zeși ebeeos. despre natură şi despre armo- 

nia Kosmului (lumei), ei făceau ode morale seu 

filosofice a căror frumuseţe nici penă. astădi nu 

a fost întrecută. 

Etă, bunioră, cum Heraclit incepea espunerea 

“sistemului său filosofic: | 

«Ei sunt ca Sibilele cari, fără a suride, cu- 

»vinteză prin inspiraţiune divină. În reslățirea 

»vâcurilor, glasul mei va prerăsuna de adevă- 
S
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»ruri dumnedeesci. i cânt armonia ascunsă a 

»naturei, (ăppovia drvaviis)....> 

Acestea 's primele probe de ode morale. şi fi- 
losofice. 

Scim că 'mpreună cu Ileraclit, alți străvechi 

filosofi ai Grecici, ca Thales din Milet, Xenofan 

din Colofon, Parmenide din Elea, ai cântat tot 

în versuri teoriele lor zzgi zbozwe. 
Mai în urmă, vor cânta în ode morale şi f- 

losofice Pindar la Greci şi Oraţii la Romani,— 

acesta din urmă €ns& nu cu acelaşi entusiasm 

şi cu aceiaşi căldură ca cel d'ântâiii, despre care 

însuşi Oraţii dice cu laudă şi cu admiraţiune: 

Fervet, immensusque ruit profundo 
Pindarus ore. . 

Modele de ode morale şi .filosofice găsim mai 

târdiii în Francia, în liricele lui J. B. Rousseau, 
în ale lui JLamartine şi Victor Hugo; Klopstock, 

Goethe, Schiller ofer frumâse inspiraţiuni lirice 

de felul acesta în. literatura germană. , 

Cităm din odele morale s6ii filosofice ale lite- 
raturei române: Anul 1641) de Gr. Alecsandre- 

scu; Pruncul şi Bătrânul şi La Schiller ambele 

de I. Ileliade-Rădulescu ; Sila de Cesar Boliac; 

Cămeşa Fericitului de C. A. Rosetti; “Cerșetorul 

de M. Zamfirescu ; Imperat și Proletar şi Glosa, 
de Eminescu. 
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d) Oda elegiacă 

Elegia este un cântec de durere, de jale şi de- 

măhnire, când pasionat şi puternic, când .supus 

şi blajin. : 

Intr'una. din cele mai frumâse ale sele elegii, 

făcută la mortea lui 'Tibul, poetul Ovidiii dice: 

Flebilis, indignos, Elegeia, solve capillos ! 

e mai târdiii, în a sa Art Podtique, Boileau a 

spus, după Ovidiu, caracterul Elegiei : 
. 4 

La plaintive 6legie, en longs habits de deuil, 

Sait, les cheveux &pars, gemir sur un cercueil. 

Totuşi, elegia, atât de mult cultivată de Greci 

şi de Romani, nu cântă numai jalea, de şi, după 

părerea unora, chiar numele sti, venind de la 

i (vai!) şi Xayo (dic) ar însemna: îmi spun ja- 

lea, mă vaiet. 

Elegia a cântat şi veselia şi ori-ce altă pasiune 

mare stii 'mică a inimej. Versurile elegiace la 

Greci şi la Romani, adică distichurile, compuse 

dintr'un esametru şi un pentametru, erau între- 

buinţate chiar şi'n imnurile răsboinice. Callinus 

şi 'Tyrteu, poeţi eroici ai Greciei, au cântat în 

versuri . elegiare. 

Oraţiă ne spune că'ntr'adevăr, în versuri ele-
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piace, s'aii cântat ântâiii lamentele, bocetele, der 

că, mai târdiii,. elegia a cântat și fericita veseliă. 

Versibus impariter junct;s querimonia primum, 
Post etiam inclusa est voti sentenlia compos. 

Nu se scie cu siguranţă cine a inventat ele- 

gia şi versul elegiac. Tot Oraţiă dice: 

Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor, - 
Grammatici certant et adhuc sub judice lis est. 

Totuşi, critica modernă citeză numele poeţilor 

Mimnerm, Callinus şi Archilochiă ca inventato- 
rii poesiei elegiace. 

La moderni, elegia a rămas ceia ce Oraţii 

spune că efa la. origine, şi ceia ce Ovidiii ne-o 

arătă în cele mai multe din elegiele scle, în Tris- 

tele şi'n. Ponticele ce suspina la Constanţa în Do- 

brogea. Cu alte cuvinte, la moderni, elegia este 
într'adevăr cântec de jale. 

In secolii trecuţi, modernii nu ai cultivat mult 

acest fel de poesiă lirică. Tocmai în secolul nos- 

tiu, cu apariţiunea sc6lelor romantice în Fran: 

cia şi Germania, cânturile elegiace s'a audit mai 

des. Sa 

In literatura română, elegia este cunoscută a- 

tât în poesia nescrisă cât şi în cea scrisă. 

În poesia nescrisă, adică în cea populară, doi- 
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-nele ca Străin şi Singur, Privighelorea prinsă, 

Dor de ţeră din Crintecele de dor ale Colecţiunei 
G. Dem. Teodorescu pot fi gonsiderate ca duidse 
și poetice elegii. | 

In poesia scrisă, âncă din secolul XVIII, unind 

studiui marilor poeţi lirici ai Greciei antice Cal- 

linus, Sappho, Anacreon, cu acela al poesielor 

„populare, cei trei Văcăresci, lenăchiţă cu fiii săi, 

Alecu şi Nicolae, cultivară elegia cu deosebită 

fericire. Aii devenit populare, Turturica de lenă- 

chiţă Văcărescu, Rabdă, inimă, cât poţi de Alecu 

Văcărescu și resturi din perdutele der mult fru- 
mosele poesii ale lui Nicolae Văcărescu. 

Din poeţii următori şi contimporani, pe lângă 

Iancu Văcărescu, Bolintinenu (U& fetă tencră pe 

patul morţei), Alecsanari (Dedicaţiă), Sihlânu (E- 
legia) şi alţii aii dat elegiei literare dreptul de 

mare ?ncetăţenire în poesia română. 

Tot ca ode elegiace vom cita neniele, ihrenele 
şi bocetele. 

Neniele (neniae) de la numele deiţei Nenia, e- 

raii cântările funebre ale vechilor Romani; in 

ele se invoca divinitatea şi se enumera calităţile 

mortului. 

Threnele (3pâyoe) erait acelaşi lucru la Greci. 

Aedul, poetul sacru, înconjurat de femeile cari 

plângeati şi se jăliaii, conjura pe deia primi su- 

'fletul mortului în câmpiele Elisee.



  

t
a
 

| 103 

Bocetele sunt cântecele de jale cu cari, la morte 

şi la parastase, femeile, rude ale mortului, plâng 

pe cel perdut. Ă 

Cânt a lumei rea vită 
Ce se rupe ca uă aţă, 

dic ele plângând şi povestindu-și "durerea pre- 

cum şi bunstăţile celui mort. A 
Astfel se face în Corsica de femeile numite 

voceratrice, în Macedonia şi'n Albania de mirio- 

loge, şi'n România unde avem colecţiuni însem- 

mate de bocete, cunoscute sub numele de verşuri 

la morti în 'Lrunsilvania. 

Esemplu: 

Mare vânt mi te-a bătut, 
La pământ te-a doborit 
Cu” faţa la răsărit; 
De-acum tu mai părăsit. 
Unde mi te pornesci ? 
Unde călătoresci ? 

Dragii mamei copilaşi, 
Fără tată, nici sălaşi, 
In străini sunteți rămaşi. 

e). Epitalamul. | 

_Epitalamul s6ă orația de nuntă, este uă odă s O
 

S
e



7 

404 

un cântec. nupţial, făcut în ondrea tinerilor că- 
sătoriţi, sci cu ocasiunea unei cununii, per le 
nozze, pentru nuntă, cum dic Italianii. 

Din timpurile străvechi, Grecii avură, pe lân- 
gă cele-l-alte imnuri, şi /lymeneul în care se in- 
vocaii 'divinităţile cele blânde, Venerea şi Gra- 
țiele, şi pe care nuntaşi "1 cântaii cu lira, la lu- 
mina faclelor, şi'ncoronaţi cu flori. 
“Sappho şi Stesichor aii compus la: Greci cele 

mai frumâse epitalame. 'Theocrit, în Jdilele sele, 
are un epitalam iii ondrea regelui: Menelaii şi 
soţiei s6le, necredinci6sa Elena. 

Catul este poetul care, la Romani, a compus 
asemenea: ode în cari, de obiceit, se invocă deul 

Huymeneii. 

În epitalamul numit: In Nuplias Juliac et: Man- 
li (Carm. LXI), Catul. dice : 

O Hymenae, Hymen, 
Hymen, o: Hymenae, | 

'Cinge tempora floribus * 
„Suaveolentis amaraci. 

Tot astfel, în Carmen Nuptiale şi în traduc- 

țiunea făcută după poeţii Alexandrini. şi numită” 
Nunta .Thetidei cu Pelei, Catul ne dă esemple de. 
frumose epitalamuri.  . | 

In literatura ebraică, Cântarea Că ântărilor, dișă
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"pe harpă de regele Solomon, este considerată ca 

unul din epitalamurile cele mai lirice. şi mai en- 
tusiaste din câte se cunosc. 

In Francia, Ronsard, Malherbe, Scarrou, Ber- 

nis, in Italia Marini, aii compus asemenea ode. 

„__ pitalamul în literatura n6stră populară iea 

numele de Orafiă de nuntă. S8 citâză în diferite 
colecţiyni Cântecul Miresei, în deosebite variante, 
Cântecul Socrei şi Nunesca. Luăm din colecţia 

d-lui G. Dem. Teodorescu pe următorea: 

Foiă verde busuioc, 
Mai sculați voinici la joc, 
V'ajunge de când mâncaţi, - 

Mai sculaţi de mai jucaţi. 
Foiă verde busuioc 
Sc6P, nune mare la joc, 
S& vă dea Domnul noroc; 

"“lea'ţi. finişorul de mână , 
Şi eu fina dimpreună, 
Sinvertiţi uă. horă bună 
Să vajungă uă septămână. 

'Cităm âncă dintr'uă Oraţiă de nuntă următ6- 

rele versuri: 

Tenărul nostru 'mpărat 
De d'mineță s'a. seulat, 
Faţa albă. şi-a spălat, 
Chica n6gră-a pieptănat, 
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Cu straie noi sa 'mbrăcat, 

Murgul şi-la înşelat, 
Cu trimbița a sunat, 
Mare 6ste-a ridicat 

In multe dintr'aceste orații de nuntă, pe lingă 

laude şi urări, poetul glumeţ mai adauge dim 

când in eând şi versuri satirice şi muşcătâre, 

pentru a face să petrecă nuntaşii în sema unora, 

In literatura scrisă, putem considera ca epi- 

talam psalmul 44 din Psaltirea lui Dosofteiii, în. 

care, intre altele, citim $i următârea parte: 
- 

. «. . . . ». e 

Veni-vor cu daruri fără de scumpiate, 

Şi le vor aduce săţi fiă la nuntă, 
Seti faci veseliă cu dânsa mai multă. 

Uita-ţi-vei părinții petrecând în slavă, 
Câti vei vede feţii fără de zăbavă. 
Peste tâtă ţa boeri "i vei pune. 
Şi sfântul tăi nume tuturor vor spune. 

f) Doina. 

Doina este un fel de odă propriă poesiei po- 

pulare române; ea este prima formă a străve- 
chei poesii populare, pe care Romanii, venind cu. 

“Traian in Dacia, o audiră resunând în nestră- 

"bătutele păduri ale Carpaţilor.
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” Doină este un cuvânt de origine dacică, dice 

d. Hăsdeu (Din Istoria Limbei Române) şi insem- 

na la'nceput lege, intocmai după cum, la stră- 

moşii noştri Romani, cuventul carmen, ce'nsemna 

la început cântec, ajunse a fi «formulă juridică». 

In doină se cântă simţimântele cele măhnite, 

jalea inimei, iubirea cei nemângâiată, cugetările 

poetului când el se află, cum spune uă doină: 

Singur cu crângul 
Şi trist cu dorul. 

În doină se vede: 

Cât se bate, cât suspină 
Uă inimă de dor plină. 

In doină Românul aude: 

Fremete de dor 
S'apoi blânde şopte 
Cesi şoptesc din nor. 

Doina are multă asemănare cu elegia din poe-. 

sia scrisă, der slăvirea, naturei, cântecul voini- 

ciei şi al hotăririlor eroice o fac în multe să se. 

deosebâscă de acest fel de 'odă, de elegiă. Can- 

temir spune în Descriptio Moldaviae că Doina ar 

fi fost numele deului Marte la poporul dacic. 

In nici unul din diferitele feluri de poesiă po- 

ză 

   



pulară română, poeţii necunoscuţi ai poporului 

nu aă reuşita cânta natura şi simţimentele ini- 

mei mai bine, mai frumos și mai poetic decât 
în doină. | 

In mai tote Doinele ce cunoscem -se observă 
că, între glasul poetului şi incomparabila frumu- 
seţă a naturei, fărmecătorul concert ce audim în 

“s6nul, ei, esistă uă armoniă completă. 7 

Dăm ca esemplu de acâstă armoniă între poei 
şi natură mult cunoscuta doină :, 

Unde aud cucul cântând 
Și mierlița şuerând, 
Nu mă sciii om pe pământ. 

“Bi dic cucului: să tacă, 
EI se pune pe, altă cracă 
ȘI tot cântă de mă sâcă: 
lv mai jos, peuă rămurea, 
Cântă şi uă turturea 
Tristă cu inima rea. 
Cucui cântă de pornire, 
Tuvtureua de jălire 
Şi-al meii suilet de peire. 

Sinceritatea şi: spontaneitatea simţimântelor, 

"-esprimate în limba cea mai poetică, le găsim în 

“doine. 

Doina cântă tote emoţiunile şi tote pasiunile. 

De la jalea cea mai blândă și mai supusă, şi
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- până la blestemul cel mai puternic şi ingrozitor, 

Doina trece cu uă admirabilă gradaţiune. 

Inima, natura şi patria (moşia) sunt subiec-. 

tele cântate pe notele cele mai variate în Doi-. 

ne,—aceste mărgăritare de mare preţ ale lite-- 

raturei nostre. 

V. Alecsandri dicea cu dor şi dulceţă: 

Frunda'n codru cât înviă, 
Doina dic de voiniciă: 
Cade lvunda jos în vale, 
Ei cânt doina ceâ de jale. 
Doina dic, doina suspin, 
Tot cu doina mă mai ţin; 
Doina cânt, doina şoptese, 
Tot cu doina viețuesc. 

Multe din doine sunt cântece ca şi [lorele, du-. 

pă cum vom vede mai la vale. 

__ Versificaţiunea doinelor e uşâră, înti'aripată, 

în cele mai multe simetrică. Rima nu e bogată, 
der 'cadenţa și ritmul versului sunt perfecte. Cele. > 

ce nemuritorul Moliere, a dis despre poesia po- o 

pulară a Franciei, şi anume: 

La rime n'est pas riche et le style en est vieux. 
Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux 

Que ces colifichets dont le bon sens murmure 

Et que la passion parle lă toute pute, 

se pote în tocmai dice şi despre poesia populară 
7
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a Românilor. Stilul & poetic și de uă avuţiă nea- 

s&muită. Cuvintele întrebuințate de poet în doi- 

nă capătă, prin fericită şi nimerită înfrățire, nouă 
:podobe şi nouă vieţă. 

Doinele pot da poeţilor de astădi multe învă- 
tăminte şi preţiose indicaţiuni în mânuirea. fra- 

sei poetice, în meşteșugurile versificaţiunei. și'n 

poesia cuvintelor. 
Mai mult de cât. cu ori-ce, literatura română 

«cu doinele pâte să se mândreseă. Sa 

Constantin Negruzzi cu drept cuvint a dis: 

De când eram âncă mic, 
Doina sciit şi doina dic; 

- Căci Româuul cât trăesce, 

Tot cu Doina se mândresce. 

Sunt puţini poeţii de astăgi cari ai sciut se'şi 

aproprieze pe deplin lira necunoscuţilor poeţi po- 

pulari de odinivră. | 

Dintre cei.mai fericiţi cităm pe Eminescu care, 

în poesia intitulată Doina dice la fine, în m&- 

sura și'n rostul poetului popular: | 

Ştefane, Măria 'Ta, 
Tu la Putna nu mai sta; 

Las Archimandritului 
T6tă grija schitului,
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Lasă grija sfinților 
In sema părinților ; 
Clopotele să le tragă 
Diua 'ntregă, n6ptea 'ntreşă, 

Dor sandura Dumnedei 
Ca s&ți mântui n&mul tăi. 
Tu tenaltă din mormânt 
SE te-aud din corn sunând 
Si. Moldova adunând. 
De-i suna din corn uă-dată | 
Ai să-aduni Moldova t6tă; 

De-i suna de două ori 
Iţi vin codri 'n ajutor; 

- De-i suna a treia Gră 

“Toti dusmanii or să peră 
Din hotară în hotară;— 

Indrăgi-i-ar ciorile 

Si spândurătorile! 

g! Cântecul. 

Cântecul este uă odă care nu are un carac- 

ter fix şi invariabil. - 
După natura subiectului săi, cântecul pote fi 

“patriotic, politic, războinic, Glosofic, satiric, .ero- 

tic sentimental seit bacehic. Cu alte cuvinte, un 

_ditiramb, uă odă eroică, un madrigal, uă elegiă, 

uă poesiă pastorală pot fi considerate drept cân- 

tece. 

Cântecul a esistat în toţi timpii şi la tote po- 

porele. | | 

4
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Erodot afirmă că, la Ebrei și Egipteni, acest 
"fel de odă se afla în gura poporului: Egiptenii: 

| numiaă maneros. 

Sub numele de peane şi nomoi, Grecii mai a- 
veaii cântece patriotice: Cântecele compuse de 

Tyrtei erau cântece r&sboinice şi'ndemnătore, ca 
patrioticul nostru : 

„  Aidem, frați, int'uă unire, 
Tera nostră en peire. 

Cântecele de ospeţe erai mai târdiii numite: 

scholii, can poesia nostră populară: 2 

Tornă vin, 

Peste pelin, 
S&nec chin | 
S&nec suspin. | E 

si, tot în poesia populară: 

Bată'] vântul şi seninul - - 
P'El de tot semână înul, 

Şi nu sădesce la viță, 
* Domnul milă să-i trimiţă. 

(Colecţ. G. Dem. Teodorescu), 

Er, în poesia: scrisă: 

Răi! îmi place cupa plină 
Când zăresc printre cristal 
Picătura “purpurină. sue | 

(G. Creţenu). :
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R&măsese. din timpurile legendare şi se cânta | 
la Greci următorele cântece s6u imnuri: la cu- 

lesul viilor, Linus şi lalemos; la seceratul grâu- 

lui veselul Lytierses; pe căldurile cele mari ale 

verei, melancolicul Skephros ; la 6speţe şi petre- .: 
ceri, sgomotosul Comos; în fine, cântecul . Bor- 

mos, cântat de Maryandini -pe tărmii Mărei-Ne- 

gre, unde mai-târdiu, forte târdiii, Geţii vor în- 

tona cântecele lor de veseliă şi de r&sboiu, cân- 

tece barbare 'la audul cărora galeşul Ovidiă ân- 
tâiă se va'mgrozi, der pe cari, pe urmă, le va 

inveţa şi le va întocmi în versuri getice, după 
cum ne spune el însuşi 

Ah! pudet et Getico scripsi sermone libellum, 
Structaque sunt nostris barbara verba modis. 

Et placui, gratare mihi, coepique poetae 
Inte» inhumanos nomen habere Getas 

(Pont. IV, 13) 

Latinii avură cântecul sub" tâte formele s6le. 
Cităm Cântecul triumfal. 

Poporele barbare, celtice, g germane, tracice, a- 

veaii de asemenea cântecele lor patriotice. 'ero- - 

tice şi vesele. | 
Multe in faimosele lieder ale lui. Goethe, Koer- 

ner, Burger şi Heine se cântă şi adi în Germa- 

nia de popor. Se numesc balade (cu un alt co-: 

prins de cât'baladele n6stre) cântecele Scoţiani- 

8 . 
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lor. La poporele scandinave sunt estrase din Sagas 

părți cari se cântă. 

„Cele mai multe din poesiele bulgare şi serbe 

sunt cântece. La aceste două popâre ca şi la noi 

musica a conservat întregă poesia. 

Poporul care, prin simţimântele lui de cava- 

Jerescă galanteriă, prin gustul plăcerilor şi vioi- 

ciunea spiritului, era din fire adus a cultiva mai 

mult Cântecul, este poporul frances. De la Vil- 

lon, care dicea despre Francesi în versurile scle 

că sunt: | | 

Si bien chantants, si bien parlants, 
Si plaisants en faits et en dits, 

şi până la Beranger, toţi poeţii Franciei au făcut 

cântece, —des chansons. | 

La noi, uă doină, uă oră, uă baladă pot fi cân- . 

tate ; deci sunt cântece. In genul cântecelor ce 

citarăm la Grecii cei vechi, noi am avut şi p'a- 

locurea avem şi acum Cântecul Paparudelor. care 

se cântă în vreme de secetă, şi Cântecul de se- 

cerat care se mai aude prin Transilvania (Gaster). 

Clasa cea mai însemnată a cântecelor popu- 
lare este aceia care începe cu ie verde, lrunză 

verde  sâii Prunduliţă de...... de ori-ce flore, de 
orizfAppm, ba chiar de ori-ce lucru, fiinţă seu 

simţiment.
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Văcărescii, Conache, Cretzânu, Alecsandri aiă 
făcut ode de felul acesta adică, în diferite note, 
“cântece eroice, bacchice,; satirice seti sentimentale. 

h] Oda uș6ră. 

Odă uşdră sii sglobiă, (ode badine) este aceia 
care cântă subiectele graţiose, vesele, uşore, sce- 
nele mișcătâre şi: gingaşe. Fa mai pârtă şi nu- 
mele de odă anacreontică. 

Anacreon, unul din represintanţii cei mai de- 
'săvârşiţi ai poesiei lirice eoliane, a ridicat acest 
fel de odă la perfecțiune. De aceia, i sa dat 
chiar numele săi. 

Oda anacreontică astfel cui o înţelegeait Gre- 
cii, nu se mai cultivă adi. Aşa numitul uzhoş al 
“Grecilor, Francesii Vai înlocuit cu la chanson, 
Er Germanii cu renumitele lor lieder, cari cântă 
tot felul de pasiuni şi emoţiuni, de la simţirea 
cea mai dui6să şi mai induioşătâre a inimei, pănă 
la bucuria cea mai sgomotâsă şi mai comunica- 
tivă a ospeţelor. 

Ca ode uşore sii sglobii, poesia română are ko- 
vele, cântecile de legăn şi cântecele de joc. 

Horele sunt odele sâi cântecele vesele, espre- 
siunea bucuriei, a fericirei, a glumelor, într'un 
cuvint, în odele uşvre ale poesiei populare ro- 

y mâne, în fiore, intră tot ce poeţii necunoscuţi ai
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poporului român ati cântat în câsuri de multă- 

mire. a inimei. a | 

Horele: sunt bacchice, erotice, sentimentale şi 

satirice. 

Cântecele de l&găn sunt ode uşore pline deiu- 

bire şi de duioşiă, cum bunioră: 

“Haida ! liulii, nani, nani, 

Liuliu, lulii, puiu mami, - 

Vino, rață, 

De-l vesfată, 
Şi tu, curcă, 

De mi-l curcă, 
Şi tu, somn, - 

De mi-l] adormi, 

Şi tu, pesce, . 

De mi-l cresce, 

mai! poetică de cât următorul cântec de legă 

din Provenga (Francia): - 

Nen, nen, petitou, - 

La mama es al cantou, 

Lou papa es a Rivel, 

'Ti pourtară un agnel 

Sus la punto de! coutel. 

Cântecele de joc, 6răşi ode sglobii, ale căror 

cuvinte se dic de dănţuitori când jocă. Versu-. 

rile sut instrunate pe bătaia jocului. 

Esemplu: 
a



  

  

Crape-mi sura opincuţă ! 
Să vuescă. alund pământul! 

scu: | 

- Aşa jocă tinerii, i 
Când înfloresc vişinii, : 
Când se coc. semințele! . 

„v ” - : . N , 2 

s6u 

Păserică cu opinci! - , - 

Şi la drepta câte cinci, 

sâu.: i   
Viorică şi vă laleal. 
Daţi-i drumul la drepta! 

  

Iu literatura scrisă, oda anacreontică a fost cu 

deosebit talent cultivată de cei trei Văcăresci, 

imitatori fericiţi ai lui Anacreon şi ai poeţilor 

populari români. .. 

"Cine nu cunâsce frumosa şi gingaşa ideiă es- 

primată de lenăchiţă Văcărescu în mult cunos- 

cutele versuri: | . 

Intmuă grădină, 
, E 0 Lângă tulpină 

| Zării vă fl6re-ca uă lumină; 

S'o rup se strică, - 
S'o las mi-e frică . 

1 Că vine altul şi mi-o ridică. 

Conache, Sihlânu, Nicoleanu, Deparaţianu ai 
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în colecţiunea versurilor lor reuşite bucăţi de 

ode uşore. i 

i) Ode de ordin secundar. 

4). Sonetul este uă mică poesiă compusă tot- 

deuna din 14 versuri, împărţite în patru strofe,. 

din cari primele două sunt de câte 4 versuri 

fiă-care, &r ultimele două de câte trei versuri 

fiă-care. | 

Rimele la primele două strofe pot îi pentru 

fiă-care s6i împărechiate si încrucișate, sei îm- 

brăţişate. La cele două ultime strofe, de câte irei 

versuri fiă-care, rimele sunt pentru primele dou&- 

versuri împărechiate, 6r versul 3 din -primul ter- 

țet rim6ză cu versul 3 din-secundul terțet, adică 

cu versul final al sonetului. . 

Nu se scie dacă sonetul a fost inventat pen- 

tru prima 6ră de trubadurii Provenqei si de 
Petrarca, marele poet îl Italiei. Mulţi cred că 

Pier delle Vigne, poet şi om de stat italian, can- 

celar al împăratului Frederic Il (1197—1249), 

este inventatorul sonetului. 

In nici uă altă odă de gen secundar, frumu- 

seţa subiectului, concisiunea desvoltărilor şi pro- 

prietatea termenilor nu se cer cu mai multă stă-- 

ruinţă ca în sonet.
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Drept răsplată a tuturor acestor greutăţi ce 

trebue sănvingă poetul, Boileau a dis: 

“Un sonnet sans defaut vaut seul un long poeme. 

Sonetele cari sunt «fără defect» se numără pe 

degete. Din sutimele de mii (560,000) de sonete 

ce a produs Italia, vro câte-va din sonetele lui 

Petrarca şi sonetul lui Dante închinat Beatricei 

sunt considerate drept cap-d'opere. 

In Francia, se citâză sonetul lui Arvers A une 

inconnue şi acela al lui Soulary Les deux cor- 

teges. e 

2). Trioletul este uă mică. poesiă compusă din 

8 versuri din cari primul vers. se repetă dup'al 

treilea, şi tot primul impreună cu secundul se 

repetă dup! al şeselea. | 

3). Rondeau sei rondel este uă mică poemă 

de 13 versuri, împărţite în două stanţe de câte 

5 versuri, separate printr'un terţet. La finele te = 

ţetului şi secundei stanțe se repetă vorbele „pri 

mului vers din prima stanţă. 

1). Madrigalul -este 6răşi uă mică com 
poetică în care se află coprinse în r 

suri uă ideiă ingeniosă sei un cor £ 
simțre galantă. . | | 

Canarul, Florea de lenăchiţă 

„tine: Ver”: 

- ăcăreșcu 
dele de asfel de poesiă. „Wăcăreșc | 

positiune 

aplimeni,. uă. + 

- auUă - 
DDR Văcărescu, La u 

„(ievrea, Trandafirul de Alecu * sunt IN0- 

   



    

i 120 

5). Acrostichul este 6răşi uă poesiă uşoră ale 

cărei - versuri sunt combinate ast-fel în cât, din 

inițialele fiă-căror. cuvinte începătore in vers, să 

se facă un nume de persână sâi de lucru. 

Poetul Costache Conache este unul din cei mai 

meşteri poeți în acrostichuri ai poesiei române. 

6). Balada, de la cuvintul italian ballare (a 

danţa) &ste uă mică poemă ce se cântăca uă ro- 

manţă şi este compusă din trei cuplete, fiă- -care 

de 8, 10 sei 12 versuri. Balada ast-fel înţelesă . 

—după cum o îințelegeaii şi poeţii Franciei, Vil- 

Jon şi Marot,—nu etot una cu balada Scoţiani- 

lor, Grecilor, Sârbilor, Albanesilor şi a nâstră, 

a Românilor. 
Acesta face parte din poesia epică, ca şi fai- 

mosele românceros ale Espaniolitor. 

CAP. II 

Istoricul Poesiei Lirice. 

$ 1. La poporele asiatice.—La fiă-care popor. 

găsim urme de poesiă Jivică âncă din timpurile 

legendare ale vieţei. lui. Cântecul sa născut uă 

„dată cu omul, căci cântecul este espresiunea sim- 

țimântului. Cu cât mai multe erai simţimentele 

“ce făceaiu să tresară în bucuriă şi'n spaimă, în.
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me 

fericire şi'n durere inima omului, cu atât mai. 

multe eraii cântecele cari sburati de pe buzela lui. 
„Imnul către Duimnegdeire, oda care este espre- 

siunea unor! simţimânte. individuale de un ordin 

mai "nalt, cântecul propriii dis, sunt cele trei for- 

me: ale poesiei lirice cari, la tâte popârele, s'aiă 

născut În l&gănul civilisaţiunei lor. 

Pe lângă noțiunile istorice ce am dat la stu- 
diul. particular al fiă-cărei speţă de poesiă lirica, 

vom mai adauge în linie generale şi cele ce ur- 

MEzĂ. | | | 

In Orient, în bătrânele literaturi ale Indiei, 
poesia ni se înfăţişeză cu imnele şi cu odele cân- 

tate în on6rea geilor şi eroilor pe cari îi vedem 

enumeraţi, cu vitejiele şi firea" lor, in Mahabha- 

rata și în Rumuyana, ioarile epopeie ale estre- 

mului Orient civilisat.. Un alt fei de poesii lirice, 
de natură erotică, bacchică sâă ditirambică, nu- - 

mite. gazel, se numără cu miile atât în literatura 

sanscrită cât şi în literatura comună a Indiei. 

În Arabia, în colecţiunile de poesii lirice, nu- 

mite diwan şi într'uă -anume colecţiune, numită 

Moallakat, lirismul poeţilor exaltă Dumnedeirea, 

" natura şi peom. In Arabia, femeile erai poete. 

Ele plângeaii. pe r&sboinicii “căduţi în bătălii, şi. 

plângerile lor se-preschimbaii cu timpul in elegii 

admirabile, de uă poesiă atât de profundă, in
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cât nâmuri întregi se. sculaă pentru a răsbuna' 

pe mortul pe carel plângeau muma, soţia scir 

sora. Plata sângelui era cerută cu accente sfă- 

şiătore. Poetele-amuzone cântată pe mort şi luai 

parte la lupta prin care il r&sbunail. 

Gazelele şi dimanurile Pesvsiei sunt licenţiose, 

d&r în schimb, la națiunea cea mai lirică a A- 

sii, la Ebrei, găsim Psalmii, Cântecele religiose, 

Profeţiele, Lamentaţiunile strălucind în Bibliă de 

un lirism neîntrecut de cele-l-alte popore ale b&- 

trânului continent asiatic. Prin proporțiunea a1- 

tistică a coprinsului, prin energia și mândreţa 

inspirațiunci, prin frumuseţile formei, lirica €- 

braică nu găsesce de cât în Grecia imnele, o- 

dele şi cânturile cu cari să potă fi comparată. 

In Africa, nu avem de citat de cât Egiptul 

care pe dă imnele religiose, cântate în onorea 

lui Isis și altor dei egipteni. 

$ 2. La Greci.—Civilisaţiunea elină, în com- 

pleta ei desăvârşire, se percurge printr uă gale- 

rii de cap-d'opere, incepând cu lirica cea mai 

frumâsă şi sfârşind cu sistemele filosofice pe cari 

şi adi se rezimă mintea omensscă în cercetarea 

adevărului. In Grecia, găsim modelele perfecte 

ale poesiei lirice. Cântecele perivdei preistorice, 

aşa numitele linoi, peane, nomoi, Iapmenee şi threne 

pregătesc admirabil epoca spledidei eflorescenţe
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a geniului liric la Greci. Eolianii Terpandru, Al- 

cei, Sappho şi Arion se ici la întrecere cu Do- 

rianii Alcmann, Stesichor şi Ibycus, şi cu lonia- 
nii Anacreon şi Simonide. 

De când cu acei poeţi legendari Orfei, Linus, 
Muse şi Olympos cari l€gă prin imnele şi cân- 

tecele lor civilisaţiunea grecă cu aceia a Traciei 
şi a Asiei-Minore, şi prin urmare cu a Indiei, 

isvorul nesecabil al omenirei primitive, — de a- 

tunci poetul grec era un personagii sacru, un 

invățător, un vates, prevestitor inspirat.. Pentru 

. fiă-care popor, poetul era, cum dice Eminescu: 

Preot deşteptării sele, semnelor vremei profet ; 

şi cum Oraţiii ne spune despre Orfeu: 

Silvestres homines sacer interpresque deorum 
Caedihbus et victu foedo deterruit Orpheus, 
Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leoăes. 

„De la 776 şi până la 479 înainte de Christ, 
lirica grâcă atinge culmi necunoscute altor po- 
pore. În cortegiul superb al liricilor acestei pe- 
ri6de merge'n frunte, stăpân al tuturor, Pindar, 
espresiunea cea mai completă a poetului liric din 
tote timpurile şi de la tâte popârele. 

După aceste lumini cari strălucesc inti”una a- 
prope trei secole în tote ţările locuite de Elini, 

Li
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“lirica dispare pentru a face loc poesiei . drama- 

„ice. Corurile tragedielor şi comedielor grece co- 

“prind âncă ode: de mândră frumuseţe, dâr lirica 

propriii disă şi independentă de. ori-ce alt-fel de 

poesiă, acetat pentru totdeuna. Lira lui Pin- 

dar cu cârdele-i sonore s'a sfărămat . pentru veciă. 

“storia literaturei eline ne. vorbesce de cpeca 

.-decadenţei şi de apariţiunea Creștinismului, când 

livica se mai ar6tă icrăşi cu câte-va licăriri ne- 

sigure pe cerul întunecat: al civilisaţiunei grece. 

Când potopul barbar derimă colosul greco-ro- 

“man, ceia-ce mai rămăsese din vechia lirică gr6- 

că se păstra de popor. Din aceste gloridse ră- . 

măşiţe şi din şoptgle jalnice ale inimei, poporul 

grec, îngenuchiat de Turci şi de alte popore, al- 

cătui, în reslăţirea vecurilor moderne,. poesia po- 

pulară, pe care, firesce, astădi învățații cari stu- 

dieză Grecia modernă şi contimporană, o pteţu- 

esec mai mult de cât poesia scrisă a poeților de 

acum. | 

$ 3. La Romani:— Inainte de introducerea ar- 

telor şi sciinţelor eline, nu găsim la Roma nici 

vă poesiă lirică. Cântul fraţilor Arvali, cântul 

Saliilor, vro câte-va imnuri şi formule religiose 

vădesc cât de puţin eraii porniţi spre poesiă stră- 

moşii noştri pe cari, mai târdii, Virgiliu, îi va



  

mingi de inferioritatea lor dicendu-le (Eneida, 
v. 847854): 

Excudent alii spirăntia mollius aera 
(Credo equitem), vivos ducent de marmore vultus: 

Orabunt causas melius  coelique meatus 

Describent radio et.surgentia sidera dicent: 
Tu regere imperio populos, Romane, memento, 
Hae tibi erunt artes, pacique imponere morem, 

Parcere subjeotis et debellare superbos. 

După ce 6nsă Grecia învinsă învinge pe fio- 

rosul să învingător şi artele introduce in săl- 

baticul Laţii, 

- Graceia capta ferum victorem cepit et artes 
Intulit agresti Latio. . 

. poesia lirică născu la Roma prin imitatiune. 

Catul, Tibul, Properţiii şi, mai mult de cât 

toţi, Oraţii sunt poeţii cari ai ridicat mai sus 

de cât ori-cine altul talentul imhitaţiunei inteli- 

gente, —am pute dice: originale. | 

"Ca tâte genurile de poesiă şi ca tote artele 

frumâse,- poesia lirică a trăit deci la Roma prin: 

imitațiune. 

Tot ca lirica grscă, cu'nceputul creştinismu- 

lui „ lirica latină reînvieză Gre-cum în imnele re- 

ligidse, cum va reinvia cu aceiaşi vi6ţă slabă şi 

de. convenţiune in poesiele învăţaţilor din timpul
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Penascerei, în Francia, Italia, Germania şi pre- 

tutindeni pe unde clasicitatea greco-latină va fi 

in timp de un secol și mai bine la inalte ono- 

cură, Ă 

Ş 4. La popârele moderne.— Popore tinere şi 

barbare derimă imperiul greco-roman. Pe rui- 

ele colosului de odinidră se'ncepe clădirea sta- 

telor moderne. Europa primesce uă nouă vi6ţă. 

In primele timpuri ale evului-medii, tot ceia ce 

forma capitalul civilisaţiunei clasice dispare pen- 

tru câtă-va vreme. Poporele barbare ai lirica lor 

nesupusă nici unei influenţe străine. 

Scaldii Scandinaviei, ca odini6ră rapsogii ci- 

clului omeric, cântă în liricele colecţiunei nu- 

mită Edda poetică pe geii Walhalei — Olympul 

Nordului — pe eroii legendelor năţionale. În a- 

cestă colecţiune se găsesc Cântecele eroice ale Da- 

nemarcei, odele şi elegiele populare ale Suediei 

şi Islandei. 

Mai 'naintea Scaldilor, âncă din timpul domi- 

naţiunei romane în Galia nordică şin Germania, 

“Tacit vorbesce de cântul răsboinic al Germani- 

lor, cântec de entusiasm, numit barrit (de la bae- 

ren, a striga), pe cari blondii şi pletoşii fii ai 

lui Arminiă îl întonaii când se asvârliait în iu- 

ruşul luptelor. După victoriă, bardul, poetul po- 

porului, cânta vitejiele neamului şi invoca pe.



  

121 

o au 

«dei. Tot pe bardii cântăreţi îi găsim la Francii 

cari supuseră lialia nordică. Ei modulau pe har- 

pe, la curţile regilor, cantileneie lirice din cari 

:sa păstrat Cântul ku Ludovic (Ludwigslied). 

Celţii din peninsula armoricană și cei cari po- 

-pulară în Anglia ţera Galilor şi provinciele Sco- 

ției aveai de asemenea bogate cântece de resbel, 

-de pace, de bucurii casnice, cari se conservară 
din generaţiune în generaţiune prin tradiţiunea 

orală, încântând poporul cu poveştile bardilor. 

nemuritori ca Ossian şi Fingal, până când aceste 

«ânturi fură strinse și publicate. 

In evul-mediit vedem apărând în luropa uă 

lirică mai bogată şi tot originală. Slabă şi rară 

este influenţa greco-romană in cântecele lirice 

de deosebite feluri ale trubadurilor şi truverilor 

Franciei, ale Germanilor minnesaenger şi meis- 

tersaenger, ale trovatorilor italiani din Sicilia ân- 

tâiă şi apoi din întrega Italiă. Intm'aceste poesii 

lirice ca şin buladele Angliei şi Scoției, poporul 

se arctă ast-fel cum era. De aci, marea însem- 

nătate a acestor poesii cari, cu timpul, trecură 

în rândul poesielor populare. 

In Espania, poesia, este lirică şi eroică în Ro- 

-manceros, €r în colecțiunile numite Cancioneios 

“se. oglindesc forte bine virtuțile cavaleresci ale 

mobililor Castilani.
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Lirica religisă se desvoltă atât în limba: la- 

tină cât şin cântările compuse în limba vorbită 

a fiă-cărui popor.. 

Sceptrul poesiei lirice medievale aparţine 'ân- 

tâii Provencalilor. Mai târdiu, în secolul XIV, 

- după ce Pier delle Vigne inventase, dice-se, s0- 

netul şi Ciullo d'Alcamo la canzone, Dante, Pe- 

trarca şi Boccacio fac ca Italia să devină foca- 

rul sciinţei „poetice, la patrie du gai scavoir. 

Der lirica devine din ce în ce mai” erudită ; 

libera. inspiraţiune a poetului se simte! din ce în 

"ce mai ţărcuită în limitele artei; cu ncetul ân- 

tâii şi apoi cu neînduplecată putere renasce cla- 

sicitatea greco-romană; influenţa ei se impune 

tuturor literaturelor europene. Ceia ce geniul fiă- 

cărui popor produsese până acum, ode, balade, 

cântece, legende, cad i în domeniul poesiei po- 

pulare.: 
| 

Poeţii erudiţi se adapă la isvorul muselor gre- 

ce şi latine.  Poesia inveţată a Anglici, a Italiei 

si a Germaniei se desvoltă în dauna literaturei - 

naţionale. Ronsard, strănepotul în a opta spiţă, 

dice-se, al banului Mărăcine, Ronsard şi pleiada 

de poeţi lirici ai Franciei nici nu vor să sciă 

de geniul naţional al poporului. Mândria poetu- 

lui. este de a se încorona cu mirtul din: Paphos: 

şi cu laurul din Delfi. El dice fluviului Loire:
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Si quelque pelerin arrive 
Aupres de ta parlante rive, 
Di luy ă haute vois 
Que ma Muse premitre 
Aporta la lumitre 
De Grece en Vendosmois (ediţia din -1609), 

€r cititorilor poesielor s6le, Nonsard le spune pe 
faţă: 

Les Francois qui mes vers liront, 
S'ils ne sont et Grecs et Romains, 
Au lieu de ce livre ils p'auront 
Qu'un pesant faix entre les mains. 

Pretutindeni, în secolul XVI şi'n secolul XVII 
domnesce fără contest respectul, mai mult âncă: 
adoraţiunea clasicismului. Secolul XVIII prepară 
emanciparea, €r secolul nostru vede, âncă de la 
începutul săi, r&sărind din noii la tâte. poporele 
uă bogată şi strălucită poesiă lirică. 

Germania are ca precursori pe Halle» şi pe 
Klopstock din secolul trecut, apoi pe Herder, 
Goethe, Schiller şi pe inflăcăraţii lirici ce cita- 
răm vorbind de cântecele germane, de poeticele 
lieder. In Francia, după ce Lamartine dă uă nouă 

„xiâţă poesiei lirice, Victor Hugo şi scâla roman- 
tică înalţă pe culmile celui mai ardinte entusiasm 
inspiraţiunea originală a poetului liric. :In An- 
glia, Lakistii romantici și Byron, în Danemarca 
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Oehlenschlaeger, în Italia Manzoni şi tot. roman- 

ticii, se reîntore la acele vechi poesii populare 

şi'ntr'ânsele citesc mai bine trecutul şi şoptele ini- 

"mei naţionale. 

In Serbia, Bulgaria şin Rusia, de la 'nceput 

şi pân&n dilele nostre, poesia populară a cântat 

simţimeântele naţiunei. 3 

$ 5. La Români. — În partea ântâiii vorbind 

despre poesia în genere şi în partea a treia, la 

Studiul special al Doinei, am spus că lirica -ro- 

mână se perde în n6ptea timpurilor ca şi la ce- 

le-l-alte popâre. | 

Agatirsii aveait în versuri legile lor. 

Geţii, ne spune Ovidiii, cântaă, în limba lor 

aspră şi nemlădiosă, cântări r&sboinice în felul 

cărora poetul Sulmonei compusese şi el în limba 

getică. 

Nam didici getice sarmaticeque loqui, 

dice Ovidii într'una din Pontice (UI, 2). 

Doina este mai vechiă de cât dominaţiunea 

romană în Dacia. Geniul poporului daco-roman 

este mai poetic de cât acela al Latinilor; proba. 

acestui adevăr se găsesce în bogatele nostre co- 

lecţiuni populare, unde lirica, îni special se ar€tă, 

după cum vădurăm, cu tote speţele şi subspe- 

țele ssle. ă
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Sunt cântece, după cum vom vede la Epică 
că sunt poeme şi balade, cari, prin ele înseși, 

ne ar6tă uă vechime de sute şi sute de ani. 
Printr'uă minune de conservare, tâte aceste 

cântece s'aii păstrat cu sfinţeniă. Intr'ânsele, poe- 
ţii literaturei scrise din secolii trecuţi au găsit 

cele mai frumose ale lor inspiraţiuni, precum ș şi 

„poddbele cele mai mândre ale formei. 
In secolul trecut şi la'nceputul secolului nos- 

tru, poesia lirică scrisă a devenit naţională nu- 
mai atunci când s'a inspirat din lirica poporu- 
lui. Tot ce sa făcut numai și numai sub influ- 
enţa elenismului decădut al scolelor grece din 
laşi şi din Bucuresci, nu a primit de cât visța 
slabă și împrumutată a unor vremelnice influ- 

ențe. | 

Când renascerea literară a'nceput în România, 

curentele predomnitore din ţările luminate, ale 

Apusului şi: Centrului Europei s'au. arătat când 

mai intense, când mai domâle şi în lirica nâstră. 

Clasicismul şi romantismul ai avut adepţii lor 
şi'n lirica scrisă română. 
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SECŢIUNEA A DOUA 

POESIA EPICA. 

CAP. |. 

Epopeia. 

$ 1. Definiţiune, divisiuni şi lămuriri. — Nu- 

mira epopeiă s6i poemă epică (de la cuvintele 

grecescă morte fac, şi Ezos .vers) povestirea. în ver- 

suri a unei acţiuni eroice. 

Acestă definiţiune o datorim lui Voltaire. - 

Inaintea sa, Oraţiii restrîngea cercul epopeiei 

la acţiunile eroice ale regilor şi marilor căpi- 

tani şi la sângerosele r&sboie. EI gice în a sa 

Arlă poetică : : | 

Res gestae regumque ducumque, et tristia bella, 

Quo scribi possent numero monstravit Homerus. 

Avătând întinderea fârte mare a subiectului 

epic, în comparaţiune cu întinderea mult mai 

restrinsă a subiectului tragic, Boileau (Art Poc- 

tique) introduce un noii element în definițiunea 

epopeiei şi dice:
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D'un air encore plus grand la possie &pique, 
Dans le vaste recit dune longue action, 
Se soutient par la fable et vit de fiction. 

Marmontel infine:cere ca acţiunea să fiă în 
epopeiă din cele interesante şi memorabile. 

La Greci, epopeiă era ori-ce poesiă disă sui 
povestită 6r nu cântată ; de aci, răarea divisiune | 
făcută în tote poesiele Grecilor: poesii cântate 
sei lirice, să u£47, Şi poesii necântate s6ii epice, 
ză Ea. 

Critica modernă imparte epopeiele în două 
mari clase: epopeia naturală care absârbe tot 
în coprinsul ei, cântece naţionale, codicele re- 
ligiose, analele, învăţăturile morale şi practice 
ale unui popor; și epopeia artificială sii epo- 
peia de imitaţiune, făcută de poeţii de genii 
dintr'unul din episodele epopeiei naturale. 

Se va lua bunidră din epopeia naturală a Ro- 
mânilor, din bogatele nâstre cânturi vechi, sti 
legende şi balade istorice, povestiri în versuri, 
şi se va face de un poet uă epopeiă artificială 
asupra unuia din eroii cântecelor populare. Ast- 
fel se înţelege divisiunea epopeiei în naturală 
şi artificială. Prima e spontaneă, nasce în mid- 
locul poporului; cea de a doua e fructul inSpi- 
raţiunei artistice, realisat conform prescripţiu- 
nilor ce studiăm mai la vale.



  

Independent €nsă de acestă divisiune, în ori- 

ce epopeiă, omul şi pasiunile sâle trebue să o- 

cupe locul cel d'ântâiii şi cel mai însemnat. 

Ori-ce poemă epică în care un dei scu uă 

întrâgă religiune formăză subiectul cr nu acce- 

soriele ; ori-ce poemă epică în care nu omul şi 

pasiunile s6le alcătuesc fondul tabelului, ci mi- 

raculosul despre care vom vorbi îndată şi care 

nu trebue să fiă de cât un simplu accident, nu 

indeplinesce condiţiunea esenţială a epopeii, 

nu este epopeiă. «Dscă, dice Châteaubriond în 

„le Gânie du Christianisme (vol. IL, pag. 240), 

»Omer şi Virgiliu ar îi pus scenele de acţiune 

»ale epopeielor lor în Olymp, ci nu ar fi „reuşit 

»cu tot geniul lor, să susţină pene la stirşitul 

" »poemelor, interesul uman, interesul dramatic, 

»care este vicţa acţiunei.» 

De altă parte: ânsă, decă epopeia, în subiectul 

stă uman, trebue să cânte pasiunile bune sei rele 

„ale omului, aceste pasiuni bune s6i rele vor fi 

tâte cu proporţiuni grandi6se. 

Fotul trebue să fiă mare în epopeiă. 

Eroul epopeiei pote să nu fiă perfect în ac- 

tiunile s6le, dâr până şi cu defectele. ce are, el 

trebue să se inalte mai presus de cei-l-alţi mu- 

ritori. | 

Virgiliii dice de eroul su:
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Vevtitur arma tenens et toto vertice supra est. 

„Toto verlice supra esse este în tot şi'n tâte 
calitatea principală a subiectului epic, a erou- 
lui epic. 

Tot in acestă privinţă a mărirei, a proporti- 

unilor grandidse, Boileau dice in asa Art Podtique: 

Voulez-vous longtemps plaire et jamais ne lasser ? 
Faites choix d'un hcros propre ă m'interesser ; 
En valeur €clatant, en vertu magnifique 
Qu'en lui, jusqu'au:r defauls, tout se montee heroique. 

Aceste defecte epices6ii eroice, precum. şi per- 
sonagiele rele cari se introduc în epopeiă, sunt 

menite a tace să reiesă pe fondul tabelului şi'n 

accesoriele lui cu atât mai mult frumus eţea și 

strălucirea virtuţilor, interesul ce ne inspiră pa- 

siunile nobile, grandârea eroului epic. 

. 

$ 2. Subiectul epopeiei. — Subiectul: epopeiei, 
ca şi proporțiunile în care el va fi desvoltat, - 

este omul cu tâte pasiunile s6le, proprie a deş- 

tepta în mintea şi'n inima cititorilor admiraţi- 

unea, iubirea, mila, ura şi spaima. 

Acţiunea eroică, prin care îşi iea fiinţa su- 

biectul şi ale cărei intrigă, peripeții şi desno- 

dăment se 'ntind asupra întregei lucrări, nu va
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fi epică, nu va pute servi drept subiect de c- 

popeiă, de cât numai atunci când prin săver- 

şirea sa reală, ea va fi făcut epocă în vicţa po- 

pârelor, va fi sguduit puternic mintea şi imagi- 

națiunea lor, va fi hotărit efectiv. sorta şi viito- 

rul lor. 

Inainte de epopeia artificială ce voesce să facă 

poetul, poporul să fi cântat în poemele lui na- 

turale părţi sei totul din subiectul ales de poet; 

legenda să se fi născut asupra faptului princi- 

pal, care alcătuesce miedul acţiunei. Prestigiul, 

faima şi r&sunetul acestui fapt să fi mişcat și 

să fi înfierbintat pentru veciă imaginaţiunea po- 

porului. | 

Cu alte cuvinte, epopeia de imitaţiune scu 

epopeia artificială își are isvorul săi în epopeia 

naturală. Acesta, după definiţiunea lui Paulin 

Paris, este «povestirea poetică care precede tim- 

»purile în cari se scrie istoria.» 

"Prin. urmare, şi după cei vechi şi după cei 

noui, subiectul epopeiei trebue luat din timpu- 

rile străvechi ale istoriei. 

Intradevăr, trecutul bătrân şi întinsa depăr- 

tare, incertitudinea din punctul de. vedere isto- 

ric a faptelor” ce va cânta, măresc şi mai mult 

libertatea pe care poetul epic cată so aibă in 

lucrarea sa.
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Istoria — fiind povestirea fidelă a unor fapte 

reale, faptul istoric, în tâte părţile şi amenun- 

tele lui, nu e proprii a fi cântat in epopeiă cu 

acea bogată fantasiă, cu acele elemente ideale 

şi cu “acele culori strălucitore pe cari le admi- 

răm în epopeiă. Imaginaţiunea poetului, în cân- 
tarea unui fapt istoric, va fi tot-d6una ţinută 

în friă,.pe pământ şin măsura vieţei comune, 

de datele istorice. Legendele nu şi-au locul în- 

ir'un asemenea subiect. Ori de câte ori poetul 

se va avânta în regiunile înalte cu eroul săii, 

vocea severă a istoriei îi va dice prin gura fiă- 

căruia. din cititorii săi: lucrurile nu s'ait petre- 

cut astfel. | “ 

Faptele cântate de Omer în Iliada şi în Odisea, 

faptul cântat de Virgiliă în Eneida aparțin epo- 

celor legendare, timpurilor străvechi asupra că- 

rora istoria nu are de cât noţiuni imperfecte, 

-şi despre felul cărora ea nu pote face de cât 

ipotese. Deci, pentru a cânta asemenea fapte, 

neţărmurită este libertatea poetului, libere sunt 
aventurile imaginaţiunei sâle, de credut combi- 

naţiunile minunate ale inspiraţiunei. - 

Fi-va deci adevărată tesa acelora cari susţin 

astădi că epopeia nu mai este posibilă şi că, 

mai mult de cât pentru ori-carealt gen poetic, 

pentru genul epic, pentru epopeiă, cuvintele lui
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Ernest Renan «la possie est chose du passe» sunt 
adevărate? | 

La acestă întrebare putem răspunde în liniă 

mari că fiă-care timp îşi are părțile-i epice; în 

fiă-care epocă găsim una scii mai multe epopeie. 

Ore astădi șciința cu minunile ei reale, dâr de 
uă grandore epică în tocmai ca şi minunile in- 

chipuite ale celor vechi, 6re sciinţa nu va da 

putere poetului ca st se avente pe brațele ei 
in înălțimile cerului, spre acele flanumantia moe- 

nic mundi cari îngrozeaii pe cei vechi, şi să se 

suiă pe culmile înourate ale munţilor, şi să se co- 

bre în afundimile pline de vietăţiale mărilor ? 

Der, după cum unele aii fost în vremea lui O- 

mer şi'n vremea lui Virgiliii cerințele genului epic, 

şi întrun fel sau priceput puterile şi pasiunile 

omului, — tot ast-fel se vor hotări .nouele 

cerințe ale genului epic, când se va stabili: 

deosebirea ce esistă între pasiunile omului 

nostru şi pasiunile omului omeric, între mi- 

raculosul zadarnic al poeţilor bătrâni şi mi- 

raculosul real al sciinţei contimporane în mare 

şi continui progres. Când formula înfrăţirei 

intre Poesiă şi Sciinţă se va găsi, atunci se 

vor întemeia si nouele legi ale genului epic, 

şi nimic nu ne va mai opri a crede că epopeia 

„este tot atât de posibilă în timpul nostru cât a



  

fost și'n timpul lui Omer şi lui Virgil Profeţia: 

lui Schiller se va realisa: 

Und die Sonne Ilommers, siehe, sie laechelt auch uns ! 

$ 3. Miraculosul. Felurile Iui.— Unul din ele- 
mentele absolut necesare epopeiei, astfel cum 

clasicitatea o ințelege, este ceia ce sa nuinit mi- 

ruculosul, adică intervenirea în acţiunea epică | 

a unor puteri supranaturale. 

Avend in vedere proporţiunile g arandi6se, adică - 

epice, ale acţiunei ce cântă, precum şi esce-: 
lența aprâpe supraumană a eroului s&ii, poetul - 

a fost firesce adus a-l pune în contact cu deii, 

scu cu ființe înzestrate cu puteri magice sei, în 

fine, cu ființe create de imaginaliunea sa, der 

posedând şi ele puteri supranaturale. 

Intrebuinţarea acestui element suprauman în- 

w'uă acţiune umană alcătuesce miraculosul atât 

in epopeia cât şi'n tragedia celor antici. 

S6 repetăm €nsă că miraculosul nu este în 

epopeiă, ca şi'n tragediă, decât un accesorii ;. 

„el nu pote constitui fondul tabelului, acesta re- 

mâne ocupat de om şi de pasiunile lui. 

După chiar natura ființelor supraumane ce 

poetul aduce în epopeia sa, miraculosul este de- 
mai multe feluri : 

1). Miraculosul păgân este acela întrebuințat
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„de Omer şi de Virgiliii.. Religiunea naturalistă, 
antropomorfismul plăsmuise pe. dei după chipul 
şi asemănarea omului. Pasiunile omului cu va- 

riele lor urmări fuseseră date deilor. Intre Fe- 

bus-Apolon, deul luminei strălucitore, şi un t€- 

n&r păstor din insula Delos «cea înflorită cu 

aur» nu este altă deosebire de cât că cel d'ân- 

tâiă, deul, este în pasiunile lui umane cu uă 

putere supraumană ; el are atotputința şi a tol- 

sciinţa. Intre frumosa și scânteiătârea Febe-Ar- 

temide şi tenăra fecidră ateniană care-şi sacri- 

fică pletele pe altarul deiţei, icrăşi nu esistă 

altă deosebire de cât aceia ce semnalarăm în- 

tre Apolon şi păstorul din Delos. 

Astfel fiind, pentru Greci, nu era nimic mai 

firesc decât ca deii şi deitele lor să iea parte 

cu pasiune la tote certele şi la: tote luptele. e- 

roilor epici, în a căror înrudire cu Olympul 

poporele eline credeai cu tăriă.- Şi pentru că 

deii şi deițele aveai, ca şi 6menii, afecțiunile 

şi urele lor, de aci amestecul lor natural în ac- 

ţiunile epice. 

In Omer, acest fel de miraculos se arctă în 

cea mai deplină a lui formă. Pentru ce? Pen- 

tru că poetul crede cu sinceritatea şi naivitatea 

primitivă a poesiei în acest amestec minunat 

al deilor cu &menii. Credeai de -asemenea în



acelaşi amestec al deiior cu 6menii cititorii s6u 
mai propriu, ascultătorii încântați cari făceaii 

rOtă imprejurul «sublimului orb» şi, mai târdiii, 

împrejurul rapsodilor omerici, trubadurii tim- 

purilor străvechi.. : 

Zeus, Pallas-Athene, Afrodita, Artemide, Ares, 

Febus-Apolon, Posaidon şi Era contribuese în 

perfectă măsură la peripețiele ]liadei şi Odiseiei 
infrumuseţând episodele, esplicând incidentele, — 

dâr totdâuna lăsând pe prima liniă a interc- 

sului epic pe om şi pasiunile lui. 
Și omul de atunci credea, pentru că făcea 

parte, cum dice Eminescu, dintr'uă | 

Lume ce gândea in basme şi vorbea în poesij, 

şi pentru că poetul, instrunându-și lira la polele: 
Olympului sâi în «r&corâsa TPempe,» sub ra- 
dele strălucitâre ale sorelui Eladei, cânta''cu a- 

devă&rata fericire, cu eternă bucuriă, cu divina 
tinereţe a inimei luându-și inspirațiunea' 

„Dint”un cer cu alte stele, cu alle raiuri, cu alti dei. 

  

Cu schimbarea timpurilor se schimbă şi cre- 
dințele omenilor. Les dieux passent 'comrae les 

„hommes, dice Renan (Souvenirs d'Enfance et de- 
Jeunesse). Deii lui Omer nu mai sunt deii lui 
Virgilii. Miraculosul păgân din Eneida nu mai.    
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este miraculosul păgân din Iliada; esistă âncă, 

d&r nu cu aceiaşi credinţă şi cu aceiași poesiă. 

"De mat'nainte, Lucreţiit atacase Olvmpul gre- 

co-roman şi superstițiunile lui in măreța sa poe- 

mă filosofică, de Natura Rerum. Faimosul 

Tantum relligio potuit suadere malorum 

făcuse să cadă mai tote superstiţiunile olimpice 

atât de priinciose poesiei epice. Cu. Virgiliu, mi 

raculosul păgân se sfârşesce. Filosofia epicureă 

„dice omului cu nelegiuita-i nepisare 

Jduis et meuss: les dieux ne songent «pură dormir. 

2 'Mivoculosul magic. Lucaniti, poetul roman 

din timpul lui Nerone, inventă un al doilea fel 

* de miraculos, cel magie, în epopeia sa, Farsala. 

Romanii nu mai credeai în: amestecul deilor 

cu 6menii, der pentru că omul trebue să crâdă 

în ceva, ej începuseră a se inchina la puterile 

cari nasc din şi prin descântece, farmece, vrăji, 

filtre şi evocaţiuni făcute cu tenebrâse machi- 

naţiuni. 

__ Acesta e,miraculosul magic, de care Bolinti- 

-m&nu s'a servit cu: atâta putere şi poesiă în ba- 

lada sa Mihnea și Baba. 

3) Mivaculosul creştin a fost întrebuințat de 

poeţii creştini în epopeiele lor. Dante in Divina 
Ss
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Comedia, Milton în Paradisul perdut, Klopstok 
în Messiada, ai întrebuințat der cu un succes 

contestat miraculosul creştin. 

- Châteaubriand s'a silit, în a sa” lucrare Le 

Genie du Christianisme, a demonstra că mira- 
culosul creştin pote servi poetului ca odinidră - 
lui Omer şi lui Virgiliii miraculosul păgân. 

Tesa acesta avusese de mai nainte contradic- 

tori. Cu un secol înaintea lui .Châteaubriand, 
Boileau susţinuse, în asa Artă poetică, căa in- 
troduce pe Dumnedei, pe toţi sfinţii în acţiu- 
vile, fiă chiar epice, ale omenilor supuşi gre- 

şelei, este în contra Frumosului, în contra po- 

esiei, în contra bunului simţ. 

Deii lui Omer şi lui Virgiliă luai parte cu 
pasiune la acţiunea epică. In luptele omerice din 
Iliada, (cânt. XX şi XXI) Pallas-Athene (Miner- 
va) se împotrivesce lui Ares (Marte) cu înfer- 
bintare. Deul r&sboiului o insultă dicendu-i: 
«Muscă de câine! pentru ce împingi pe dei la 
»luptă? Indrăsnâla ta e nesăturată și spiritul 
tău totdeuna violent... Er Athene, dându-se 
»îndărăt, apucă un bolovan negru, gloduros şi 

„»mare şi... lovi pe Ares la gât şi "i frânse pu- 
»terile... Ș'apoi rise Pallas-Athene și ?] insultă 
»trufaşă cu vorbe repedi : Nesocotitule, care te 
»lupţi în contră'mi, nu scii tu că e mă laud 
»de a fi mai puternică de cât tine ?....
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Junona omerică, Era ceă nâgră la inimă, un 

fel de Negă-rea ca în literatura nostră populară, 

dă în capul Artemidei (Dianei) cu tolba de să- 

geţi şi apoi o trage de urechi... «Er Artemide 

»sbură plângând, întocmai ca uă porumbiţă care 

„ferindu-se de uliii, fuge în scorburile unei 

»stâncă.» | | 

Ast-fel sunt deii omerici. 

Dumnedeirea creştină, idealul şi perfecțiunea 

supremă, nu are pasiuni, nu descinde în luptele 

omenilor. 
. 

4) Miraculosul filosofic consistă în acţiunea de 

a personifica idei abstracte, simboluri şi ficțiuni 

și, ca fiinţe, ale introduce în subiectul epopeiei. 

Voltaire, în a sa poemă epică La IHenriade, a 

întrebuințat acest fel de miraculos pe care, de 

altmintreli, îl găsim şi'n Virgilii, bunidră când 

ne descrie intrarea Infernului (Eneid. cart. VI, 

v, 2713—219): _ 

Vestibulum ante ipsum primisque în faucibus Orci 

Luctus et ultrices posuerecubilia Curae. 

Pallentesque habitant Morbi, tristisque Senectus 

Et Metus, et malesuada Fames ac turpis Egestas, 

Tevwvibiles visu formae, Letumque, Labosque ; 

'Pum consanguineus Leti Sopor et mala mentis 

_Gaudia montiferumque adverso in limine Bellum. 

Dintre cele 'patru feluri de miraculos ce am,
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enumerat până aci, cel mai slab din punctul de. 
vedere poetic, este miraculosul filosofic. 

De altmintreli, nasce pentru epopeiă uă slă- 
biciune tot atât de mare şi cu cele-l-alte feluri 
de miraculos, când poetul le întrebuinteză ast- 
fel în cât amestecul deului s6ii deiței în acțiu- 
nea epică s€ semene întocmai cu acel deus ex» 
machina, de. care vorbesce Oraţiii și pe care Eu- 
ripide il scotea la ivelă în tragediele s6le, ori 
de câte ori îhcurcătura iţelor' intrigei făcea să 
se resimţă trebuința unui deii, care să taie şi 
se sfirşâscă cu a tot putinţa lui acestă încurcă- 
tură. | 

Poetul trebue să useze de miraculos în mar- 
ginele unei prudente şi cumpătate probabilităi: 

Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus. 

CAP. II 

Acţiunea Epică. 

$ 1. Divisiune. —Am definit epopeia; povesti- 
rea unei acţiuni eroice, interesante şi memotra- 
bile. | 

Acestă acţiune cată a fi studiată din mai multe 
puncte de vedere: - 

a) din acela al calităților acţiunei -epice; 
| 10 

4 

a
 

s
i
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b) din acela al personelor ce ici şi pot lua 

parte în epopeiă, cu alte cuvinte, din acela al 

caracterelor ; 

c) din acela al: planului și 

d) din acela al stilului. 

$ 2. Calitățile acţiunei epice.—ln ceia ce pri- 

vesce natura subiectului, calităţile acţiunei epice 

sunt următorele: unitatea, intregimea, mărirea și 

interesul. 

Unitaleu este acea insuşire a acţiunei epice de 

a fi una şi aceiaşi de la'nceputul şi pent la stăr- 

şitul epopeiei; una şi aceiaşi este causa de că- 

_peteniă care continui tinde către același scop. 

Când Omer începe Iliada cu 

Ma Xetde. 9eă, Irpujiizo "A/ipos, 

și când Virgiliă dice la'nceputul Eneidei : 

Arma virumue cano Trojae qui primus ab oris . 

Italiam fato profugus Laviniaque venit 

Litora. . . ..... 7 

vodem îndată. care este. unitatea. acţiunei epice 

ce ai să cânte poeții. 

«Mânia lui Achile» — Sosirea și stabili eu, luă 

[nea în: Ialta». sunt: cele două: evenimente ăsu- 

pra cărora se va concentra intrega atenţiune a 

cititor ului, Tot ce nu isvoresce din aceste două
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evenimente sâă de densele nu se l6gă,. nu ţine 
de acţiune de cât în mod episodic. 

Ancă de la Aristotel, unitatea acţiunei este 
considerată în epopeiă ca uă regulă invariabilă, 
ca un canon fundamental. Ea este tot atât de 
necesară epopeici cât și tragediei, cu care epo- 
peia se asmănă f6rte mult, așa că dreptate a- 
vea Aristotel de a o numi uă tragediă povestită. 

'otuşi, între unitatea acţiunei epice şi unita- 
-tea acţiunei tragice esistă uă deosebire, care de- 
curge din chiar natura ambelor genuri. Intr'a- 
devăr, pentru tragediă, fiind dată şi întinderea 
ei şi cerinţele genului, poetul tragic nu are ace- 
iaşi libertate ca poetul epic. Cel d'ântâiii strin- 
ge tote peripeţiele acţiunei tr agice în cincă acte, 
cel d'al doilea pote să se folosâscă de 12 scă de 
24, scu de 36 de cânturi. | A 
„"Pragedia, dice Marmontel, nu e de cât un sin- 
gur tabel ce înfăţişăm spectatorului. Epopeia e 
uă seriă de mai multe tabeluri, pe cari firul ac- 
țiunei şi memoria cititorului le l&gă între dânsele. 

Episddele, adică acţiunile incidentale cari se legă 
mai mult sii mai puţin cu acţiunea principală, 
nu sunt permise de cât forte rar poetului tra- 
gic. Semper ad. eventaunt festina, este indemnul 
ce i se faceinti” una. | 

Din contră, poetul epic alcătuesce cu epis6- 
dele una din cele mai frumose podsbe ale epo- 

 



peiei, când scie a le alege şi a le presinta ast- 

fel în cât ele să nujicnâscă £ acţiunea principală. 

Cu privire la legătura ce trebue să esiste îu- 

tre acţiunea principală care dă -epopeiei unita- 

tea, şi episodele cari sunt accesoriele epice, Boi- 

- leau ne sfâtuesce cu dreptate precum urmeză : 

N ofr ez point un sujet dincidents- trop charge ; 

Le seul courroux WAchille, avec art mehage; 

Remplit abondamment une liade enticre. 

Souvent top dWabondance appauvrit la maticre. 

Episăele deci sunt permise poetului epic sub 

condiţiunea esenţială de a le întrebuința cu uă 

prudentă cumpătare, şi de a le şăsi loc în ac- 

țiunea principală cu un siraț şi uă destoiniciă ar- 

tistică. N 

Episodele pot fi de dou& feluri : unele ţin de 

acţiunea principală şi esplică părțile ei secun- 

dare, altele nu tin de loc, şi asupra acestora a- 

„tenţiunea poetului trebue să se oprâscă mai cu 

stăruință. 

In naraţiunea epică, episădele sunt uă fru- 

museţe cu atât mai mare cu cât poetul scie a. 

le orna cu tote darurile imaginaţiunei sele. Ele 

sunt în vasta şi lunga acţiune a epopeiei ca un 

fel: de plăcute .şi binevenite . odihne pentru citi- 

tor. Popularitatea multora din poemele epice se 

datoresce in mare „parte episodelor. Cine nu.
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cunosce din Jiada lui Omer, «Jalea Androma- 
cei» şi «Imormântarea lui Patrocle ?» din Ineieu 

lui Virgiliă «Calul Troiei» şi «Prietinia lui Nisus 

cu Euryale»? din Farsula lui Lucaniii «Trecerea 
Rubiconului?» din La Gerusalemme liberatu a lui 

“Torquato Tasso, «Grădinele Armidei.» ? 

$ 2. Intregimea. — Inţelegeim prin Intregime a- 

cea calitate a acţiunei dramatice de a forma un 

lol estetic, de uă intindere completă, cu incepu- 

tul, midlocul şi sfirşitul său propriii $ Și bine de- 
terminat, . 

Epopeia intregă, in înţelesul ostetic al « cuvân- 

tului, — are in inceputul sei enumeiiarea cause- 

lor cari aii provocat şi condus acțiunea, carac- 

terisarea prină a personagielor, pr evestirea u- 
nora. din peripeţiile câri vor urma. | 

la inidlocul s6u, epopeia intregă conţine gre- 

utăţile ce se ridică in calea eroului, luptele sâle 

în contra acestor greutăți, episâdele cărora a- 

ceste lupte dai nascere, a 
În sfârșitul săi, epopeia intreg dă cititorului 

indeplinirea voinţei eroului, atingerea scopului 

pentru care s'a luptat, într” un. cuvent desnodă- 

mentul. 

In cât timp şi în ce măsură di 48 s se desfă- 

şure inceputul, -midlocul şi sfârşitul epopeiei ? ă 

La acestă întrebare, un respuns hotărit nu
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se pote da. Iliada ţine 48 de qile; Odisea, 5% 

de dile; Eneida, 6 ani. "Cei cari aii voit să dea 

Oră- cărei acţiuni epice „durata de un an (Ron- 

said : La Fraiciade) ai uitat că poetul pote în- 

tun singur vers să percurgă ani întregi, şicu 

uă întâmplare de câte-va dile pote da nascere 

la uă întinsă poemă epică. 

S A Mărirea. — Mărirea scă grandorea alcă- 

tuesce a treia calitate a acţiunei epice. 

Am spus mai sus la subiectul epopeiei că a- 

cesta trebue să fiă memorabil, cu alte cuvinte, 

subiectul epopeiei, atât prin natura lui cât şi 

prin podobele cu cari poetul îl înfrumuseţez ză, 

trebue să fiă grandios, adică măreț și capabil 

a provoca în mintea nostră admiraţiunea şi tote 

simțimentele ce o urmeză. 
Atât acţiunea în ea însăşi cât şi eroul trebue 

să se deosebescă de ceia ce vedem că se petrece 

în tâte dilele. Evenimentele la care eroul iea 

parte, piedicele ce el invinge sunt şi trebue s& 

fiă de acelea cari pot indaţă aţâța simţimântele: 

de cari vorbim mai sus. | 

„De aci, necesitatea de a se alege şubiectul e e- 

popeiei din. vremuri pe cari istoria _ nu le cu- 

nosce de cât în mod. necomplet, pentru, că asu- 

pra unor. ast-fel de subiecte imaginaţiunea po- 

etului se pote: esercita fără -a fi jignită de rea-
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litate, și pentru că intr'ânsele mmiraculosul se 

pote introduce cu Gre-care verosimilitudine. 

Alegând subiectul nostru dintraceste timpuri 
străvechi şi fabulose, și aretându-ni-se eroul in 

cadrul maiestos şi măreț al epopeici, noi nu ne 

mai îndoim | 
x 

„....„ deca-aşa 6meni intru adevăr ai stat, 

cum dice Alecsandrescu in Umbra hi Mircea lu 

Cozia. 
Maiestatea şi grandârea epopeiei atârnă şi de 

insemnătatea eroilor cari animă acţiunea epică. 

Alt-fe! ni se înfăţişază certa între” Agamemnon 

şi Achil, şi altfel ni s'ar înfățișa certa între doui 

soldaţi necunoscuţi. 

Nasce 6nsă grandorea acţiunei epice numai 

din însemnătatea personagielor ? 

Marmontel dice : «independent de rangul şi veda 
» personagielor, granddrea acţiunei epice nasce 

»mai cu semă din natura evenimentelor şi din 

»insemnătatea acestora. Evenimentele înalţă. pe 

»om când, în midlocul lor, omul iși păstreză 
»intregă. voinţa și profită de evenimente.» 

Cu privire la amănuntele cari nu sunt epice 

şi. cari ar jicni grandorea şi. maiestatea. epopeiei, 

Boileau ne sfătuesce a le ignora şi a nu imita 
pe acel poet epic,. 

 



. qui dăcrivant les mers 
Et; peignant au milieu de leuvs flots entr 'ouverts, 

IPHebreu sauve du joug de ses injustes maitres, 

Met, pour le voi» passer, les poissonsaux lenâtres. 

$ 5. Interesul. — Acţiunea epică trebue se fiă 

memorabilă şi interesantă. 

Interesantă va fi acţiunea epică, cu alte cu- 

vinte ori-ce cititor va simţi inima că-i saltă la 

citirea poemei, atunci când pasiunile ce conduc 

pe eroi în luptele sele sunt de acelea cari a- 
parțin tuturor 6menilor şi tuturor timpurilor,— 

cari posed frumuseţea universală,—cari nu sunt 

pricepute numai de un popor s6i de dou, ci 

de tote popâreie, şi cari, in fine, nu trec ua 

dată cu epoca sei cu eroul ce cântă poetul, ci 

sunt in acelea cari alcătnesc zestrea vecinică 

a omenireij., | 

De altmintreli, în epopeiă ca și'n ori-ce lu- 

crare artistică, interesul nasce atât din natura 

subiectului cât şi din modul cum poetul, artis- 

tul, scie a'l tracta. Unitatea totului, înlănţuirea 

peripețielor, desvoltarea caracterelor şi ceia ce 

enumerarăm mai sus, pasiunile, din cari nasce 

puterea emoţiunilor pentru cititor, conlucreză a 

da epopeiei interesul cel mai mare şi a face din 

poema poetului ceia ce Grecii numial să Eee 

vopoeposgbw tm conductor al sufletelor.
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Uă astfel de epopeiă satisface pe deplin precep- 
iul lui Oraţiii, care ne spune cu mare dreptate: 

Non satis est pulehra esse “poemata, dulcia sunto, 

Et quocunque volent, animum auditoris agunto. 

$ 0. Personele Epopeiei. — Omul şi pasiunile 
scle alcătuesc fondul ori-cărei epopeiă. Cari sunt 

deci pasiunile cari vor agita pe eroul epic și 

vor forma caracterul său proprii ? | 
Aceste pasiuni sunt de două feluri: generale, 

adică pasiuni de acelea pe cari ori-ce eroi pâte. 

să le aibă, şi anume virtutea, vitejia, generosita- 
tea, înțelepciunea ;—şi speciale, adică pasiuni cari 
sunt numai ale eroului nostru şi cari servesc a-i 

defini complet personalitatea sa. 
In tragediă, eroul are un câmp mărginit şi'n 

care nu se pote mişca de cât supunându-se u- 

neia şi aceleiaşi pasiuni. ! 

Intinderea epopeiei permite eroului epic să se 

arâte astiel cum este în firea omului de a fi: 

schimbăcios şi nestatornic (ondoyant et divers, cum 

ă glis Montaigne), cu aventuri de entusiasm, de. 
curagiii şi de virtute, şin urmă cu defectele, 

slăbiciunile şi viţiele scle. | 

In tâte aceste stari, ' eroul cât şi cele-l-alte, 

pers6ne ale epopeiei ni se vor arăta impreună 

cu pasiunile lor, în proporțiunile cerute de gran- 
dorea epică.



Sehimbăciunea şi nestatornicia pasiunilor epice 

vor îi totdcuna pricinuite de uă causă .0re-care 

de un simţimânt, de un scop, deuă întâmplare. 

Pentru a judeca drept jocul pasiunilor şi in-: 

fluenţa moravurilor în schimbarea stărei inte-_ 

lectuale sei pasionale a unei persâne epice seu 

tragice, se cere poetului uă adâncă cunoscinţă 

a naturei. omenesci. | 

Ca şi pasiunile, moravurile personelor epice: 
sunt generale și speciale sei locale din punctul 

de vedere al întinderei lor. Moravurile sunt bune, 

decente, variate şi logice din punctul de vedere 
al calităței lor. 

Dintre tâte persârele epopeiei, una este aceia 

asupra căreia ântâiii atenţiunea poetului şi apoi: 

atenţiunea cititorului se aţintă mai cu deosebire. 

Acesta este eroul, 

Achile în Jliada, Ulise in Odisea, «6re-cum» | 

Enea în /-neida au locul de frunte. Ei conduc: 

acţiunea ; asupra lor poetul a grămâiit tote da- 

rurile geaiului s&ii. Fiă-care din aceşti eroi toto 

vertice supra est în raport cu cele-l-alte perso- 

nagie. În acest erou, — Boileau ne-a spus deja— 

totul, penă şi defectele sunt strălucitore, mândre, 
magnilice. Eroul trebue să fiă marimus chiar 
și în iminimis. 

El este, dice Oraţii:



155 

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer, 

Jura neget sibi nata, nihil non arroget armis. 

Der totdâuna trebue să r&mână om! 

Achille deplaivait moins bouillant et moins prompt ;: 
Paime ă lui voir verser des pleurs pour un affront,. 

dice Boileau. | . | 

Tote aceste calităţi. epice ale eroului, precum 

și calităţile celor-l-alte personagie, poetul ni le 

va areta astfel in cât ele să ne apară, nu din 

cuvintele poetului, ci din faptele şi discursurile 

personagielor. 

Poetul nu face de cât a povesti reflecţiunile. - 
lui; intrarea lui în acţiunea epică ar fi uă greşelă. 

Numărul persânelor intr'uă epopeiă nu este 

hotărit de cât de însemnătatea şi de trebuinţele 

acţiunei. Ele pot fi numerâse sâii mai puţine. 

Am vorbit la Miraculos cu câtă prudență poe- 

tul va face să se cobâre din cer pe pământ sc 
să se suiă din Iad pe pământ, în midlocul per-. 
sonagielor 's6le umane, deii şi deiţele, . fiinţele. 

alegorice şi vedeniele magice. 

$ 7. Forma, planul Epopeiei. — In planul epo-- 

peiei, adică în lineamentele generale în cari po- 

tul ne ar6tă economia . lucrărei sele, deosebim 

mâi ântâiă începutul sei cu alte cuvinte, propo-- 

sitiunea în care poetul îşi espune subiectul. 
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In acestă proposiţiune care nu este decât ti- 

“tul mai desvoltat al poemei, poetul ne 'nfăţi- 

şăză pe eroii şi ne vorbesce în câte-va cuvinte 

-de faptul care va forma miedul acţiunei. | 

" Proposiţiunea trebue să fiă nobilă şi simplă, 

fără pretenţiuni, fără a face făgădueli ce, pe 

urmă, în desvoltarea poemei, nu va pute ține. 

Oraţiii critică cu drept curent începuturile 

esagerate: - 

Nec sic incipies ut seriptor cyelicus olim : 

«Fortunam Priami cantabo et nobile bellum». 

+ Quid dignum tanto feret promissor hiatu ? 

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. 

Er Boileau, cu aceiaşi dreptate, .ne dă urmă- 

torul consilii, privitor tot la „nceputul poemei 

epice: 

Nallez pas,. d&s' Pabord, sur Pegase” monte, 

Crier ă vos lecteurs d'une voix de tonnerre: 
«Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.» 
Que produiră Pauteur aprts tous ces grands cris? 
La montagne en travail enfante une souris. 

După proposiţiune urnieză invocațiunea. Acesta: 

este rugăciunea ce poetul adreseză Muse, s6u 

pentru ca ea săi spună cele ce el are să cânte, 

s6i pentru ca ea să "1 ajute în întreprinderea 

sa, s6ii peritru ca să “i dea inspiraţiunea și se



  

: Mita 

1 facă a începe și sfârşi cu bine greua ui în- 

treprindere. . | 

Omer pune inceputul şi invocațiunea împre=- 

ună şi rogă Musa ca ea st cânte. 

In lada: 

Mipey tetdz, dă, Tmjăniiâeo *Agijoc, 

(Mânia cântă, Musă, a lui Achile, fiul lui Peleii) 

și tot ast-fel in Odisea : 
7 . 

"Avăpa pt Ewazz,: Madoa, z0brpozov. de păha oh 

Il), 2zs. 'Tpoims tepbv arohedpov Enepiozv 

(Pe erou! cântă-mi”], Musă, cel destoinic, care mult forte. . 

(Rătăci, după ce a Troiei sacră cetate dărimă). 

1n Eneida, Virgilii desparte inceputul de în-. 

vocațiune. | - 

In primul, poetul lui August dice: 

Arma virumque cano Trojae qui primus ab oris 

Italiam fato prolugus Laviniaque venit 
Litora , cc... 

In a doua, în invocafțiune, el rogă Musa, nu. 

ca Omer, a cânta: pentru el, ci a i spune nu- 

mai causele: 

Musa; mihi causas memora, quo numine laeso 

Quidve dolens râgina deum tot volvere .casus, 
Insignem pietate virum, tot adire lsborem 
Impulerit. .. cc... 
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Dante, in Divina Commedia, nu cere decât a- 

jutorul lui Virgiliu (cânt. 1): 

O degli altri poeti onore e lume, 

-Vagliami'l lungo studio el grande amore 

Che m'han fatto cercar lo tuo volume; 

şi pe al Musei (cânt. Il): 

O Muse, o alte ingegno, or m'aiutate. 

'Vasso, in (ierusalemme liberata, după propo- 

siţiunea în care ne spune subiectul: 

Canto Parmi pietose e il Capitano 
Che il gran sepolcro libero di Cristo, 

cere Musei, în invocaţiune, numai a'l inspira 

Musa, tu che. . 

Hai di stelle immortali aurea cororia, 
Tu spira al pelto mio celesti ardori. 

In La Ilenriade, Voltaire, după proposiţiunea 

începutului : 

Je chante ce bheros qui regna sur la France 
Et -par droit de conquăte, et par droit de naissance, 

nică nu invocă: pe Musă, ci numai Adevărul.: 

Descends du aul des cieux, auguste Vârite, 
Repands sur mes ccrits ta force et ta clart.
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In Mihaida, epopeiă neterminată, L.-Ileliade- 
Rădulescu are ca început următorele versuri: 

Cânt armele române şi Căpitanul mare, 
Ce 'nvinseră păgânii şi liberară tera: 
—Spăimântătore spaimă !—luciră peste Istu, 
Peste Carpaţi trecură de gloriă încinse, 
Și toti Românii întPuna uniră sub un sceptru 
Uă acuilă, uă lege, cum trebue să fiă. 

€r ca invocaţiune pe acestea : 

Uă Musă 'mbăvbătată cem Elicon n'ai nume, 

Ce sorele Dreptăţei le'ncinde, te inspiră, 

FEroica ta lira acordă cu Unire | 
Fă s&i aud vibrarea a cordelor sonore, 
(Intinsen negrul sânge tiranilor purpurii ?). 
Tu dă semnalul, Musă, la prima mea cântare, 

In peptul mai revevsă mânia cea sacră; 
Aprinde a mele versuri cu flacăra-ți divină, 

Și voii aprinde inimi, voii deştepta Românul 
SE te aţinten faţă, se te cunsscă bine. 

In Aegriada, poemă epică d. Aron Densuşianu 

dice în inceput: 

Cânt armele şi Domnul, cempinși da sârtei mână - 
Din Făgăraşi uă dată sculându-se ai plecat 

Şi străbătend Carpaţii, la Dunărea bătrână 
A Daciei domniă din noi: a 'ntemeiat. | 

“In invocaţiunea Neyriadei citim următorele:
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Nemuritore dină, străvechiă Olimpiană, 
"Tu ce ai lăsat Ja Tibru cerescele-ti comori, 

O dalbă Cosinzenă, descinde şi'mi şoptesce 
Şi vârsăn al meii suflet tot focul t&u divin. 

După invocaţiune, poetul incepe narațiunea ac- 

țiunei epice. | 

Acestă naraţiune pote fi de două feluri: 

a) d6âcă poetul urmeză şirul întemplărilor ast- 

fel cum ele s'aii petrecut de la'nceputul şi pân& 

la sfârşitul acţiunei, atunci naraţiunea e simplă. 

—Omer în Iliada şi Torquato Tasso in Gerusa- 

lemime liberata ai întrebuințat naraţiunea simplă ; 

b) dâcă poetul începe naraţiunea sa, nu de la 

inceputul acţiunei, şi nu urmeză ordinea crono- 

logică în care evenimentele s'aii produs, ci de 

uă dată introduce pe cititorul săi chiar în mid- 

Jocul acţiunei eroice,—insărcinând mai curând 

sâii mai târdiii pe eroi sei pe unul din perso- 

„ magiele secundare ale Epopeiei s& povestescă fap- 

tele la cari noi nu am asistat,-—atunci naraţiu- 

nea este compusă. | 
Ori cu naraţiunea simplă, ori cu naraţiune 

compusă, pentru frumuseţa poemei epice lucrul 

este tot una. Elocinţa naraţiunei, măreţia tabe- 

Jurilor, interesul intrigei, contrastul caracterelor, 

lupta pasiunilor, adevărul şi nobleţa moravurilor. - 

epice alcătuesc adevărata frumuseţă a epopeiei.



GL 
+ 8. Stilul Epopeiei.—Stilul e limba scrisă, e | 

caracterul dicțiunei, este vestmintul cu care îm- 
brăcăm cugetările mâstre. 

Prin urmare, dâcă am cerut acţiunei. epice, 
drept principale calități, grandârea şi maiestatea, 
acestea: urmeză a fi şi principalele calităţi ale 
stilului epic. | 

Stilul epic trebue să fiă deci maiestos, demn, 
grandios, nobil, plin de colori strălucitore; fi- 
gurele epice sunt din cele mai frumose. 

In Epică, mai mult de cât în ori-ce gen lite- 
rar, se întrebuinţeză acele cuvinte pe cari Omer 
le numea cuvintele întraripate. | 

Tabelele cele pompsse, stii măreţe, scit îngro- 
zitore, trebuesc înfăţişate cititorului întrun stil 
care să concorde cu natura lor. 

Poetul cântă bătălia şi noi vedem pe luptă _ 
tori cum: - | (A EIN 

| 

  

Se reped cu cinci, cu dece, tot mai mulţi, mai plini de'ură; 
Unii urcă, sunt ca tigrii ce s'asverl pe preda lor; 
Luptă, strigă, urlă ; săbii zăngănesc ingrozitor. 
Pusci trăsnesc, scrişnesc răniții, crunte chinuri îi tortură, | 
Morte! morte! se aude resunând ca uă fanfară. : 
Pept la pept se string, cu dinţii se apucă şi se rup; 
Fără milă printre rânduri plugul morţei ară, ară, 
Arma cade peste armă, trupul cade peste trup. 

(0. Pavelescu: Zopira). A 

  

Mai cu s6mă în epopeiă cată să se arte în | ' 
totă splendbrea lor acea elocință patetică şi acea „i 

4 - 

  

. 
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căldură entusiastă, cari făceau pe cei vechi să 

crâdă cu adevărat că deul inspiră, pe poet, că 

_Dumnedeirea îi şoptesce rostul yersurilor s6le. 

Elocinţa şi căldura în stil nasc din interesul 

şi intriga acţiunei epice. Decă, poetul a reuşit a 

înjgheba bine intriga şi, prin natura subiectului 

săi, a provoca un interes din ce în ce crescând, 

aceste două calități esenţiale stilului epic, elocința 

şi căldura, vor urma pe aceiași scară ascenden- 

tă „frumuseța epopeiei. | 

Totuşi, e de observat că, decă poetul remâne 

continuii în nota sublimului şi grandiosului epic, 

el pote fi acusat de monotoniă. | 

Varietatea stilului, decurgend din varietatea 

acţiunei epice, din-episode, incidente, discursuri, 

descripţiuni plăcute, e una din pod6bele cele mai 

 frumâse ale formei epice. 

Boileau ne spune cu forte mare areptate că: 

On peut âtre ă la fois et pompeux et plaisant, 

Et je hais un sublime ennuyeux ei pesant. 

  

CAP. IL 

Istoricul Epopeiei. 

$ 1. Vederi generale. — Ancă din timpurile 

cele mai b&trâne, tote poporele au avut nume-



  

4 

1163 

r6se legende şi tradițiuni despre strămoşii și des- 
pre eroii lor. o 

Spre mai uşâră ţinere-de-minte a legendelor 
cari cânta faptele eroice şi gloria n&mului, s'a 
adoptat pentru a lor naraţiune forma versificată. 

Ast-fel sai născut epopeiele naturale la tote 
poporele. . ” 

Mai frumose şi mai poetice la. acelea al că- 
ror genii vedea şi a căror inimă sirpţia ideia: 
sensibilă şi prin urmare încredința memoriei 
lot ceia ce li se părea că ese din cercul ordinar: 
al vieţei,—epopeiele naturale nu primiră. de cât 
uă intindere forte mică şi uă formă costelivă de 
tot, la poporele cari din fire erai pornite numai - 
spre lucrurile reale și practice. 

Am spus deja că, la tote popârele, epopeiele 
naturale în tot sâi în parte sai transmis din 
generaţiune în generațiune prin tradiţiunea orală. 

Și astăgi ca şin trecut putem face observa- 
țiunea următore: cu cât civilisaţiunea se află la 
uă naţiune într'uă stare mai simplă, intr'uă ver- 
stă mai tânără, mai lipsită de cultura şi sciinţa 
ce ni le dati timpul şi 'ncercările, cu atât po- 
porul simte pentru epopeiele sele naturale, pen- 

* 

tru legende, balade, basme, întrun cuvint pen- 
tru ori-ce povestire versificată, uă iubire mai 
nare, mai respectudsă şi mai stăruitore. 

Acestei iubiri-şi acestui respect pentru cân- 

- 

N
 

z 

“ 
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turile strămoşesci se datoresce la tote poporele 

conservarea fidelă a poesiei populare, şi prin ur- 

mare a &popeielor naturale, din. episodele cărora 

poeţii de geniii, în aurora civilisaţiunilor litera- 

re, aveaii să alcătuâscă epopeiele literare sci de 

imitațiune. 

* Nascerea epopeiei de imitaţiune seci epopeii 

artificiale din legendele şi tradiţiunile populare 

versificate să pote urmări la mai t6te poporele. 

Vom semnala faptul numai la acele popârea 

căror civilisațiune a strălucit mai mult în isto- 

ria omenirei. Numai despre epopeiele acestora 

vom vorbi în linie forte generale. 

$ 2. La Indieni. La Persi. — Din legendele și 

tradiţiunile. privitore la luptele nesfirşite ale ce- 

lor cinei fii ai regelui: Pandu în contra celor: 

uă sută de fii ai regelui care domnea la Has- 

tinapur, oraşul elefanților, — din aceste legende 

cari erati cunoscute în tâtă India sa alcătuit 

în 18 cânturi Iliada Indiei, adică poema epică 

numită Mahabharata, al cărei autor se crede a 

“fi fost Viaza. 

A doua poemă epică a Indiei, care tot din 

legendele, credinţele şi miturile populare a năs- 

cut, este Ramayana, operă a lui Vahniki care 

cântă călătoriele, faptele şi vitejiele lui Hama, 

ful unui rege al Indiei şi'n care Vişnu, unul



a
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din cei trei dei ai Trivităţei indiane (Brahma, 
Siva, Vişnu), să incarnase pentru a şeptea oră. 

Lungimea acestor poeme e colosală. 
La Perşi, poetul Firdussi a cântat într'uă po- 

emă de 120,000 de versuri, numită Sah- Nameh, 
legendele şi istoria “vechilor regi ai Persiei. 

Tot la Perşi, şi-apoi la Arabi, la Turci şi 
chiar la Indieni (der în limba indiană, nu san- 
serită) se află poeme eroice cântând pe Alexan- 
dru-cel-Mare, şi pe vechii eroi ai Indiej și ai 
Arabiei. 

Tote poporele orientale nu ai avut nică uă 
dată în composiţiunile lor artistice de ori-ce 
natură, simţimentul proporţiunilor, al m&surei, 
al armoniei părţilor, şi de aceia vedem, la tote 
aceste popore, poemele lor epice şi eroice ajun- 
gând, ca şi edificiele regilor, la nesce mărimi 
unice şi fenomenale. 

$ 3. La Greci. — Pentru a ne forma uă ideiă 
completă despre ce va să dică epopeiă în a- 
devăratul înțeles artistic al cuveniulvi, şi pen- 
ivu a găsi modele epice cari să satisfacă tote 
regulele ce cun6scem, trebue să le căutăm în 
acea eră, iubită de dei şi de Muse, în care 
după cum am mai spus, tâte genurile literare 
ai fost cultivate cu gust şi aduse până la per- 
fecțiunea ce 'este dat spiritului uman s& ajungă. 

E 
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In Grecia, in care tote fr umâscle arte | şi-att 

avut fruntașii lor, mulţămită admirabilei limbi 

celine, 

Ce langage sonore,” dux douceurs souveraines, 

Le plus beau «ui soit n€ sur des levres humaines, 
(Andre Chenier). 

poesia, cu tote genurile ci, străluci mai presus 

de cât la tote poporele. Grecii aţi dat lumei şi 

cele două epopeie cari, in urmă, serviră de mo- 

del tuturor poeţilor epici. 

Aceste două poeme epice ale “Grecilor sunt 

lada şi Odisea, lui Omer. 

In cea d'ântâii, în Iliada, poetul cântă mânia 

lui Achile, fiul Tetidei şi al lui Peleii regele Ftio- 

tidei; nenorocirile Grecilor la înconjurarea Troiei 

în timpul cât Achile, supărat din causa raptu- 

lui Briseidei, se retrăsese în cortul săii, şi'n fine - 

resbunarea omorului lui Patrocle de către Achile 

care reintră în luptă și ucide pe Ector, fiul Ini 

Priam şi omoritorul lui Patrocle. Poema este în 

24 de scânturi. 

In Odisea, Omer cântă călătoriele lui Ulise, 

regele Itacei, care, după luarea Troiei, intorcân- 

du-se in patria sa, rătăci dece ani prin Medite- 

- rana, bătut: de vânturi prin tâte părţile, înainte 

de a pute: să ajungă în Itaca, la soţia sa Pe- 

nelope. şi la fiul săii Telemac. Odisea are tot. 

24 de cânturi.
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Scrise în dialectul ionian, Iliada şi Odisea se 
disting: prima, prin simplicitatea planului, prin 

măreţia epică a concepţiunilor, prin sublimita-. 

tea şi bogăţia imaginilor, prin frumuseţea epi- 
sâdelor ; a doua, prin -interesul din ce în ce 
crescend al situațiunilor şi prin naivitatea ini- 
mitabilă a naraţiunei. 

Omer este şi remâne principele poeţilor epici, 
er Grecia antică, ț6ra în care epopeia a născut 
in tocmăi ca Minerva din capul lui Joue, impo-. 
dobită cu tote mândreţile ei. N 

Frumuseţea poesiei şi celor-l-alte arte ale a- 
cestei ţări bine-cuvintate de Dei şi de 6meni, 
aii fărmecat şi înflăcărat totâduna pe poeţii şi 
pe artiștii tuturo» timpurilor. Musset, în focul 
inspirațiunei, afirmă că: 

La langue que parlait le coeur de Phidias - . 

Sera toujours vivante et toujours entendue; 
Les marbres ont apprise et ne l'oublieront pas ; 

şi-apoi, in admirațiunea-j entusiastă, el esclamă 
cu spiendidă poesiă: 

Grâce, 6 mâre des arts, terre d'idolătrie, 

De mes voeux insensâs. ternelle patrie, 

J âtais ne pour ces temps oi les fleurs de ton front 
Conronnaient dans les mers Pazur de YHellespont ! 

$ 4. La Romani. — Oraţiii a recunoscut cu sin- 
ceritatea lui obicinuită, în Arta poetică, (v. 323— 
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324), superioritatea Grecilor asupra Romanilor 

în studiul şin cultul frumoselor arte: 

Gwais ingenium, Grais dedit ore rotundo 

Musa loqui . . . . . . . . 

In epopeiă, Romanii imitară pe Greci, îndată 

ce cunoscură bogata lor literatură. Inainte, din 

causa geniului lor practic și positiv, Latinii nu 

fuseseră adoratori ai Muselor. Poema lui Naevius 

asupra, începutului Romei şi Analele lui Ennius, 

cari tracteză acelaşi subiect der până după al 

. doilea resbel punic, sunt singurele mostre de 

poemă epică ce a produs vechia literatură lati- 

nă. Și âncă, poemele lui Naevius şi Ennius nu 

sâtisfac tote regulele epopeici. Subiectul lor e is- 

toric; imaginaţiunea poetului nu pote săși iea 

liber avântul, €r miraculosul nu apare decât 

pentru epoca legendară a fundărei Romei. 

De aceia, chiar dinainte de apariţiunea /ne- 

idei, aceste două bătrâne poeme naţionale. fuse- 

seră uitate de Romani cari, de la Cicerone în- 

câce, nu mai citeai de cât cap-d'operile litera- 

iurei eline. 

Virgiliu este primul şi unicul poet latin care 

a sciut să adune tâte traditunile şi tote legen- 

dele naţionale ale poporului roman, tote fabu- 

lele mitologice, vespândite în poporul rege şi, 

având înaintea sa ca modele Iliada şi Odiseu
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lui Omer pe cari le cunoscea perfect, să facă 

epopeia naţională a Romei lui August, /neida. 

Virgiliii este cel mai genial imitator al lui 

-Omer. 

[Eneida este numită astfel după Enea, fiul lui 
Anchise şi al Venerei. După sfărmarea 'Iroiei,. 

mea, însoţit de tovarăşii săi, plecă spre Apus 

şi, multă vreme rătăcind pe Marea Mediterană 

ca şi Ulise, ajunse în fine în Italia, ţâra care 
i-era hotărită de oracolele deilor. Aci, dupe di-. 

ferite lupte cu poporele -autoctone, el rămâne 

biruitor, icr moştenitorii săi vor funda, după 

multe greutăţi şi necurmate resbele,—căci 
! 

Tantae molis erat Romanam condere gentem !— 

„Alba-Longa şi Roma, Urbea-Eternă, Domna Lumei. 

Eneida este scrisă în 12 cânturi, din cari 

primele şese sunt făcute după Odisea, şi ulti- 
mele şese sunt imitate după Iliada. 

După Virgiliă, şi alţi poeți epici latini sen- 

„cercară, — fiă cu subiecte naţionale ca Lucan 

in Farsala, ca Silius Italicus în Punica şi ca 

poetul Caninius Rufus în poema sa asupra lui 

“Trajan, (Pliniti, Epistol, VUIL, 4: optime. facis 
quod bellum dacicum scribere paras), — fiă cu 

subiecte străine, ca Staţii în Zhebuida şi'n Achi- 

leida, ca Valeriii-Flacu în Argonautica,—se'ncer- 

cară să mai inzestreze literatura latină şi cu 

   



alte epopeie. Nici una 6ns&dintr'acestea nu pote 
susține comparaţiunea cu Eneida, care suscită 

în timpul lui August, ca şin tot decursul evu- 

lui medii şi al Penascerei, acelaşi entusiasm 

care respiră în versurile lui Properţiă (Eleg. III, 

34, v. 65—66), scrise înaintea apariţiunei /- 

neidei : 

Cedite, Romani scriptores, cedite Graii : 
Nescio quid majus nascitu» Iliade. 

$ 5. La Francesi. — Voltaire, autorul epopeiei 
La Ienriade, dicea că «Le Francais wa pas la 

t6le &pique». Poemele naţionale, a căror sumă 

formeză epopeia naturală a Franciei, vădesc ne- 

„dreptatea diselor lui Voltaire. Aceste poeme po- 

vestesc, adeseori cu versuri de mânâră frumu- 

'seţe, vitejiele cavalerilor, viţa de castel a evu- 

lui-mediii, luptele in contra necredincioşilor. Ele 

sunt, compuse de poeţii-cavaleri, de truveri, de 

trubaduri şi de călugări, cari, toţi, aveai forte 

puţină cunoscinţă s6u' nici chiar bănuiai ceva 

despre anticitatea greco-romană. | 
De aceia, epopeia naturală a Franciei, ca şi 

aceia a Espaniei şi a Germaniei, este emina- 

mente națională. 

Tâte aceste epopeie: șe "mpart în trei cicluri, 
după natura subiectelor ce cântă: ciclul carlo- 

vingian coprinde poemele naţionale cari cântă pe
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Carol-cel-Mare şi pe vitejii săi paladini; apoi 
ciclul armorican sei breton care cântă legendele 
celtice, legenda regelui Arthur, pe cavaierii de: 
la Table Ronde, şi la Legende de Saint-Graal ; şi 

înfine, ciclui troian scă antic care cuprinde poe- 
mele cu subiect antic, (Ulise, Alexandru), wrac- 

tat &nsă după vederile şi moravurile cavalerilor: 
evului-mediu. 

a 
Din tote aceste poeme inedievale, aceia care 

atrage mai mult atenţiunea este La Chanson de: 

holand, poemă în 4200 versuri, făcută, dice-se, 

de un benedictin de la mănăstirea de la Fecamps 

(Normandia) numit Zherould (Turoldus). Ea cântă 
espediţiunea lui Carol-cel-Mare, P/mperor « la 

barbe florie, îni Espania, întârcerea lui în Galia, 

„trădarea lui Ganelon care vinde regelui Marsil 

pe vitâzul paladin al lui Carol-cel-Mare, pe Ro-- 

Jand. Acâstă poemă ă servit mai pe urmă de 
model. în Francia, în Italia şin Espania poeţilor 

cari ati voit s& cânte pe Roland s6i pe alți vi- 
teji cavaleri. - 

A doua clasă de epopeie francese, epopeiele de: 

imitaţiune, coprinde tot ce sa scris în genule- 
pic de la Renascere şi până în timpurile n6stre, 

adică de atunci de când se cunoscu, să studiă 

şi s& culiivă cu neobosită stăruinţă anticitatea 

greco-latină şi penă astădi. 

Cităm din aceste epopeie, făcute după mode- 

7 
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lul Ineidei lui Virgiliii, Franciada lui Honsard ; 

în acestă epopeiă, poetul cântă începutul Fran- 

ciei, poporul Francilor, şi pe părintele acestora, 

pe legendarul Francus care, dicea Ronsard, ve- 

nise de la Troia în Galia, ca şi Enea în Italia. 

Voltaire a căutat s&ntroducă în epopeia cla- 

sică 6re-cari schimbări, bunidră miraculosul fi- 

Josofic. EL a făcut La: Ilenriade, în care cânta 

luptele şi domnia lui Enric IV, regele Franciei. 

In literatura romantică contiraporană, cităm 

ca splendide episode epice poemele lui Victor 

Hugo din La Legende des Siccles. 

$ 6. La Espanioli. La Portugesi.—in Espania, 

în numerosele Pomanceros, cari se asemănă forte 

cu baladele române și cu cele scoţiane, se cân- 

tati ca şi'n poemele ciclice ale Franciei, vitejiele 

„eroilor strămoşesci. IEpopeia naţională espaniolă 

este, ca şi cea francesă,: cavalerescă şi feudali. 

Printre cele mai populare Romanceros, se ci- 

teză acela care cântă faptele şi gloria lui Don 
Rodrigo de Bivar, sei Cid el Campeador, eroul 
naţional al Espaniolilor. 

Dintre epopeiele de imitaţiune sei literare ale 

Espaniei, aceia cari se bucură de mai multă 

vedă este Araucania lui Don Alonzo de Encilla, 

„n care acest poet al lui Rilip Il cântă luptele
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Americanilor de Sud în contra Espaniolilor co- 
4 tropitori. 

In Portugalia, Don Luis de Camoens a scris 
epopeia naţională a Portugesilor. Ea pârtă nu- 
mele de Lusiade (os Lusiadas), de la numele la- 

. . - „vi . . A 

“tin al Portugesilor (Lusi s6i Lusitani). Intr'Ensa. 

poetul cântă gloria neamului săi, mărirea Por- 
tugaliei şi descoperirile lui Vasco de Gama în 

Africa şi în Indii. | 

$ 7. La Italiani. — Cităm der nu clasăm pe 
deplin în poemele epice Divina Comedia a lui 

“Dante Alighieri, de re-ce, prin modul cum po- 

etul anţeles economia acestui cap-d'operă al 

gândirei omenesci, s'ar pute susţine că Infernul, 

Purgatoriul, Paradisul (cele trei părţi ale poemei) 

nu aparţin în tot, prin forma şi fondul lor, nici 

unuia din genurile literare. 

Roland, eroul ciclului carlovingian, a servit 

şi unora din poeţii Italiei. Astfel, Boiardo l'a 

cântat în epopeia numită Orlando înnamorato, 

ier Ariosto, cu neîntrecută fantasiă, în Orlando 

furioso. În aceste două poeme, inspirate de ca- 

valerismul feudal al evului-medii, apare adese- 

ori şi elementul ccmic; de aceia, le vedem: de 

multe ori clasate printre poemele eroi-comice.. 

Cea mai însemnată ânsă din epopeiele italiane 

este a lui Torquato Tasso, La Gerusalemme Lă-. 

 



  

berata, in care poetul cântă prima cruciată, lup- 

tele creştinilor în contra necredincioşilor şi pe 

* Godefroy de Bonillov, primul rege al lerusali- 

mului s6ă, mai bine, primul baron al Sfântului 

Mormânt. 

“La Gerusalemme Liberala este cea mai îru- 

amn6să dintre epopeiele cari sau scris sub in- 

fluenţa religiunei creştine. 

$ 8. La Germani, — Germania, ca şi Francia, 

“este mai bogată în epopeie naţionale, adică na- 

ționale şi populare,- de cât în epopeie de imita- 

iune, sâu artificiale, adică literare. şi scrise sub 

“influenţa. clasicităţei greco-latine. - 

Vorbind despre Germanii primitivi, Tacit di- - 

ce: carminibus antiquis celebrant originem gen- 

„tisque conditoresque, şi mai la vale: îturi în proe- 

lia canunt. Eginhard, cronicarul ui. Carol-cel- 

Mare, ne vorbesce despre aceste cântece epice, 

strinse Ja un loc după ordinele puternicului im- 

părat al Apusului, şi dice: barbura et antiquis- 

:sima carmina, quibus veterum regum 'octus et bel- 

la -canebantur, scripsit memoviaeque mandavit. 

Lăsând la uă parte așa numitele Hildebrands- 

lied, cântul lui Hildebrand, scris,. dice-se, în 

timpul lui Carol-cel-Mare, şi Heldenbuch, cartea 

vitejilor sei eroilor, colecţiune de poeme epice, 

moi citim epopeia naţională a Germaniei, Iliada 

3
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germană cum o numesc criticii, adică Das Nie- 

belungenhed, în 39 de cânturi, cari povestesc 

luptele unui neam al Burgundilor, Niebelungiă, 
în contra lui Etzel (Atila) şi întrângerea acestui 
neam de către [luni, din causa rivalităţii capi- 

lor burgundi, Siegfried şi Gunther. 

Evenimentele cântate în acestă epopeiă se pe- 

trec în secolul V. 

In das Niebelungenlied se vorbesce și despre 
Români. In a 29-a Aventură, în care cântă nunta 

Kriemhildei cu Etzel în cetatea Vienei, enumă- 

"rând invitaţii veniţi de prin alte ţări, „poetul 4 dice 
în strofa 4: 

Von Reussen und von Griechen ritt da manch stolzer Ileld ; 

Den Polen und YValachen schritt ehen durch das Feld 
Die Schaar der guten Rosse, die sie mit Kralten ritteu. 

Sie zeugten sonder Scheuen ein jeder seiner Heimat Sitten ; 1) 

&r în strofa 8, poetul adauge şi mai esplicit: 

Da war der Herzog Raimung aus der. YWalachen Land: 

Mit siebenhundert Manen kam er vor sie gerannt; 

Den wilden Voegeln aenlich sah man einher sie fahren ; 

Auch Gibeche der Fuerst kam mit seinen stolzen Reiterschaaren,2) 

1) De la Ruși şi de la Greci venia călare câte un falnic eroii ;— 

Cu Poloni şi cu Români păşea tocmai pe câmpiă—Câta cailor de 
soi, călărită cu voiniciă.—Fiă-care, fără sfislă, ar&a moravurile 
patriei seie. 

2) Aci era ducele Ramung (Roman ?) din-ţera Românilor ; Cu 

şepte sute de 6meni el venise 'n grabă ;—Asernenea păsărilor săl- 
batice se vedeai sosind ;—Și principele Ghibeche veni cu trufaşele 
s6le cete de călăreți.     

D
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Diferitele bucăţi din cari se compune Das Nie- 

“belungenlied par a fi-fost strinse la un loc în 

primii ani ai secolului XIII de mai mulți din 

acei minnesuenger şi meistersaengger, cum eraii p'a-: 

tunci Heinrich dW'Ofterdingen, Wolfram d'Eschen- 

bach şi Conrad de Wiirtzburg. 

Uă altă poemă naţională a Germaniei este așa 

numita Gudrun pe care Germanii o numesc a 

lor Odiseă . naţională, şi'n care se cântă i€răşi 

luptele capilor germani, frumuseţa şi neferici- 

rile fetei Gudrun, fiica lui Hettel, regele din He- 

gelingen, şi a Hildei soţia lui. Între diteritele e- 

pisode mitice din epopeia Gudrun şi poemele 

nostre fabulâse, între Făt-Frumos şi regii Hagen, 

Hettel şi Ilerwig, asemănările se impun. 

Nu mai menţionăm cânturile și poemele epice: 

pe cari minnesingerii le împrumutară de la truve- 

rii şi de la trubadurii franceși. Astădi și ele sunt 

populare şi imbogăţesc şi mai mult mândra epo- 

peiă naturală a Germaniei. 

Se citeză, printre epopeiele literare ale Ger- 

manici, Messiada lui Klopstock, poemă epico- 

religidsă, şi a cărei acţiune se petrece pe pă- 

_mânt şi'n ceruri, mai mult în midlocul ângeri- 

lor şi demonilor. Klopstock este mai mult liric 

de cât epic. Messiada cântă patima, Mântuitoru- 

lui, în tocmai cum o cunoscem din Noul-Tes- 

tament.
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$ 9. La Englesi. La popârele scandinave.—In 
Anglia, ca poemă năţională datând âncă din se- 
colul VI-lea, se citeză Beowulf, uă colecţiune de 
poeme epice în cari se cântă vitejiele diferiților - 
capi şi regi anglosaxoni. Baladele scoţiane, po- 

"vestirile eroice ale Celţilor din ţera de Walles 
și din Irlanda sunt a se considera, împreună cu 
poema lui Beomulf, ca epopeia naturală a kEn- 
aliterei. 

] Ca poemă artificială. Anglia posede Paradisul 
perdut a lui John Milton, .care cântă intr'ânsa 
creaţiunea, căderea ângerilor și isgonirea lui A- 
dam din Paradis. 

L La popsrele scandinave (Suedesi, Norvegiani 
și Danesi) sunt colecţinnile numite Edda, coprin- 
dead 40 de poeme distincte, privitâre la Wal- 
hala, paradisul scandinav, la eroii legendari şi a 
istorici ai poporelor nordice. Sub titlul de Edda i 
poetică, colecţiunea a fost formată âncă din se- | 
colul XI. Pe lângă poemele mitologice, Edda mai 
coprinde şi poeme istorice cari aii strinse legă- 
turi cu epopeia Germaniei, Das Niebelungenlied. 

Tot în Edda, se coprind şi povestile poetice, 
numite Saga. . 

Tote aceste poeme eraii dise şi cântate ca les a: 
chansons de geste ale Franciei de către Scaldi, | 
poeţi ambulanți s6i aciolați la curtea regilor, 
intocmai precum erai truverii şi trubadurii în 
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Francia şi minnesingerii în Germania, la curtea 

baronilor feudali. 

După întroducerea creştinismului, poporul a 

transformat uă' mulţime. din legendele păgâne 

coprinse în Edda şi in Saga, şi a facut dintr 'en- 

sele nisce poeme eroice cari; sub numele de Folh- 

wisor, alcătuese una din principalele bogății ale 

literaturei populare suedese. 

$ La Români.—Și la noi, ca la tote poporele, 

găsim poeme epice populare, şi poeme epice 

scrise seu literare. 

Inainte de a se fi pomenit măcar de litera- 

tura scrisă, poporul român cânta frumose na- 

- raţiuni epice şi lirice pe eroii săi legendari şi pe 

„aroii săi istorici. ” 

"Sta: Mercurea, S-ta Joue, S-ta Vineri, Il6na 

Cosinzena, |! Muma Pădurei, rele Smeii, Uriaşii, 

Căpeăunii şi Balaurii cari, în puteri şi monstruo- 

sitate, se icii la 'ntrecere -cu cei din Gudrun și 

din. Niebelungenlied,—toţi şi tâte ajută sei pri- 

gonesc în vitejiele lor fabulose pe eroii legen- 

dari ai poporului, adică pe et-Prumos, Apolon 

„al poporului român, pe Păunaşul. Codrilor, voi- 

nicul voinicilor, pe. Brumă» el, Iovan lorgovan şi 

alţii. 

Miraculosul păgân şi miraculosul creştin, com- 

binate 'mpreună, dai uă frumuseţe deosebită a- 
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cestor vechi cântece, cari nu sunt epopeie, în 

clasicul înţeles al cuvintului,ci „numai splendide: 

episâde epice. 

Ca șim străvechiele poeme ale Greciei, în cân-. 

turile epice şi mitologice ale Germaniei şi Scan- 

dinaviei, eroii legendari ai poporului român ati 

să se lupte cu ajutorul ființelor supranaturale 

mai sus citate în contra şerpilor cu solzii de aur, 

în contra cerbilor cari duc în cornele lor legănul, 
Dinelor pre frumose, în contra pasărilor măias- 

tre care cântă de ametesc pe ascultător, stii în - 
contra caltovr-alea» cu ciocul de fer şi cu aripele 
de aramă. Ei ai să trecă peste poduri de fer, pă- 

zite de ciinii cu dinții de ofal, pentru a intra în 

“grădini cu mere de aur, unde vor omori cu să- 

geți descântate de muma lelelor vulturii din lu- 

mea cea-l-altă cari țin în ciocul lor: » 
4 

Ori petra zamfirului 
Limpedimea cerului ; 

Ori picta smarandului. 
Vedeta pămentului 

Ori p&tra rubinului, 

Colcotirea” sângelui. 

Aceste cântece vechi sâui balade, cari cântă pe 

eroii legendari, alcătuesc în Epica română clasa 

ântecelor vechi superstițiose, lângă care caută 

s& alipim şi cântecele solure, acele cari poetiseză 

+ 
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legenda sdrelui şi lunei (Apoline şi Diana) con- 

form credinței populare că sorele, voind să iea 

de soţiă pe soră-sa luna; acâsta a 'preferit să re- 

mână fecidră, sa aruncat în mare, a fost me- 

tamorfosată şi amânduci meniţi a se urmări ne- 

încetat, fără a se pute ajunge vr'o dată. (G. Dem. 

Teodorescu). | 

A doua clasă este aceia în care se coprind 

cântecele vechi istorice. In acestea, poeţii necu- 

noscuți ai poporului neniuriaii vitejiele lui Mi- 

haiă Vitezul, Ion Iluniadi, Calomfirescu, Buzes- 

cii, Novăcescii şi minunile epicului Stefan al 

Moldovei, la amintirea cărora, în strigăte de ad- 

miraţiune şi mândriă naţională, poetul cântă pe 

Stelan, Stefan, Domnul mare, 

In Suceva cuibu "şi are, 
“Ca un şoim voinic şi tare. 
Din Suceava cind el sare 
Di şi nopte de călare, 

Se bate”n patru hotare. 

Pe 'Tătari ii căsăpesce, 
Pe Unguri îi pârjolesce 
Şi pe Turci îi risipesce; 

Ea pe Leşi cu chica tare, 
[i aventă în spândurare 

Şi”i ingiugă ca să are. 
(Cântec din Bucovina). 

Intr'aceste cântece, poetul nu face de cât forte 

rar apel la miraculosul ce găsim în cântecele 
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vechi cu subiect legendar. Cântecele” vechi isto- 
rice, fiind mai mult povestiri, pot fi considerate 
ca poeme eroice, 6r nu epice, de '0re-ce fanta- 
sia şi miraculosul nu-'şi aii locul în desvoltarea 
subiectului. Poetul spune ce s'a petrecut în ŞI- 
rul mai mult scii mai puţin respectat al eveni- 
mentelor istorice. Ceia ce este epic în poema c- 
roică este stilul care trebue st fiă tot atât de 
grandios, de e6lorat şi de avut în: imagini ca şi 
stilul epic. 

Tot în Cântecele vechi istorice putem aşeda și 
pe Meşterul Manole, pe Dobrişenul şi alte balade 
de felul acestora două, precum şi pe cele făcute 
asupra diferitelor mari evenimente istorice, cari 
atu sguduit țâra şi sai întipărit adânc în me- 
moria poporului, cum sunt, din 1821, Cântecul 
Pandurului şi Cântecul Zaverii. 

A treiă clasă a epicei populare române este 
aceia a Cântecelor haiducesci, Miul Cobiul, Badiii, 
Vidra, Toma Alimoși, Doicil, Tudorel, Gruia (iro- 
zovanul, Bolboceunu, (i Jăorghelaşi şi Jianul sunt 
eroii baladelor haiducesci. Ca si 'p cele istorice 
şi 'ntr'aceste balade haiducesci, poctul rar face. 
apel la miraculos, der totdsuna înzestrâză pe 

Vitejii codrilor 

Spaima veneticilor 

cu puteri. și cu uă bravur aprope supranaturală 

   



  

Tote aceste cântece at fost adunate şi publi- 

cate ; inainte, ele se conservau în popor, trans- 

miţându-se din. generaţiune în generaţiune prin 

tradiţiunea orala. 

«Cântecele vechi, dise și bătrânesci, pentru că 

«celebreză faptele şi vi6ța generaţiunilor de mai 

«mulți secoli în urmă, coprind legende despre 

«forțele şi lucrurile din natură ; povestiri poe- 

«tice despre persânele, acţiunile şi monumen- 

«tele istorice; balade romantice şi descrieri 

«cglorate despre intreprinderile vitejilor” şi hai- 

"«ducilor; în fine zugrăvirea -cu de am&runtul 

ca datinelor practicate de strămoşi în vi6ţa lor 

«publică şi privată. 

«Mai t6te aparţin genului epic, nu numai prin 

«lutigime, dâr şi prin eroii ce ne represintă, 

«prin admiraţiunea ce ne escită către dânşii, 

«prin dialog, prin caraciere, prin miraculos, 

«prin peripeții, prin alternarea părţilor vesele 

«cu cele patetice: 

«Ele sunt cântate la ospeţe şi la festivități 

«insemnate, la cumetrii, la logodne, la sărbă- 

«tori, cu deosebire la nunţi şi 'n special la masa. 

«cea mare de Duminecă sâra. In acele ocasiuni 

«mesenii sunt desfătaţi, nu atât de aria melo- 

«di6să a cântecului sii de vocea dulce a cân- 

ctăreţului, cât de fidelitatea memoriei lui, de 

«talentul ce ar ave de a dice, adică: dea rosti,
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«de a declama, de a modula “nesfârşitele cân- 
«tece de la moşi-strămoși, constând fii-care din 
«mai multe sute de versuri. 

«Spre a ne forma uă ideiă despre aegii vechi- 
«lor Elini, despre Demodocul (*) lui Omer, des- 
«pre cântările intonate la solemnităţile domes- 
«tice. ale Romanilor, prin care, după mărturia 
«bătrânului Caton, se celebraii faptele străbu= 
«nilor, trebue să 'ntâlnim unul din acei lăutari 

coctogenari a căror. memoriă incomparabilă e 
«un nemăsurat, deposit de cântece bătrâne. E 
«le iubesc mai mult de cât ori-ce alt pe lume, 
«căci au trăit cu dânsele şi printr'ensele, căci 
«sunt unica lor fală. Cu cât naraţiunea merge 
“nainte cu atât aria e nesocotită Şi lăutarul, 
«coprins de uă căldură interiâră, dă preponde-- 
«ranţă versurilor, declamate în cadență. Ascul- 
«tătorii, magnetisaţi de figura, de gesturile şi 
«de privirea-i' entusiastă, 'n nemişcare, şi cu 
«gândul, se duc la acele locuri, la acele per- 
«sone, la acele fapte, pe cari le descrie sii le 
«povestesce lăutarul.» | | 

(G. Dem. Teodorescu). 

Intre epica română populară şi cea scrisă sei 

1) Demodocus (Au6dozos), cântăreţ, aed de care vorhesce 0- 
mer în Odisea, şi care încânta pe Gspeţii regelui Alcinous, cân- 
tându-le isprăvile Grecilor la Troia. 7 
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literară, mai avem de notat uă clasă de poeme 

epice cu un caracter particular. Intr'acesta co- 

prindem acele poeme cari aii fost âutâiii din 

clasa celor scrise și apoi ai devenit: populare. 

Făcute întocmai după modul celor populare, 

aceste poeme aii trecut cu 'nlesnire în gura po- 

porului care le-a primit şi adoptat. 

Am observat şi la lirica română acest fapt 

caracteristic. Ă 

Printre poemele epice scrise cari, cu timpul, 

au devenit populare, locul ântâii "1 ocupă Isto- 

mia, pre-frumosuhă Arghir şi a pre-frumosei Elena, 

naraţiune epică, în patru cânturi. Subiectul ește 

alegoric: Arghir este Traian care, după ce bate 

pe Daci, supune Ardealul personificat în Elena, 

feciora cea măiastră cu părul de aur. Autorul 

acestei poeme este Jon Barac (1772—1848) care, 

pe lângă Arghir, a mai scris Risipirea leru sali- 

mului şi Rătăcirile lui Ulise după Odisea lui Omer. 

Din tote 6nsă cea mai populară este Arghir si 

Elena. 

Tot în felul acesta se mai pot cita și alte po- 

eme de la finea secolului XVIII, şi dela 'nce- 

putul secolului nostru. Le găsim înregistrate în 

-istoria literaturei române. 

In literatura scrisă, printre poemile epice, na- 

rațiunile eroice şi povestirile istorice versificate 

cităm următârele : Beldiman : Jalnica Tragodiă ;
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Costache Negruzzi: Aprodul Purice, episod epic 
din glori6sa istoriă a lui Șlefan-cel-Mare; V. 

" Alexandri: Dumbrava Roşiă şi Sentinela Română, - 
tot episde epice ; I. Heiiade Rădulescu; Mihaida 
(neterminată); D. Bolintineanu: Traianida (ne- 
terminată); V. Bumbac: IDragoşida; d. A. Desu- 
şianu : Negriada. 

CAP. IV. 

Poema eroi-comică. 

$ Definiţiune. Esemple.— Se numesce poesiă 
eroi-comică aceia care, drept subiect, are uă ac- 
țiune mică, neînsemnată, comună, adese-ori co- 
Dică, der pe care poetul o tracteză după tote 
regulele epopeiei, cu stilul, pompa şi cu gran- 
dorea epică. 

„ Dintr'acest contrast între fond şi formă, ele- 
mentul comic devine în poemă și mai pronun- 
țat, mai cu semă decă poetul reuşesce a potrivi 
bine nobleţa şi podobele geniului epic, cu rea- 
litatea. vulgară a subiectului. 

Sunt patru poemele eroi-comice ! cari pot fi 
„date ca modele: 

a) Batracomyomachia, adică lupta brâscelor 
cu şorecii, epopeiă eroi-comică, (305 vers.) care 
se atribue lui Omer ; 
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b) La Secchia rapita (Ciutura răpită) de Ales- 

sandru 'Tassoni (1555-1635), poemă eroi-comică, 

povestind cum Modenesii intrară cu da sila în 

Bologna şi răpiră ciutura de la puţul oraşului, — 

ceia ce dede nascere la r&shoiul dintre aceste 

două cetăţi, cântat de 'Lussoni în versuri eroi- 

„comice ;. 

c) Le Lutrin (Tripodul) de Boileau, poemă eroi- 

comică în şese cânturi. Subiectul acestei poeme 

este un“tripod pe cari doui rivali eroi-comici, 

un călugăr şiun cântăreţ, voesc, unul să pună 

altul s&1 scotă 'în şi din biserica La Sainte-Cha- 

pelle din Paris ; | 

d) Șiuvita de per răpită [The Rape of the lock) 

de Alexandru Pope, poet engles (1688—1744), -: 

pcemă eroi-comică în care poetul cântă câfia i 

născută între două familii din causa unei şu viţi Să 

de păr răpită de un lord unei lady. pi 

In literatura română ca poemă eroi- comică | 

avem Tiganiada să 'Taberă [iganilor, scrisă la 

inceputul acestui secol de J6n Budai-Delenu. Su- 

biectul acestei poeme, tractat după tâte regulele, | 

epopeiei, este intr'armarea de către Vlad-Vodă a 

nâmului ţigănesc şi trămiterea lui incontra Tur- 

cilor. Poema are 12 cânturi. Legea contrastului 

intre fond şi formă este in cele mai multe cân- 

tur forte bine păzită. 
Banioră, in invocațiune: 
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Musă, lui Omer care odiniră 
Cântaşi a brâscelor bătăliă, 
Cântă și mie, fii bunişoră! 
Ce sentemplă 'n mândra Munteniă, 

Când intrarmă Vlad-Vodă cu silă 

Viteza lui Faraon prăsilă. 

Spiritul satiric al autorului face ca din acest 
contrast să i6să observaţiuni pline de sare: 

O tu, hârtiă mult răbdătore. 
"Care, pe spate'ţi, cu voiă bună, 
Totă ințelepţia de sub sâre 
Cu nebunia porți de preună, 
Portă şi aceste versuri a mele 
Și fii încredințată că nu's grele. 

De sernnalat este isrăși, din punctul de ve- 
dere, al eroi-comicului reuşit, enumerarea lăielor 
de Tigani cari plâcă la bătaliă. Enumerarea oș- 
tirilor în liada, în Eneida și 'n Ienriada nu 
este mai bogată de cât enumerarea cârdurilor 
de «ciurari, zlătari, căldărari, lingurari ete. etc. 
comandaţi de vătafi ca Guliman, Parpangel, Cor- 
codel”şi alţi viteji de frunte cari, plecând, cer 
lui Vlad-Vodă vro câţi-va soldaţi s&'i păzâscă de 
hoți penă când vor ajunge să se bată cu Turcii. 

In “literațura nostră populară poemă eroi-co-" 
mică în înţelesul literar al cuvântului, nu găsim ; 
dâr avem ceia ce se numesce poemele joco-serie 
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scii urlesci, adică povestiri in versuri de «Totă 

viţa, şi isteţiile, şi faptele cele de ris şi minu- 

mate» ale diferiților eroi-comici populari. 

In versuri şin prosă cităm pe a) Tilu Dul- 

Oylindă care % aparţinut ântâiii literaturei scrise 
şapoi a devenit popular; b) Nastratin Ilogea, luat 

din gura poporului şi versificat de Anton Pann: 

c) Vorbirea în. versuri de glume între Leonat bc- 

țivul, om din Langobardo, şi intre Dorofala, mu- 

erea sa, de Vasilie Aron (1803), devenit apoi 

popular (dr. Gaster)._În versuri, şi făcută cu 

mult spirit şi multe amănunte comice, cităm 

âncă şi mica poemă burlescă de 226 versuri, 

întitulată Pascele 'Tiganilor (colecţ. G. Dem. Teo- 

dorescu). | 7 

Snâvele de Anton Paun şi cele de Ispirescu, 

Anecdolele populare ale d-lui Speranţă (Ovreiul 

„călare, 'Țiganul călare) sunt ierăși mici poeme 

burlesci şi parodii, pline de haz şi de comic na- 

tura] şi vesel.
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“SECȚIUNEA A "PREIA 

POESIA DRAMATICA 

CAP. 1 

Drama în genere 

$ 1. Definiţiune. Drama și Epopeia. — Coprin- 
dem în genul dramatic tote composiţiunile po- 
etice, in cari se pune în acţiune, sâii mai bine 
in representațiune vița, omului, cu diferitele ei 
situaţiani, caractere Şi pasiuni, intocmai cum 
acestea se desfăşură întrun fapt real, şi se 
pot desfăşura intr'un fapt imaginar. 

Tote aceste composiţiuni primese numele ge- 
neric de dramă, de la cuvântul greces păun 
acţiune (din verbul 340, a lucra]. 

Drama, adică representaţiunea vieţei în acţi- 
„une, nu se mai servesce de descripțiuni ŞI po- 
vestiri. In dramă, poetul nu ne mai spune el : 
ce fac eroii şi cari sunt şi vor fi vitejiele şi ne- 
norocirile lor, cum am vădut că se petrece ?n 
epopeiă. | EI 
“In dramă, sunt ânseşi personagiele în conti- | 

nuă acţiune; ele vorbesc şi lucr&ză 'nainţea spec- 
tatoruluj. | 4 
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In epopeiă ascultăm, în dramă vedem. 

În raport -cu epopeia, drama nu este opera 

unei arte aprâpe primitive. Pentru dramă, se 

cere poetului mai multe și mai deosebite cu- 

„noscințe despre om și pasiunile lui. 

Intwadevăr, în draină, fiă-care personagiii tre- 

bue s&si aibă individualitatea sa bine hotărita, 

să vorbâscă, să lucreze. şi să se pârte asilel cum, 

de la început, caracterul şi pasiunile sele ii per- 

mit în diferitele situaţiuni în cari desfăşurarea - 

subiectului 11 vor pune. 

De aci, pentru poetul dramatic necesitatea 

neînlăturabilă de a cunâsce adânc tainele inimei 

omeneşti, în tote bătăile şi în tote salturile ei. 

Numai _astfel, in personagiele ce el va crea, 

“spectatorul va găsi totăuna pe om, €r intere- 

sul composiţiunei poetice va merge continui 

crescând. 

2. Divisiunea dramei. — Viâţa omului în tote 

situaţiunile s€le se presintă în două feluri: e 

veselă sâi e tvistă. | | | 

Drama fiind representaţiunea vieţei în acţiune, 

urmeză ca două să fiă divisiunile dramei. După 

aceste două moduri de a fiale vieţei, unul trist 

şi altul vesel, coprindând în- ele . tote nuanțele 

intermediare, drama pote fi tristă, adică tragică, 

şi veselă, adică comică. 
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„În primul cas, drama iea numele de tragediă ; 
în al doilea, ea se numesce comediă. | 

Astfel era divisiunea la cei vechi. 
- Tragedia, — de la cuvântul EreC cpappâia, cân- 

tul ţapului, — este uă poemă dramatică, care 
escită terorea sei mila şi care se sfârșesce totde- 
una printr'un eveniment funest, numit catastrofă, 

Comedii, — de la cuvântul Srec-zoppâia, Cân- 
tul ospățului s6ii după alţii, cântul satului— este 
uă poemă dramatică în care se .represintă uă 
acțiune 'din vicța comună şi care Zugrăvesce cu 
glume şi cu spirit defectele şi ridiculele ome- 

_nescă. - 
Cei vechi nu cunoşcură de cât aceste două 

forme bine distincte ale poemei dramatice, -Mo- 
dernii ai combinat tragedia. cu comedia şi at 
făcut drama. modernă, icona mai mult set mai 
puțin fidelă a vieţei cu tâte fericirile şi neferi- 
cirile i. 

$ 3. Elementele poemei dramatice.— [n ori-ce - 
“poemă dramatică distingem trei elemente: | 

a) acțiunea, adică faptul s6ui faptele ce poetul 
pune pe scenă şi cari alcătuesc subiectul „poe- 
mei dramatice; | 

b) personagiele,. adică ființele chiămate a de- 
săverși acţiunea ;- , « 

c) stilul, adică modul de a ni se împărtăşi 

4  
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nouă, spectatorilor, de către personagiele poemei 

dramatice, cum se va desăverşi acţiunea. 

Aceste trei elemente le vom găsi, binenţeles, 

în tragediă, şi în drama modernă sci, cum o 

numial unii, în tragedia populară. 

Ş 4. Calitățile acţiunei.— Pentru ori-ce poemă 

dramatică, comune sunt următsrele calități ale . 

acţiunei: | 

1) Adevărul sei. probabilitatea. — Ori-ce âcţiune 

dramatică sei trebue să fiă adevărată, să fi esis- 

tat în realitate, s6ii să fiă astfel în cât specta- 

torul să crâdă că este adevărată, că a esistat în 

realitate. 

Prin urmare, poetul are libertatea de a în- 

tocmi acţiunea astfel cum geniul stii crede că 

este mai bine şi mai frumos din punctul de ve- 

„dere al artei. a 

Sunt părţă întruă acţiune dramatică cari, din 

diferite motive, nn sunt representabile. 

Oraţiu ne spune în a sa Artă poelică (v. 185— 

186): 

Ne pueros coram populo Medea trucidet, 

Aut humana coram coquat exta nefarius Atreus. 

Asemenea părţi poetul le omite seu se mul- 

- țâunesce a pune pe unul din personagiele poe- 

mei să ni le povestâscă. |
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Aut agitur res in scaenis, aut acta refertur, 

dice tot poetul Oraţiii. 
Sunt de asemenea părți forte „dramatice şi. per- 

sonagie interesante şi necesarie cari lipsesc ac- 
țiunei. Poetul le adauge pe lângă cele reale, ne- 
jicnind ânsă nici adevărul, nici probabilitatea. 

Intr'acâstă privinţă, Oraţiii ne spune: 

Si quid inexpertum scaenae committis et audes 
Personam formare novam, ser vetur ad imum 
Qualis ab incepto pr ocesserit, et sibi constet. 

Ir Boileau : 

D'un nouveau personnage inventez-vous idee ? 
Qu'en tout avec soi-mâme il se montre d aceord, 
Et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'on Pa vu dabor d 

Adesori, acțiunea este în întregimea ei ima- 
ginată de poet. Ca adevăr istoric nu găsim in- 
t'ensa de cât numele personagielor, sâ chiar 
numai pe al eroului. Totul în casul acesta apar- 
ține poetului. 

Pentru ca acâstă acţiune, pe deplin: imagina- 
tă, să satisfacă regulelor artei, ea trebue să fiă: 

a) probabilă, cu alte cuvinte, privind desfişu- 
rarea acţiunei, spectatorul să găsescă el însuşi 
motive cari s&l convingă că acţiunea a esistat 
în realitate. 

13
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Oraţiii dice: 

Ficta voluptatis causa sint proxima veris, 

Er Boileau: 

Jamais au spectateur n'otfrez rien d'incroyable ; 

Le vrai peut quelque fois n'&tre pas vraisemblable. 

V) posibilă, când nimic nu este în dramă care 

să ne facă a crede că acţiunea nu a putul esista; 

c) necesară, când este presintată ast-fel încât, 

din şirul faptelor, ne convingem că ea nu putea 

să nu esiste şi mai cu semă să nu esiste așa 

cum ni-0 arâtă poetul. 

2) Unitatea. A doua calitate a acţiunei drama- 

tice este unitatea, cu alte cuvinte. acţiunea poe- 

mei dramatice trebue să formeze un tot complet, 

cu începutul, miglocul şi sfârşitul sei desnodă- 

mântul s6u. po 

Boileau dice cu privire la acestă calitate a ac- 

țiunei dramatice: 

Qwen un lieu, qwen un jour, un seul fait accompli 

'TPienne jusquwă la fin le theâtre rempli. 

Decă, trei sunt părţile unităţii ce se cer în 

acțiunea poemei dramatice : 

a) un sirigur fapt ca subiect, adică unitatea de 

acțiune proprii disă; | 
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b) un sigur loc, adică unitatea de loc; 
c) uă singură di, adică 24 de ore, formând 

unitatea de timp. . | 
Acestă regulă scil canon dramatic, numită re- 

Jula celor trei unităţi se găsesce în germine în 
Poetica lui Aristotel, care stărue mai mult asu- 
pra unitătei de acţiune şi lasă poetului uă cum- 
p&tată libertate pentru unitatea de loc şi pentru 
unitatea de timp. 

Clasicii francesi în secolele XVII și XVIII au 
<lat fiă-cărei din aceste trei unităţi uă însemnă- 
Aate egală, țărcuind imaginaţiunea poetului, cu 
aceiaşi inflexibilă severitate, întrun singur loc, 
intrun timp de cel mult 24 de ore Şi pentru 
un singur fapt. | . 

La cei vechi, regula celor. două unități de loc - 
şi de timp, se justifică pe deplin prin aceia că 
chorul se află într'una pe scenă (mai propriu în 
orchestră), ceia ce precisa locul, şi prin aceia 
că nu erai repause intre diferitele părţi ale ac- 
iune, ceia ce vădia continuarea acțiunej. 

In secolul nostru, sela romantică şi drama 
modernă aii redat poetului libertatea, permiten- 
du-i a nu se mai închide, ca poeţii clasici, în 
unitatea de loc şi în unitatea de timp 

Ca şi 'n vechime 6nsă, și astădi se recunsce 
uă însemnătate de căpeteniă unităței de actiune 
pe care Aristotel o numia în poema dramatică 
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unitatea de suflet, de 6re-ce, gice el, [Poetica), 

poema dramatică este ca uă fiinţă viă, (06 7. 

Unitatea de acţiune cere ca tote părţile poe- 

mei să concurgă spre unul şi acelaşi sfârşit s6ii 

desnodăment; ca una să fiă ținta tuturor silin- 

telor personagiului principal; ca unul să fiă pe- 

vicolul care ameninţă pe acest eroii al dramei; 

ca tote episodele, admise in dramă ca şi în e- 

popeiă, s& complete una şi: aceiaşi ideiă care 

este subiectul acţiunei. 

'Tâte aceste condițiuni se cer pentru ca unul 

să fiă interesul din ce în ce crescând, pe care 

drama datore este să1 inspire spectatorului. 

Totuşi, cu privire la unitatea de loc şi la u- 

nitatea de timp, cată să observăm că ele nici 

astădi nu trebue să fiă nesocotite cu dese&vârșire. 

Versurile lui Boileau: 

Un rimeur, sans peril, de lă les Pyrenses, 

Sur la scene, en un jour, renferme des annces; 

Lă souvent le heros Wun spectacle grossier, 

Enfant au premier acte, est barbon ău dernier. 

sunt şi astădi de reamintit. 

Atenţiunea spectatorului nu trebue obosită. A- 

devărul, probabilitatea precum şi interesul ce . 

acţiunea escită în inima spectatorului, sunt pă- 

gubite când poetul plimbă personagiele s6le in 

„multe locuri, depărtate forte unele de altele, şi
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când între repausele dintre acte, nu sub ochii 
spectatorului se petrec în timpuri de ani întregi 
fapte forte însemnate, pe cari alte personagie, 
în puţine versuri, ni le vor spune la actul ur- 
mător. | 

Segnius irritant animos demissa per aurem, 
Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus. 

3) Intocmirea. Acţiunea poemei dramatice se 
întocmesce din mai multe părţi, după natura şi 
după modul desfăşurărei subiectului. 

Aceste părţi se numesc acte, şi intervalele de 
timp cari le separă ici: numirea de repause, inter- 
medie (entr'actes). 

Numărul actelor în tragediele clasice, grece, 
romane şi francese, este de cinci. 

Neve minor, neu sit guinlo productior actu, 
Fabula quae posci vult et spectata reponi, 

dice Oraţiii în a sa Artă poetică (v. 189—190). 
Forte rar tragedia putea să aibă trei acte. 

- Comedia pote ave cinci sâi trei acte. Mai târ- 
“di, pentru drama modernă, şi pentru ceia ce 
numim astădi comedia contimporană, numărul 
actelor nu pote trece peste cinci, der într'acest 
număr şi numerul unu, deplină libertate este - 
lăsată poetului. 

Fiă-care act îşi are totul săi complet şi, după
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cum acţiunea se ntocmesce ?n acte, tot ust-fel 

şi actele se întocmesc în scene, determinate prin 

intrarea s6ă eşirea personagielor şi printr'un 

pas înainte ce cestiunea face spre desnodământ. 

Numărul scenelor nu este hotărit; el depinde 

de natura acţiune, de cerinţele subiectului. 

Condiţiunea esenţială a fiă-cărei scene este a- 

ceia de a prepara şi justifica pe următârea. Ele- 

formâză lanţ, după cum peripeţiele se l6gă intre 

densele cu logică şi probabilitate în vederea des- 

nodămentului. 

Dâcă poema dramatică este tragediă şi are 

cinci acte, acţiunea se desfășură de obicei în 

modul următor: în primul act se espune su- 

biectul, se hotărăsce bine personagiele şi se sta- 

bilesce în linii mari problema care va fi desle- 

gată în desnodăment prin catastrofa finală ;—al 

doilea act injgh6bă intriga arstându-ne primele in- 

cidente sâii peripeții şi impunând acţiunei pri- 

mul pas "nainte; — în al treilea act, acţiunea 

merge "nainte, interesul spectatorului cresce, e- 

roul este ameninţat, se prevăd nenorociri; inci- 

dentele_ devin din ce în cemai numerâse;— în: 

al patrulea act ni se infăţişeză eroul în midlo- 

cul unor peripeții durerâse seu teribile; — a? 

cincilea act ne aduce catastrofa finală, acţiunea 

se sfârşesce, eroul piere s6ii se nenorocesce pen- 

tru „veciă.
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Când poema dramatică este numai în trei acte 
primul espune subiectul și înjghebă acţiunea: 

al doilea conţine tote peripeţiele; al treilea pro- 
vâcă desnodământul şi deslegă problema. | 

Lsposițiunea subiectului,—parte însemnată pen- 

tru că ea 'ntroduce pe spectator în lumea ce 

poetul voesce să'i arcte — esposiţiunea subiec- 
tului se face în actul ântâiii mai cu semă de 

personagiele principale, pentru ca atenţiunea 

spectatorului să fii pe deplin atrasă asupră-i. 

Esposiţiunea trebue să fiă clară, interesantă, şi 
completă, der astfel alcătuită în cât spectatorul 

s8 nu potă ghici incidentele ce vor urma, şi cu 

atât mai puţin desnodământul sâii catastrofa fi- 
nală. | 

$ 5. Personagiele. — Al doilea element al po- 

emei dramatice sunt personagiele, adică fiinţele 

cari vor trăi, sub ochii spectatorului, vieţa ce le 

dă poetul pentru a desăverşi acţiunea poemei. 

In acelaşi timp, ele conduc acţiunea, şi pentru. 

a conduce-o bine, li se cer următorele calităţi: 

a) să fiă adeverate sâi verosimile,—înţelegem 

"aci adevărul şi verosimilitudinea din punctul de 
vedere al artei. Ca şi pentru acțiunea dramei, şi 

aci poetul pote inventa, pote crea un personagiii 

prin imaginaţiune (personam formare novam.). 

Destul ca ea să fiă probabilă, posibilă şi necesară.
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b) să escite prin modul lor de a fi şi de a lu- 

cra (agere) interesul spectatorilor, adică mila şi 

ter6rea pentru tragediă, simpatia sâi antipatia, 
gluma, risul sci disprețul pentru comediă. Cu 
cât personagiul va fi mai uman, mai natural. 
prin urmare mai s6men nouă înşi-ne, cu atât in- 
teresul nostru va fi mai mare. 

Cu drept Chremes din Eautontimoroumenos 

(comedia lui Terenţiii) dice : Ilomo sum : humani 

nihil a me alienum puto (act. |, sc. 1, v. 77). 
c) să nu se contradică personagiul în desfă- 

şurarea acţiunei; să fiă unul şi acelaşi în varie- 

tatea pasiunilor ce va resimţi. 

d) moravurile şi caracterile sâle să fiă con- 

forme rolului ce este chiămat a juca, precum şi 
simpatiei sii antipatiei ce trebue să inspire. 

După însemnătatea ce ai, personagiele luati 

în drama grecă şi continuă ali se da şi adi nu- 

mele de protagonist (primul rol, eroul), de dev- 

teragonist (al doilea rol), de tritagonist (al treilea 

rol, de obiceiii al confidentului). Bine înţeles că 

asupra protagonistului se concentră cea mai 

mare parte din interesul spectatorului căci el, 

protagonistul, procură spectatorului cele mai 

puternice emoţiuni. 

$ 6. Stilul. — Stilul poemei dramatice cată să 
fiă în raport cu natura subiectului: demn, no-
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bil, măreț în tragediă ; uşor, glumet, familiar, 
der fără trivialitate, în comediă. 

Personagiele poemei, pentru a esplica acţiu- 
nea ce se desfăşură pe scenă, întrebuinţeză dia- 
logul, condiţiune esenţială a ori-cărei poeme dra- 
matice. Două sâă mai multe personagie condu- 
când dialogul adică vorbirea, spectatorul vede, 
aude şi'nțelege cari sunt simţimântele şi pasiu- 
nile ce se mişcă și trăesc pe scenă. o 

„ Ori-ce dialog trebue să ţină de acţiune, să o 
lămurescă, să o zugrăvescă, să o facă a 'nainta 
spre desnodăment. Replicele în dialog, adică res- 
punsurile date de primul la intrebările, propu- 
nerile sâă gândurile secundului, vor fi cu atât 
mai vii, vor escita cu atât mai mult atenţiunea 
şi interesul spectatorului cu: cât ele vor eşi mai 
natural şi mai adevărat din chiar mersul acțiunei. 

Se pote €nsă întempla ca, în momente : de 
mari s6u violente pasiuni, de durerâse incerti- 
tudini, personagiul interpelat să nu răspundă 
direct la întrebarea ce 'i se pune, cisă dea curs 
pasiunei sele, respundend nu interlocutorului, 
dâr situaţiunei în care se găsesce, gândirilor cari 
1 chinuesc, 

Când pe scenă se află numai un singur per- 
sonagiii care se judecă singur în faţa consciin- 
ței sele şi, in prada unor pasiuni de felul celor 
de sus, îşi spune sie-și (și spectatorilor) cele



mai tainice ale sele gânduri, vorbirea lui iea 

numele de monolog. E 

La Greci şi la Romani, monologul era forte 

des întrebuințat şi adeseori era fârte lung. La 

moderni, poetul dramatic caută totăcuna s&'l facă 

forte scurt, de 6re-ce printr'un monolog lung 

situațiunea pierde întru cât-va din naturalul și 

adevărul să, iâr mersul acţiunei dramatice lân- 

cezesce forte. 

Totuşi, găsim şi'n teatrul modern câte-va mo- 

nologuri forte lungi, în cari €ns5 frumuseţa 

gândirilor şi a versurilor scusă lungimea. Cităm 

dintr'ânsele: monologul lui August în. Cinna, 

tragediă de Corneilie; stanţele lui Don Rodrigue 

din Le Cid, tragediă de Corneille; monologut 

lui Hamlet, din Hamiletal lui Shakespeare; mo- 

 mologul “lui Carol-Quintul din Ilernani al lui 

Victor Hugo. 

CAP. 1. 

Tragedia în special 

$ 1. Definiţiune. Mila și Terdrea. — Tragedia 
este representaţiunea unei acţiuni eroice şi ne- 

norocite. 

Subiectul tragediei iea numirea de fabulă; el 

pote fi istoric sei imaginat de poet.



a
 

  

203. y 

  

Ceia-ce alcătuesce vidța tragediei sunt emo- 
țiunile ce ea deşteptă în sufletul nostru prin mila 
sâii prin terdrea ce ne inspiră. | 

Terorea, dice Aristotel, “este simţimentul pu- 
texnic ce avem când, in faţa unei nenorociri 
de alţii suferită, ne gândim că și noi putem de- 
veni mai curând s6ii mai târdiii victimele unei 
asemenea nenorociri. | 

Simţim nila, dice acelaşi autor, când vedem 
pe un om suferind uâ nenorocire nedrâptă, ne- 
demnă de dânsul şi nemeritață, 

Prin urmare simţibilitatea omului este prin- 
cipiul din' care işi iea viGţă tragedia cu tote 
formele ei ; pateticul, adică elocinţa induioşată 
și induioşătâre, este resortul ei de căpeteniă. 
Tema de pasiunile faneste, spaima de crimele 
cele mari, iubirea sublimelor virtuți, sunt sco= 
pul către care tragedia țintesce. - 

Este de altmintreli, in firea omului ca el să 
privâscă, cu interes, cu emoţiune, cu pasiune, 
nenorocirile unuia sâă mai multora din semenii 
sei, şi în faţa acestor nenorociri, el să simţă, 
cu atât mai adânc milu sâă terdrea, cu cât el 
însuşi este, pote numai de uă cam dată, mai 
departe de aceste nenorociri. 

Acest simţiment firesc al omului, Lucreţiii,. 
poetul cel mai inspirat al Romei, Pa arătat forte» 

/ 
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bine în faimâsele versuri cu cari începe a V* 
carte a poemei se€le didactice De Natura Rerum: 

Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis, 

E tevra magnum alterius speciare Jaborem ; 
Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas, 
Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est. 

Pentru ca mila şi terdrea stă agite sufletele 

spectatorilor, poetul dramatic trebue: | 
a) să ne arcte pe semenii noştri in primejdii 

și nenorociri cu atât mai mari, cu cât mai înaltă 

va fi posiţiunea eroului şi celor-l-alte personagie ; 

b) să ne înspăimânte prințr'aceste primejdii 
şi să ne 'nduioşeze printr'aceste nenorociri ; 

c) să caute ca subiectul să aibă calităţile ce 

se cer pentru ori-ce poemă dramatică; să posedă, 

decă nu e istoric adică adevărat, tote aparențele 

adevărului; să fiă probabil, posibil și necesar, 

pentru ca spectatorul să se simţă cu adevărat 

mişcat în faţa desfăşurărei acţiunei. 

$ 2. Tragedia patetică. Tragedia morală. — 

Nenorocirile tragice cad asupra eroului din poe- 

mă s6i printr'uă voință superidră, prin Destin 

ori prin /atalitate, ori prin mânia urui dei a- 

nume,—cum era la cei vechi,—s6ă prin Ensăși 

pasiunile omului,—cum este în tragedia modernă. 
Cu alte cuvinte, în primul cas, eroul sufere
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printr'uă causă străină, este victima unor dei 
crunţi şi resbunători ; &r în al doilea cas, eroul 
sufere prin el Ensuși, adică este victima pasiu- 
nilor sâle. 

Tragedia la cei moderni este mai moralisătore, 
de Gre-ce arstă spectatorului cu probele cele 
măi elocinte şi mai induioşătâre cât de răi este 
pentru om a'şi nimici singur voinţa, lăsându-și 
neinfrenate pasiunile. 

La cei vechi, tragedia era mai patetică, de. 
Ore-ce interesul spectatorului, mila şi terârea lui 
erau escitate în gradul cel mai înalt, când else 
uita cum un eroii, de altmintreli bun şi gene- 
ros, sufere din causa unor ființe superidre, pe 
atât de crunte pe cât de neresponsabile. 

Tragedia se numesce patetică atunci când, la 
catastrofă, adică în desnodământ, acţiunea se 
sfârşesce prin nenorocirea eroului. Tragedia iea - 
numele de morală când, prin desnodământul ei, 
arstă spectatorului triumful virtuţei şi pedepsi- 
rea crimei. 

“Tragedia patetică a fost cultivată de cei vechi. 
Scim cât de puternică: era la Greci credința în 
"Avârrax, în sortă, în fatalitate. Fa făcea totul; o- - 
mul era uă jucăriă, în mânele ei şi'n mânele 
tuturor deilor Olympului. : 

Intr'uă tragedii de felul acesta, Oedipe, Vol- 
taire pune în gura lui Oedip, eroul pcemei, ur- 

N
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mătorele versuri cari ne arstă cum, în tragedia 

patetică, voinţa eroului nu avea nici uă parte în 

desfăşurarea acţiunei: 

Un dieu, plus fort que moi, m'entraînait vers le crime; 

Sous mes pas fugitifs ii creusait un abime, 
Et jetais, malgr6 moi, dans mon aveuglement, 

D'un pouvoir inconnu Lesclave et instrument. 

Impitoyables dieux ! mes crimes sont les votres, 

Et vous m'en punissez. . ... . .(V.sc. 4). 

Tragedia morală este ?n deosebi a celor mo- 

derni cari, gonind deităţile şi mira :culosul din 

tragediă, ai lăsat pe om în luptă numai cu pa- 

siunjle sâle, duşmanii tot atât de cumpliţi şi de 

tragici ca şi deii şi deiţele antropomorfismului 

grec. 

La cei moderni însă, găsim adese-ori combi- 

nate aceste două clemente tragice: fatalitatea şi 

pasiunile omului. Depinde de geniul poetului 

tragic a 'nfrăţi bine şi estetic aceste două ele- 

mente, pentru ca eroul, victimă a deilor şi a 

proprielor, sele pasiuni, se deştepte în inima nss- 

tră un îndoit interes. | 
Tragedia morală, este de preferit celei patelice 

prin aceia că: 
a) este mai fecundă în subiectele sele; ea pune 

în mişcare, combinându-le pe uă întinsă clavia- 

tură, tote pasiunile cari pot agita inima omului;



    

b) este. mai universală. Numai Grecii, şi după 
ei prin imitaţiune, până la uă vreme, Homanii, 
cregură că deii se amestecă în viâța omului la 
ori-ce ocasiune. De aceia. pentru ej, tragedia pa- 
tetică era mai inţelesă. Mai târdiă, cu alte tim- 
puri şi lu alte popâre, acestă credinţă dispăru. 
Pasiunile €nsă "apartin tuturor timpurilor şi tu- 
turor naţiunilor; . 

€) este mai moralisătâre, din punctul de ve- 
dere al înv&ţămintelor ce dă spectatorului. Ară- 
tând pe eroi ca victimă a fatalității, tragedia 
patelică spunea spectatorului să se aştepte la ori- 
ce în vidță din partea deilor pătimași, în contra 
cărora omul nu putea să lupte. De aci, fatalis- 
mul. Tragedia morală, din contra, ne spune că 
avem voinţă, că acestă voinţă ni-e liberă şi că 
putem și trebue să luptăm în contra pasiunilor : 

= 

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito ! 

$ 3. Moravuri, caractere tragice.—Cu privire 
la moravurile şi la caracterile tragice, adică la 
pornirile, la inclinaţiunile sufletesci ale eroului, 
astfel cum le are sâi cum poetul i le dă, este 
de notat că ele nu jâcă un rol de căpeteniă în. 
tragedia patetică. . 

e 

Intr'adever, de vreme ce Destinul conduce ac- 
țiunea €r nu personagiele, este destul poetului.
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pentru a escita mila să facă pe eroii bun şi ge- 

neros, şi 'n colo nimic altceva. 
În tragedia morală, în care omul îşi face sin- 

gur sârta prin voința şi faptele sele, caracterile 

şi moravurile ai însemnătatea ce li se cuvine. 

Ele sunt in general vorbind, de două feluri: u- 

nele cari menite sunt a deşștepta admiraţiunea 

şi iubirea spectatorului, altele ura lui. 

Subiectul tragediei fiind eroic şi nenorocit, 

se cere ca personagiele cari '] desăvârşesc pe 

scenă să fiă într'uă înaltă posiţiune, pentru ca 

măsura nenorocirilor lor să pară şi mai mare 

in ochii spectatorilor. | | 
Se mai cere, der nu cu aceiaşi stăruinţă, ca 

timpul în care se petrece acţiunea să fiă cât 

mai mult depărtat de presinte. Major e longinquo 

reverentia. 

$ 4. Stilul tragic. —Stilul tragic trebue să 

aibă drept calităţi principale nobleţa, grandârea, 

puterea, fără &nsă a cădâ în declamaţiuni. 

Projicit ampullas et sesquipedalia verba, 

dice Oraţiă în Arta poetică (v. 97), şi fără a 

uita caracterul personagielor cari vorbesc. 
De multe ori Ensă, simplicitatea pote intra în 

stilul tragic, fără ca nobleţa lui firâscă să fiă 

jienită întru ceva
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Et tragicus plerumque dolet sermone pedesii, 

ne spune tot Oraţiă. 
Tragedia a fost scrisă în versuri âncă de când 

a apărut în Grecia. Ca ori-ce poemă, dramatică, 
tragedia fiind represintaţiunea vieţei în acţiune, 
uă intrebare firescă nasce într'acâstă privință : 
ore atât eroii cei nemuritori cât şi (&ranii cei 
umili vorbesc în versuri în vicța lor? 

R&spunsul ce .se pâte da acestei întrebări '] 
găsim în istoricul tragediei şi n cerințele es- 
teticei teatrale. " 

Tragedia a născut din lirica Dionysiacelor, după 
cum vom ved6 mai târdiii. In versuri erat lau- 
dele lui Bacchus, în versuri scriseră ŞI primii 
poeţi drămatici, Pratinas, Phrvynicus, Cherilus 
și după ei, Thespis, Eschyl, Sophocle şi Euripid. 
De altmintrelea, versurile choruluă continuând. 
a fi lirice, prin. analogiă se impunea celor două 
şi mai târdiii celor trei personagie tragice a le 
răspunde, în cadență şi ?n mesură, cu aşa nu- 
mita declamaţiune teatrală, care dă mai multă 
pod6bă vorbire: “ 

In fine, versul frumos şi sonor este totdâuna 
ascultat cu mai multă plăcere de cât prosa cea 
mai ornată. Musica versului, cu varia sa armo- 
niă, resună mai bine de cât musica prosei. 

  

14 
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CAP. II 

Drama propriii disă 

$ 4. Definiţiune. Coprinsul. — Drama propriii 

disă este represintaţiunea unei atţiuni din viţa 

comună. ” | 

Drama proprii disă se distinge de tragediă 

şi de comediă prin aceia că ea amestecă la un 

loc elementele şi uneia şi alteia din aceste două 

forme prime ale dramei, arstându-ne vicţa u- 

- mană atât cu partea ei veselă cât şi cu partea 

ei tristă. Prin urmare, drama propriii disă pote 

provoca lacrimele ca tragedia, der şi risul ca 

comedia. 

Personagiele ci pot aparţine ori-căr ci clase a 

societăţei. | 

Amorul, ura, gelosia, ambiţiunea, r&bunarea 

şi tot atâtea pasiuni de cari inima omului este 

dilnic chinuită spre bine seu spre rău, pot da 

poetului subiecte ale căror frumuseți şi elocinţă 

să fiă tot atât de mari, — şi pote mai patetice 

şi mai înduioşătore — de cât subiectele tragice, 

în cari căpitanii legendari şi păstorii poporelor . 

sunt principalele personagie. 

Deca grandârea, nobleţa şi puterea nu stră- 

Iucesc în drama propriii disă, —şi nu trebue 

să strălucescă, căci ea ar deveni atunci decla-
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matoriă și esagerată, — în schimb, naturalul sim- 
țimentelor umane, de ori-ce spectator bine cu- 
noscute, adevărul elocinte şi patetic al situaţiu- 
nilor şi ?n fine vorbirea alesă şi de bun gusta 
personagielor, sunt tot atâtea elemente de suc- 
ces pentru drama proprii disă, icona cea mai 
credincidsă a vieţei omenesci, după cum a numit-o 
Victor Ilugo în celebra prefaţă a dramei sele 
romantice, : Olivier CGromuvell. 

$ 2. Fasele dramei propriii dise.De la Greci 
şi până "n vremurile nâstre, drama propriă disă 
a trecut prin următorele fase : 

a) Drama fu satirică în timpul Grecilor, atunci 
când poetul făcea să alterne în composiţiunea 
sa dramatică când tonul tragediei, când tonul 
comediei. Un singur model de drami satirică 
ne-a mai rămas dă la Elini. El se numesce Ci- 
clopul şi este făcut de Euripide in '109 versuri, 
după Odysea lui Omer, cu personagie principa- 
le: ciclopul Polifem, bătrânul Silen şi uă mul- 
țime de Satiri risores et dicaces, Acest gen mixt, 
drama satirică, compus din tragediă şi din co- 
mediă, a fost inventat, dice-se, de Arion, un 
poet din scola lirică doriană, care, primul, in- . 

„troduse satirii in corurile ditirambice-ale lui Bac- 
chus. Se mai spune că Eschyl escela fârte în: 
drama satirică; nici una 6nsă din composiţiunile 
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„eschyliane de felul acesta nu ne-a mai rămas. 

În privința dramelor saţirice, Oraţii ne spune 
în a sa Artă poetică (v. 220—921): 

Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum 

Mox etiam agrestes Satyros nudavit... 

Seneca: adauge că, la Romani, drame satirice 

se pot numi comediele praeteatae şi comediele 

togatae în cari, figurând personagie patriciane. 
poetul devine adesea serios şi nu glumesce îu- 

tr'una, cum fâcea in comediele paliatae. Despre 

aceste comedii seri6se, Seneca dice: habent ali- 

quid severitatis, et sunt inter tragedias ct comoedias 
mediae. x - 

b) Sub numele de trâgediă populară, de drame 

larmoyant și de comddie larmo:janle, drama hăs- 
cu întFrancia în secolul XVIII. Ea fu aci nă 
composiţiune dramatică în care dramaturgul 

combină elementul tragic cu cel comic în situa- 

țiunile 'cele mai naturale ale vieţei, ast-fel cum 

„se petrec dilnic pe dinaintea ochilor noştri. La 

| Chaussce, Diderot, Voltaire şi Beaumavchais jură” 

promotorii acestui gen, de care mai târdiii, după 

evoluţiunea scolei romantice, aveaii să se folo- 

s6scă tot în Francia cu mai multă putere dra- 

maturgi ca Dumas, Augier, Sardou, maestrii co- 

mediei contimporane. 

c) Inainte &nsă ca tragedia populară să fi în-
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florit în Francia clasică a secolului XVIII, evul 
medii avusese în mistere germenul dramei, care 
se prinse şi rodi in Espania şin Anglia. După 
cum vom vede la istoricul poesiei dramalice, nu 
tragedia şi comedia proprii dise fară cultivate 
în Espania de Cervantes, Lope de Vega şi Cal- 
deron de la Barca, cr în Anglia de Shakespeare 
şi predecesorii sei, ci drama propriii lisă. Intreg 
teatrul espaniol şi întreg teatrul engles în păn 
țile lor originale,-alcătuesc uă tasă a dramei pro-" 
priii dise. , Î 

d) In% fine, drama romantică, isvorită în Ger- 
mania şin Francia din teatrul espaniol şi din 
studiul entusiast-al teatrului luj Shakespeare, este 
ultima fasă a dramei propriii dise: In Germa- 
nia, după ce Lessing, influențat de teoriele lui 
Diderot privitâre la tragedia populara, produse 
în acest fel de dramă următorele piese: Minna 
de DBarnhehu, Iimilia, Galotti şi Natan Inteleptul, 
Goethe și Schiller arboreză . stindardul adevăra- 
tei scoli romantice. In F rancia, Victor Hugo şi 
romanticii toţi se 'ntemeiâză pe contrastul ce 
esistă intre frumos şi urit, intre nobil şi trivial, 
între sublim şi grotesc, şi recunoscend ca ade- 
v&r necontestat că, în ori-ce eveniment al vie- 
ței umane, trebue totduna ca elementul comic 
s& se amestice cu cel tragic, — ei dai cu drama 
romantică uă nouă viEţă teatrului frances. : 
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In aceiaşi prefaţă din -Cromuell (Oct. 1827), 

Victor EHugo -definesce drama romantică în mo- 

dul următor: 

«Uă oglindă în care se reflectă natura, dâr 

«nu uă oglindă plană și ordinară, ci uă oglindă 

«de concentraţiune cate, în loc de a slăbi prin 

«reflecţiune radele ce primesce, le aduni, le 

«condensă şi dintr'uă slabă lumină face uă ade- 

avărată flacără». 

Acesta este drama romantică după cerinţele 

adevărului real şi după cerinţele artei. Ea pote 

fi de mai multe feluri după natura subitetelor 
ce tracteză: dramă istorică, dramă mixtă, (is- 

“toriă şi imaginaţiune), dramă de invenţiune, de 

moravuri, de caractere, de intrigă, în fine, dra- Ă 

me judiciare. 

$ 3. Forme secundare de tragediă și dramă.— 
Cităm printre cele mai însemnată pe următâ- 

rele : : 

a). Opera, s6i tragedia lirică, în care acţiu- 

nea în loc s€ fiă disă este cântată şi 'n care 

puterile supranaturale şi miraculosul jocă ade- 

seori un rol tot atât de însemnat şi de visibil 
ca 'n epopeiă. 

b). Melodrama este tragedia populară, în care 

“acţiunea se desfăşură in prosă seci în vărsuri 

parte dise, parte cântate. In acest fel de lucrare 

dramatică, poetul nu este ţinut a observa dea- -
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prope-şi a respecta cu stăruinţă adevărul real 
seu cel puţin probabilitatea simţimântelor și si- 
tuaţiunilor ce se văd in melodramă. 

c). Mimodrama este uă tragedii, fiă populară, 
fiă eroică, în care acţiunea nu se esplică ci se 
mimeză ; nu cuvintele, ci gesturile fac cunoscut 
spectatorului subiectul mimodramei. 

d). Tragediele cari se represintă Iprin danţuri 
i6u numirea de balet. 

CAP. VI 

Comedia. 

1. Definiţiune. Principiul comediei. — Come- 
dia este represintaţiunea unei acțiuni luate din 
vicţa comună şi înfăţişată spectatorului sub uă; 
formă veselă şi propriă a escita risul. 
„_Decă principiul tragediei, — una din formele 
genului dramatic, — lam găsit în simţibilitatea 
firei omenesci, tot ast-fel vom găsi principiul co- 
mediei, principium et fons, raţiunea de a fia 
comediei — uă altă formă a genului dramatic,— 
tot într'una din insuşirile firei omenesci, şi a- 
nume în acea plăcere cu care omul făcut este 
a vede până şi cele mai rnici defecte ale seme- 
nilor săi, şi cu care el 'se grăbesce a le cons- 
tata şi a ride de dânsele. Acestă plăcere şi a-
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„„cestă stăruinţă cari ne fac, după cuvintele din 
Evangeliu, să vedem paiul din ochiul vecinului, 

er bârna din ochiul nostru nu, sunt principiul 
comediei. 

La Fontaine ne ardtă sub uă formă pitorescă 
acest mare adevăr, când ne spune. într'una din 
Fabulele sele (|, 7): 

Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous, 
„Nousmous pardon nons tout, et rien aux autres hommes ; 

On se voit dun autre ceil qu'on ne voit son prochain. 

Când viţiele şi defectele semenilor noştri nu 

sunt atât de mari: pentru a pute să ne mâh- 

nescă şi să ne inspire compătimire, nici atât de 

revoltătâre pentru a provoca ura nâstră, scii 
atât de groznice în cât să ne înspăimânte; cu 
alte cuvinte, când în viţiele și defectele semeni- 
lor noştri, nu sunt elemente tragice, zugrăvirea 
lor cu colori vesele, glumețe, spirituale şi mai 
cu sgmă adevărate, face deosebită plăcere spec- 
tatorului care, după cum diserăm mai sus, este 
înzestrat de natură cu uă specială aptitudine de 
a înţelege ridiculul la alţii. 

“$ 2. Scopul, midlâcele Comediei. — Scopul 
moral al Comediei stă ?n corecţiunea viţielor şi 
defectelor. Ridendo castigat” mores. 

Risul, gluma şi spiritul sunt midldcele, adică
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armele comedici. 'L&râmul pe care ea la culti- 
vat şi “1 cultivă cu nesfârşită varietate sunt so-i 
ravutile omului în parte şi moravurile societă- 
(ei în general. S& notăm că, 'sub cuvântul de 
moravuri, înțelegem pornirile, inclinațiunile obici- 
nhuite ale omului, sii forma pe care obiceiul a 
dat-o firei fiă-căruia. | 

Comedia iea dintr'aceste moravuri pe cele mai, 
"cunoscute. ă 

Tote regulele generale ale poemei dramatice 
sunt, firesce, de aplicat şi comediei. 

S8 observăm că, in ceia ce privesce adevărul 
acţiunei, comedia esige acestă calitate și mai 
mult -de cât cele-l- alte forme ale poemei dra- 
matice. 

"Căci, întradevăr, de vreme. ce subiectul Și 
modul desfăşurărei _sele sunt luate din viţa 
comună, fiă-care, spectator care urmăresce ac- 
țiunea comediei este un judecător al autorului ei, 

De-aci, în vederea mulțămirei spectatorului 
competinte de a judeca, nasce. necesitatea, im- 
periosă pentru autor, de a face astfel ca uni- 
tatea de acţiune, continuitatea şi adevărul abso- 
lut al caracterelor şi al simţimentelor, simpli- 
citatea intrigi, naturalul în dialog şi, mai cu 
semă, arta de a ascunde arta, st se arte de de- 
plin în ori-ce comediă. 

N 
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Boileau gice cu drept cuvint [Art potique; 

TI, 359— 360). 

Que la nature soit donc votre etude uniquc, 

Auteurs qui prâtendez aux honneurs du comique ; 

er mai la vale adauge (ibid. II, M43—444); 

Aux depens du bon sens gardez de plaisanter; 
Jamais de la nature il ne faut s'ccarter. 

Ba âncă, pentru că adeseori natura produce: 

escepțiuni atât tragice cât şi comice, lucruri 

reale der estraordinare, şi pentru că aceste re-- 

alități nu sunt verosimile, poetul nu trebue s& 
alegă ca situaţiuni şi caractere ale comediei s6le- 

asemenea realităţi torte rare. Am mai spus şi 

într'altă parte că «adevărul pote fi câte odată 
«neverosimil ; 

Le vrai peut quelques fois n'6tre pas vraisemblable ; 

er spectatorul, în: asemenea casuri, îndreptăţit 

este a dice: nu astfel se petrece în natură. 
Imitaţiunea moravurilor, caracterelor şi si- 

tuaţiunilor asemenea acelora pe cari le avem 
inaintea nostră la fiă-ce moment, trebue 'să 

formeze stofa ori-cărei comedii. Pe acestea, spec- 

tatorul le judecă cu mai multă înlesnire şi la 

vederea lor simte mai mulă plăcere.
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Sgârcenia, minciuna, gelozia ridiculă, şirete-— 
nia la unii şi neghiobia la alţii sunt caractere 
cn desăverşire cunoscute de tâtă lumea, pe când 
uă maniă Gre-care, uă pornire rară, —cum ar fi 
lalinomania, s6ii mania sportivă, sci altele, — nu 
este cunoscută de tâtă lumea, se perde cu tim- 
pul, este uă modă trecătore și parţială. 

Astfel de manii parţiale şi trecătore nu pot 
servi drept subiect la comedii durabile, sâi chiar 

_deca un autor le pune pe scenă cu succes, a- 
cest succes nu ţine, ca și comedia nsişi, de 
cât pentru un timp Ore-care și pentru un anume 
fel de spectatori. 

Din contră, Avarul, Misantropul, Ipocritul, Lin- 
guşitorul, Invidiosul, Mândrul, Risipitorul, Intri- 
gantul, Liiudărosul, Timidul și alții, împreună 

“cu situaţiunile la cari moravurile Şi caracterile 
= 

acestora pot da nascere într'uă „comediă, sunt 
subiecte cari ai fost, sunt și vor fi pricepute 
in toți timpii şi la, tote poporele. 
-$3. Elementul comic; felurile lui. — Omul 

compară, moravurile scle cu moravurile ce vede 
pe scenă şi le găsesce pe acestea comice, d6că 
înţelege și judecă şi pe cele de pe scenă tot atât 
de bine cum înţelege şi judecă. pe ale sele. 

Pentru ca acestă comparaţiune din care nasce 
comicul să pâtă fi făcută, trebue ca ambii ei 
termeni să fiă cunoscuți.
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De. aceia, comediele cari zugrăvese moravuri 

și situaţiuni bine cunoscute în toţi timpii şi pre- 

tutindeni, sunt pricepute şi aplaudate totdcuna 

şi la tâte poporele. 

- Avarul lui Plaut din Roma, Mincinosul lui 

ID Lope de Vega din Madrid şi Misantropul lui Mo- 

| „liere din Paris ai fost și sunt în Bucuresci şi 

pr . pretutindeni. Îi cunoscem acum şi aci, cum alte 

5 epoce i-au cunoscut pretutindeni. 

- Ori-care dintr'aceste ridicule, defecte, viţie şi 

| sucituri ale firei omenesci—fiă că sunt generale, 
liă că-se presintă in mod particular, ca maniele 

de cari vorbiam maj sus,—işi aii tote caracte- 

rile lor cari variază. cresc scii descrese la nu- 

măr după versta omului. 

Cu privire la aceste schimbări după vârstă în 

modul de a fi al defectelor şi viţielor firei ome- * 
nesci, Oraţiu recomandă următârele (156—157): 

e 

  

Aetatis cujusque notanii sunt tibi mores, 
“ Mobilibusque decor naturis dandus et annis; 

  

& Boileau spune (III, 373—374) că: 

Le temps qui change tout, change aussi nos humeurs; 

Chaque âge a ses plaisirs, son esprit ei ses moeurs. 

Am dis că din comparațiunea moravurilor şi 

situaţiunilor nasce comicul. 
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EL-pote fi, după şcola francesă, de trei feluri: 
u) Comicul nobil care zugrăvesce' moravurile 

celor mari, viţiele şi defectele claselor înalte și 
pe cari, adeseori, civilisaţiunea le poleiesce şi le 
ascunde, şi pentru descoperirea cărora se cere 
poetului ui deosebită putere de observaţiune și 
de analisă. 

V) Comicul de midloc, scii comicul burghes care 
zugrăvesce moravurile, viţieie, defectele și ridi- 
culele acelora cari vor să arele, cari vor să pară 
că sunt mai mult şi mai sus de cât sunt în rea- 
litate, şi cari despreţuesc pe semenii lor şi sunt 
plini de vanităţile cele mai ridicule şi de pre- . 
tenţiunile cele mai absurde. 

c) Comicul popular, adică acela care zugră- 
vesce moravurile claselor de jos ale poporului. 
EI este adesea totatât de viii, de vesel Şi de co- 
lorat ca și' cele-l-altS două feluri de comic mai 
inalt; ba âncă, pentru că găsim într'Ensul mai 
multă sinceritate, plăcerea nostră este mai cu- 
rată, mai neamestecată cu acea amărăciune pe 

„care o simţim, fiă chiar cât de: puţin, la vede- 
rea unui viţit, unui defect, unui ridicul comic. 

d) Comicul mixt este acela în care intră tâte 
felurile de comic enumerate mai sus. "Multe, cele 
mai multe comedii au felul acesta de comic. 

Ş 

$ 4. Diferitele feluri de comedii. — Divisiunea | 
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-comedielor o găsim în chiar natura subiectelor 

comice şi 'n modul lor de a fi tractate. 

Poetul pote deci face: , 

a) Comediă de caracter. Când poetul ica un 
viţiu sâi un defect în persona unui om şil a- 

vâtă spectalorului zugrăvindu-l în tote manifes- 

taţiunile şi'n tote amănuntele lui, şi când tâte 

situaţiunile subiectului sunt provocate pentru a 

pune în mai deplină lumină acest viţii seu a- 

cest defect, — atunci comedia iea numele de co- 

mediă de caracter. Ea este forma cea mai inaltă 

şi cea mai morală a comediei, der în același 

timp şi cea mai grea. Poetul trebue să fiă filo- 

sot şi observator, să studieze până în cutele lor 

cele mai ascunse caracterile şi moravurile, şi 

s& alegă de preferinţă dintr'Ensele pe acelea cari 

sunt permanente în firea omenescă -şi comune. 

“tuturor 6menilor. 

D) Comedia de moravuri este tabelul adevărat 
şi spiritual al obiceiurilor, al felului vieţei, al 

ideilor şi simţimintelor unei societăţi, unei clase 

sâii corporaţiuni. Comedia de moravuri repre- 

sintă aceste obiceiuri s6i cu colori şi amănunte 

cari le asigură ore-care durabilitate, sei cu co- 

lorile ce sunt bine înţelese numai în presinte 

şi numai de moda trecâtâre a timpului. 

c) Comedia de intrigă, în care caracterele per- 

sonagielor jâcă un rol secundar şi sunt pentru
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poet cu totul pe a doua linii. Situaţiunile co- 
mice, incurcăturile şi păcăliturile, precum şi in- 
geniositatea intrigei, pe cari vesela imaginaţiune 
a poetului le-a găsit, sunt menite a provoca ri- 
sul, Acest fel de comedii nu ai alt scop decât 
a amusa, forte puţin a moralisa. 

d) Comedia mixtă în câre concură, pentru a 
provoca risul, atât comicul de caracter "cât şi 
comicul situaţiunilor. 

$ 5. Stilul Comediei. — Studiul comediei are 
drept principale calităţi: claritatea, simplicitatea, 

_Vioiciunea şi gluma. 

El pote ensă în comediele de caracter să se 
înalțe “chiar până la elocinţa înduioşătore şi pu- 
ternică: 

Interdum tamen_ et vocem comedia tollit. 
Iratusque Chremes tumido delitigat ore, 

dice Oraţiii în a sa Artă poetică (93—94). 
“Totuşi, naturalul este calitatea cea mai preţi- 
6să a stilului comic. Alcest, în Misantropul ne- 
muritorului Moliere, se revoltă cu drept cuvint 
in contra stilului -plin de figuri nepotrivite şi de 
«şi de vorbe umflate cu vânt (act. |, sc. 2): 

Ce style figure, dont on fait vanită, + | 
-Sort du bon caractăre et de la verils;
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Ce n'est que jeu de mots, qv'alfectation pure, 
Et ce n'est point ainsi que parle la nature. 

$ 6. Formele secundare ale Comediei. — Pe 

lângă cele patru feluri bine hotărite ale come- 

diei, şi anume pe lângă comediele de caracter, 

de moravuri, de intrigă şi mixtă, se mai pot 

cita ea făcând parte tot din acest fel de poemă 

dramatică şi următorele forme: 
a) Farsa, comediă în care, prin esageraţiunea 

viţielor şi vidiculului, autorul voesce cu ori-ce 

preţ să provoce risul. 

d] Vodevilul, comediă în care, după dialoguri 

în prosă, poetul pune la diferite momente ale 

situaţiunei pe personagiele sâle să cânte în solo, 

in duo, în cor. | 

c) Opera-comică, opereta, comedii în care su- 

biectul este cântat și p'alocurea, rar nsă, vorbit. 
d) Parodia, este imitaţiunea comică şi spiri- 

tuală a unei piese seriose, fiă tragediă, fiă dramă. 

Se mai citeză âncă Proverbul, Revista, Feeriu 

etc., tot ca forme secundare ale Comediei. 

CAP. V. 

Istoricul Dramei. 

$ 1. Indiani, Chinesi, Persani. — Ca şi pentru 

poesia epică, vom face istoricul poesiei drama- 
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tice la acele popore cari sai deosebit mai mult 
intr'acest gen, şi vom sfârşi prin istoricul poesiei 
dramatice, populare şi literare, la Români. 

La Indiani, nu găsim deosebirea bine hotărita 
intre tragediă şi comediă, asttel cum o vom 
vede la popârele europene. Cu câte-va secole ina- 
intea erei creştine, teatrul indian are numai dramu 
proprii disă, şi mai cu sma din dramă, spe- 
cialitatea pe care 'adi o numira melodramă. Prosa 
Și versurile alterna in composiţiunile dramatice 

- ale Indiei. Aceste composiţiuni erati facute peu- 
tru a fi jepresintate la curţile regilor şi, prin 
urmare, structura lor, poetica lor câtaă a fi 
Stpuse ceremonialului curţei. De-aci, melodu'u- 
mele şi feeriele eroice, cu coruri şi spectacole 
porpose. Poeţii dramatici ai îndiei nu luara 
nici uă data din viţa comuna subiectul dranie- 
lor lu; ci aveat Makăbharutu şi Hamayanu cu 
isvore nesecabile intocmai cum, mai târdiă in 
Grecia, tragicii gasiai in Iliada Şi Odisea lui O- 
Mer pe eroii ce puneau pe scena, 

In liniele generale in cari schiţam istoricul 
poesiei dramatice, nu' putem cita dintre poeţi 
dramatici ai Indiei de cât pe halidasa, care traiu 
cu 50 de ani inaintea erei nostre şi care este 
autorul celebrei drame pastorale ih ş&pte acte 
numită Sacuntala, descripţiuni poetice impodo- 
hite cu metaforele proprie întregei literaturi iu- 

15 
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diane, tabeluri pline de varietate; uă probă ne- 

îndoidsă de cunâscerea inimei omenesci, de uă 

imaginaţiune fecundă, de un spirit viii şi vesel, 

aşa că faimosul quatrain: 

Willst du die Blithe des friihen, die Friichte des spăteren Jahres, 

Willst du was reizt und entziickt, willst du was săttigt und nâhrt, 

Willst du den 'Himmel, die Erde mit Einem Namen begreifen ? 

Nenn'ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt!1) 

a lui Goethe se află justificat din punctul de ve- 

dere al apreciaţiunei poetice. 

La Chinesi, teatrul are vă vechime şi mai 

mare de cât la Indiani. Antâiă, ei nu avură de 

cât donțuri şi pantomime, pe urmă trecură la 

mistere, representaţiuni religiose, despre care 

vom vorbi mai la vale trecând lu poporele eu- 

ropene. | 

Mai târdiui, bunioră sub dinastia Yuen (1279- 

1368), dintr'aceste mistere născu drama proprii 

disă şi înflori în modul cel mai strălucitor. Tea- 

trul chines avu încă de atunci tote felurile de 

dramă de noi cunâscem numai de câtă-va vre- 

me. Dramele istorice, judiciare, mitologice, dra- 

“mele al căror element principal erai supersti- 

țiunile şi miraculosul fură jucate pe ieatrele 

chinese. | 

  

1) Vrei tu să pricepi într” un singur cuvânt şi florea primăverei, 

şi vâdele' tmnei, şi ceia ce mişcă şi'ncântă, şi ceia ce satură şi 

hrănesce şi cerul şi pămentul ? Rostesc numai numele tăi, Sakon- 

tala, şi astfel totul este spus. 
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Mai mult de câtla Indiani, istoria literature- 
lor ne spune că Chinesii cunoscură deosebirea 

între dramă şi comediă. Proba acestei afirma- 

puni se găsesce in numerâsele comedii de in- 

irigă, forte licenţiose, cari se află şi astădi âncă 

în repertoriul teatrului chines. 

La Perşi au esistat misterele, der istoria nu 

ne spune decă dintr'aceste mistere a născut şi 

“drama. S8 notăm. că aceste mistere ale Perşilor 

"sâmenă forte mult cu misterele poporelor creş- 

tine. 

$ 2. La Greci.—In Grecia, teatrul şi prin ur- 
mare poesia dramatică a apărut pentru prima 
Gră din şi la serbările religidse cari se dati în 
onorea lui Dionysios (Bacchus), deul vinului şi | 
sgomotâselor veselii. | 

La Dionysiace se_cânta de mai mulţi bărbaţi 
străvestiţi în Faură, Pani şi  Satiri, uă poesiă li- 

rico-religi6să, numită ditirambul doric al lui A- 

rion şi versurile iambice ale lui Archilochiti 

(834), pe când pe altarul geului (9op&m) se jert- 
fia țapul (spirtos), consacrat lui Baechus. 

Dintr'aceste două cuvinte cpâyos Şi qâi s'a făcut 
numele ragodiei cum diceaii părinţii noştri (Bel- 
diman : Jalnica Tragodiă), s6ă tragediei cum di- 
cem noi. 

Boileau, in a sa Artă poetică (UI, 61—64) ne . 
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spune cu privire la nascerea tragediei următ6- 

rele: 

La tragedie, intorme et grossicre en naissant, 

N'etait qu'un simple choeur, ot chacun en dansant 

Et, du dieu des raisins entonnant les louanges,. 

S'efforeait W'atfiver de fertiles vendanges. 

Mai la vale nsă, unde poetul frances dice ca: 

Lă, le vin et la joie 6veillant les esprits, 
“Du plus habile chantre un bouc 6tait le prix, 

Boileau semșâlă ca şi Oraţiii care ne dă, tot în 

acestă privinţă,. următorea afirmaţiune: 

Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum. 

Țapul nu era dat drept premii învingă&toru- 

lui la serbările dionysiate ; el se jerttia pe alta- 

rul deului, în timpul când se cântaii Jaudele lui 

Dionysos. ă 
Intu”aceste laude ale ditirambului se enumăraii 

tote faptele şi tote vitejiele deului, precum şi c- 
pis6de din viâţa lui. 

Nu 'Thespis, ci lpigene din Sicvona fu = cel 
d'ântâiă care adause, pe lângă episodele privi- 

t6re la viâţa lui Bacchus, şi uă acţiune drama- 

tică (âpâua), în care se aflau coprinse şi legende 

străine de vicţa lui Bacchus 

In primele timpuri, ditirambul şi iambele lui
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Archilochiti eraii, ca ori-ce composițiune lirică, 
dise de cor ca'uă melopeă. 

Faunii şi Panii cântau partea seriosă a vieței. 
lui Dionysos, €r Satirii cei risores şi dicaces, cum 
i numesce Oraţiti, cântat partea comică, iro- 
mică şi batjocoritâre, adică iambele lui Archi- 
lochii, j | 

In curând, după Epigene din Sicyona, se des- 
părți partea seriosă de partea comică, şi ast-fel 
Grecii, cu simţimântul lor artistic de deosebire 
și înfrumusețare, avură tragedia şi comedia. 

Comedia, partea, veselă a Dion ysiacelor, se cân- - 
ta în timpul ospăţului (4&noc), care urma după 
serbarea religi6să. De acolo, numele ei: zâuos şi 
8%). 

Aristotel &nsă, în Poctică (cap. II) dice că nu- 
mele comediei insemneză cântec de sat (a şi 
484), de Gre-ce actorii comici, fiind escluşi prin- 
ivuă lege din oraşe, şi'n deosebi din Athene, 

cântată licenţidsele lor cânturi prin satele Ati- 
cei. — Prima originea numelui comediei, din | 
mâp.oc (ospăț) Şi adi (cântec) ne pare mai pro- 
babilă. 

Comedia primitivă consista ântâit în interpe- 
lațiuni batjocoritâre, în păcălituri ' şi glume li- 
bere, adresate de cei străvestiţi în Satiri mul- 
țimei care venea săi privâscă. 

Mai târgiii,—pâte în timpul lui Susarion de
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la Megara—se adause un element mai dramatic 

în comediă: acesta fu episodul, partea povesti- 

tre şi dramatică, pusă între două bucăţi lirice, 

cântate de cor. 

In fine, comedia se deosebi cu desăvârşire de 

tragediă, când se întroduse într'ensa parabasa şi 

cordăr. , 

Parabasa era un fel de discurs preliminar, pe 

care autorul comediei ?] făcea spectatorilor 'na- 

“inte de a se incepe represintaţiunea poernei scle. 

Intacest discurs, el spunea fără nici un frcu 

multe lucruri, adesâori cu totul Străine de su- 

biectul comediei sele. 

Cordax era un danţ care se juca în a timpul 

represintaţiunei de corul care sta continui pe 

scenă. Ă ă S 

Thespis Atenianul introduce în tragediă, pe - 

lângă corul deja esistent, pe actorul care să vor- 

bescă singur şi căruia corul săi răspundă. Ast- 

fel născu dialogul. 

Susarion de la Megara face acelaşi lucru pen- 

tru comediă ; el, nu Thespis, fu 

„le premier qui, barbouille de lie, 

Promena par les bourgs cette heureuse folie, , 

Et, dacteurs mal orn6s, chargeant un tomibereau, 

Amusa les passants dun spectacle nouveau, 

după cum spun mult cunoscutele versuri ale luă 

Boileau (Art postig. III, 67—10).
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După Thespis, tragedia continuă a propăşi. Nu 
o vom urma în tote strălucitele ei manifesta- 
țiuni de artă cu Eschyl, Sofocle şi Euripide, după 
ce dibuise âncă cu Phrynicus, Pratihas şi Cherilus. 

Scim din istoria literaturei eline că teatrul 
grec, după Eschyl, ajunge cu Sofocle şi Euripide 
la completa sa desvoltare, ajutându-se spre a- 
cesta cu tot ceia ce frumosele arte surori îi dai 
cu frățescă dărniciă. Architâctura, musica, sculp- 
tura şi “pictura, împreună cu poesia, făcură din 
teatrele grece adevărate sanctuare ale Frumosu- 
lui artistic. 

Tragedia, cu măscile, coturnele şi mecanis- 

mul scenic fârte perfecţionat, atinse culmea des- 
voltărei: scle sub Sofocle. 

Decadenţa incepe a se simţi cu Euripide. 
Aceleaşi progrese ce se constată în istoricul tra- 

gediei se văd și în-comediă, 
După Susarion de la Megara, alţii lucrară pe 

acest tărâm, mai cu deosebire la Atena și'n Sicilia. 
In timpul r&sboiului peloponesiac şi al ântâ- 

ietăţii lui Pericle la Atena, înfloria comedia ve- 
chiă cu Epicharm în Sicilia şi cu Aristofan la 
Atena. Libertatea acestor poeţi comici de a vorbi 
de faptele şi de 6menii dilei, -chiar cei mai ono- 
raţi (Socrate) era nemărginită. 

Sub domnia celor 30 de tirani la Atena, cho- 

 



rul comic, cu ironiele, batjocurile şi grosolanele 

s6le insulte, amutţi prin lege. “ 

„+. Lex est accepta, chorusque 

Turpiten obticuit, sublato jure noceudi, 

ne spune Oraţiii (Art. poet. v. 283—984). 

In locul vechei comedă apăru aşa numita co- 

„mediă mediă care zugrăvi, tără a mai face per- 

sonalităţi, moravurile generale. Hepresentantul 

ei cel mai fecund este Antifane. | 
» Comedia, nouă, care atinge âpogeul săii cu ge- 

nialul Menandru, forte des imitat de Plaut şi. 

de Terenţii, poeţii comici ai Romei, zugrăvesce 

| moravurile şi caracterile generale ; inventă in- 

: “triga care se continuă logic d'a lungul come- 

| | diei; devine mai morală,: mai -cuviinci6să şi ob- 

servă mai filosofic pornirile omului. Ea nu mai 
- “are colosalele licenţe ale comedielor' lui Aristo- 

“fane. | 

Geniul tragicilor şi comicilor greci ridică țea- 

tul. la uă înălțime pe care rar popor a mai a- 

tins-o pe urmă. 

Despre acest geniii se pâte dice ceia ce Boi- 

leau a dis numai de Sofocle, că adică el dede 

teatrului grec ” 

+ 

| cette hauteur divine 

Pe oa jamais, n atteignit la faiblesse latine. (Art. post. III v. 19-80). 
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$ 3. La Romani.--—lIn tragediă Romanii: uit 
imitat, şi aii imitat siab pe Greci. . 

Totdâuna, şin timpurile prime ale relaţiune- 

lor lor cu Grecii și mai în urmă când întrega 
civilisiţiune elină domni la Roma, teatrul nu 

merse departe. Romanilor le plăceaii mai mult 
jocurile de circ (circenses) de cât descripţiunea 

amănunţită seu analisa artistic tăcută a simţi- 

țimentelor şi pasiunilor uhei tragedii, Un gladia- 

tor era sigur că va fi aplaudat mai mult de 

cât un artist care ar fi jucat pe Agamemnon 

sâi pe Hecuba. _ 
Oraţiu dice în acâstă” privință (Ppist. I, 2, v. 

182—186): 

Saepe etiam audacem fugat hoc terretque poetam, 
Quod numero plures, virtute et honore minores, 

ludocti, stolidique et depugnare parati, 
Si discordet equesmedia inter carmina poscunt,: 
Aut ursum, aut pugiles: his nam plebecula gaudet. 

Liviu-Andronic, Naeviii, Enii şi, mai târdiii, 
Seneca şi alţii nu făcură de cât a traduce şia 

imita servil tragediele grece, fără ca represin- 

tațiunea acestor piese să schimbe întru ceva gus- 

tul poporului roman. | 
Tragedia la Roma nu îu nici uă dată naţio- 

nală şi patriotică, cum era la Greci, la Atenieni 

bunidră, unde teatrul era considerat ca uă in- 

; 
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stituţiune de stat religiosă, politică şi moralisa- 
tore. ÎN | 

„„Cu comedia, Romanii fură mai fericiţi, de şi 
Quintilian dice cin conioedio maxime claudicamus 

[Instit. orat. A, 1). Simburele comediei fu şi la 
ej, ca şi la Greci, în serbările religi6se. 

- Corurile cari se cântau la Liberalia, serbările - 

lui Liber (Bacchus), mai târgii sațirele şi “poe- 
siele fescenine, şi îri fine comediele atellane, o- 
bicinuiseră din timpuri -străvechi pe Romani cu 

comedia. | 
Virgiliii dice în Georgice (11, 386 et seqq.): 

"Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni 
Versibus incomptis ludunt risuque soluto 
Oraque corticibus sumunt horrenda cavalis 

Et te, Bacche, vocant per cariina laeta... * 

Ancă de atunci, — unele aduse din Sicilia, şi 
altele proprie ale Latinilor, — născură tipurile 

comice, rămase moştenire poporelor- neolatine; 

astfel fură Maccus (b&trânulcocoşat), Manducus 
(gămanul), Sannio (paiaţa), cari și astădi irăese 
după cum vom veds în comedia populară a na- 
țiunilor, fiice ale Romei. 

Comedia clasică începe la Roma cu Plaut care 
cu moravuri romane, îmbracă personagie grece: 

- numai de nume. Terenţiă imită şi mai frumos. 
pe Greci şi.dă comedielor. sâle uă decenţă ar-
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tistică din cele mai alese şi un vestmânt ade- 

vărat literar. 

Mimele şi pantomimele avură la Roma mai 

totăâuna un succes şi: mai mare de “cât adevă- 

rata comediă. Ele conveniait mai bine geniului 

şi pornirilor firesci ale poporului roman. 
| 

$ 4. La Francesi. — Dintre tote poporele mo- 

derne acela care a cultivat teatrul cu mai multă 

stăruinţă şi cu mai mare iubire, âncă din tim- 

purile întunecate ale evului medii, este poporul 

frances. | 

_Şin vechime, ca şin gilele nostre, Francesii 

at fost şi sunt poporul căruia "i-a plăcut tot- 

_dcuna şi forte mult represintaţiunile teatrale. 

Intmacestă privinţă ca şi'n multe altele, ei se 

asemănă cu Atenianii din timpul lui Pericle. 

Lo Greci şi la Remahi, poema dramatică luă 

nascere din cântecele serbărilor religiose, din 

Dionysiacele grece şi din Liberalia romane. La 

poporee moderne, acelaşi fapt se repetă întoc- 

i. Treptele altarului şi pe urmă prispa bise- 

ricei fură primele scene ele poemei dramatice 

moderne, fiă că se'nfăcişa ca tragediă, ca co- 

mediă s6ă ca dramă propriii gisă. 

Acest fapt nu se observă numai la Francesi, 

ci la tote popârele catolice şi ortodoxe ale Eu- 

ropei. 'L vom studia pe rând la fiă-care naţiune. 

   



Prin urmare la serbătorile Crăciunului, Bo- 
botezei şi Pascelor, nascerea, botezul şi patimele 
Mântuitorului fură represintate ca acţiuni dra- 
matice' înaintea drept- credincioşilor, âncă din 
secolui IV, când, dice-se, cu versuri luate din 
ivagicii greci S-tul Grigore din Nazianza com- 
puse uă dramă religiosă intitulată Patima Dom- 
nului (Nora 76070). 

Credința cea mare a poporului, tradiţiunile ce 
„se conservă despre represintaţiunile teatrului 
"grec şi roman, podâbels cnltului catolic ai că- 

vui sacerdoţi se siliaii şi se silesc a vorbi cua- 
ceiaşi elocinţi şi cu aceiaşi maiestate atât min- 
ței cât şi ochilor, fură tot atâtea elemente favo- 
tabile şi ajutătore nascerei teatrului modern. 

In biserică şi prin religiune născură în Fran- 
cia şi pretutindeni les mysteres, les miracles şi 
les €pitres farcies (epistolae farcitae). 

Misterele sunt acţiuni dramatice luate, adică 
estrase din Noul-'Testament.: 

Miraculele sunt acţiuni dramatice, luate şi în- 
tocmite din vieţele sfinţilor, 

Epistolele farcitue alcătuese un fel de dialog 
în limba latină şi în limba romanică-a Galiei 
meridionale, în şi prin care se cântă gloria u- 

„nui martir al religiunei creştine. 
In primele timpuri, misterele, miraculele şi 

aşa numitele epistolae” farcitae se cântau şi se



  

jucată de clerici. Ele e erau eminaminte religise. 
Mai târdii, elementul profan se introduse în 

composiţiunea lor. Teatrul făcu un pas nainte. - 
Nu numai sfinţii avură roluri în mistere şi'n 
miracule, ci şi alte persâne profane luară uă 
parte din ce în ce mai covârşitre la întocmi- 
rea acestor primitive poeme dramatice. 

De Gre-ce, în asemenea dile de bucuriă, ca 
Nascerea lomnului şi Învierea Domnului, Omenii 
erai veseli celebrând aceste fericite evenimente, 
6lementul vesel şi, prin urmare, comic nu în- 

religiose ale misterelor şi miraculelor. 

Asinul din Betleen, asinul lui Balaam, Pilat, 
Barabas și alţii figarară alături de personagicle. 
pe cari biserica ii venerâză ca sfinţi. 

Cu vremea se danţă 'n biserică, pentru a se 
arăta şi mai bine sfinţilor bucuria 6menilor. Co- 
ruri intregi de drept-ctedineioși, ca odini6ră în 
Saturnalele romane și'n lJionysiacele grece, ju- 
caii în biserică şi cântaii rugăciuni de felul a. 
esteia: ” 

Saint-Martial, priez pour nous, 
Et nous, aous danserons pour vous. 

, 

rau la 'nceput amestecate în misterele şim mi-   

"târdiă a se arăta în representaţiunile protano-” 

Deci, elementul tragic și elementul comic e- 

raculele vechiului tegtru frances. Astfel nasce; 

Ss 
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drama, modernă, icna fidelă a vieței omenesci, 

care totdâuna îngână lacrămile cu risul şi risul 

cu lacrămile. 

Intr'un mister numit Le jeu de Saint-Nicolus, 
după un frumos dialog între ângerul Domnului 
şi pioşii creştini din primele timpuri, urmeză 

scene în cari cârciumarul îşi laudă cu multe 

amănunte calităţile vinului său. 

„La 1402, cu autorisaţiunea regelui Carol VI, 

se formă uă societate laică, numită La Confrerie 

de la Passion. Compusă din burgesi, acestă so- 

cietate dramatică clădi teatru cu anumită scenă 

şi jucă Patima Domnului în toţi anii şi la tâte 

serbătorile mari, penă în anul 1548 când, prin- 

tun edict al Parlamentului din Paris, i se in- 

terdise representaţiunea misterelor religidse. La 

Confrerie de la Passion decade forte repede, şi: 

misterele dispar din oraşe pentru a nu maitrăi 

de cât la ţeră. | 
Și adi, în multe din oraşele Franciei, Germa- 

pici şi Italiei, Anul noi, Crăciunul, Pascele şi 

Boboteza fac se reapară străvechele mistere cari 

se jucati în biserică. Chiar în dilele nâstre, din 

dece în gece ani, la Oberammergau în Bavaria; 

un sat întreg. jocă misterul Pusiunei. în timp de 

mai multe Duwminici. 
In Francia, în locul societăței numită La Con- 

frerie. de la Passion, veniră Les. Cleres de la Ba- *
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soche, uă societate compusă din studenți în drept, 

notari, advocaţi, grefieri şi toţi cei tineri cari 

țineau prin: funcțiunile lor de Tribunale şi Par- d 
“lamente. | 

; Acestă nouă societate părăsi subiectele. religi- 

/ se şi începu a tracta subiectele alegorice. . Ast- 

' fel se născură les moralites. | 

Les clevcs. de lu Basoche despărțiră în moru- 

lites partea seri6să de partea comică. 

Partea comică derivând din moralit€ dă nas- 

cere prirnului fel de comediă naţională francesă, 
numită la farce, bunidră: ”Awccat Patelin. 

Mai în urmă, moralitatea se amestecă din noi 
cu farsa și formeză un altfel de poemă drama- 
tică, numită la soție. Int'acesta predomină ele- 
mentul satiric ; ea este jucată de les Fnfants sans 

souci, societatea dramatică pe care regii Fran- - -.. 

-ciei o protegiară în diferite rânduri din câusa 
__servicielor ce les Enfonis sans souci le aduceaii 

în contra duşmanilor lor din afară şi din năuntru. 
“Tâte aceste forme primitive ale dramei erai - „» - 

originale, eraii naţionale. Ca şi trubadurii şi tru- 
verii, liricii Franciei medievale, „forte puţini din 
poeţii cari întocmiaă poemele dramatice cunos- 
ceau ceva din anticitatea greco-romană. | 

In secolul XVI, spre fine, cu deplina renas- - . 
_cere a literaturelor vechi, cu entusiasmul lui a 
Ronsard și al Pleiadei lui pentru Atena şi 'pen- 
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tru Roma, poema dramatică francesă părăsesce 

calea naţională. Tâte formele vechi ale dramei 

irancese remân pe sâma poporului. Clasele culte 
încep a iguora şi apoi a dispreţui ceia, ce odati 
plăcea strămoşilor” Jor, şi ceia ce născuse din 
chiar geniul poporului, fără nici uă imitaţiune 
străină. | 
„Plin de admiraţiune numai pentru Greci şi 
pentru Romani, Boileau dice: (Art Pod. III, v. 
81—90): | . 

Chez nos dâvots aieux le theâtre abhorr6 
„Fut longtemps dans la France un plaisir ignore. 
De pelevins, dit-on. une troupe grossitre 
Em public ă Paris y monta la premitre; 
Et, sotlement zel6e en sa simplicite, 
Joua les Saints, la Vierge, et Dieu, par piste. 
Le savoir, ă la fin, dissipant Vignorance, 
Fit voir de ce projet la devote imprudence. 
On chassa ces docteurs pi âchant sans mission ; 

On vit renaitre Hector, Andromaque, Ilion. 

” „Aplausele tote tură date ântâiti traducțiunilor 
făcute după teatrul grec şi teatrul latin, pe urină 
adaptaţiuniler, şin fine iragedielor şi comedie- 

“lor, întocmite după modelele nemuritâre ale 
“Grecilor, cu subiecte luate din istoria acestora 

şi din istoria Romei. 

Influenţa Italiei şi influenţa Iispaniei durară 
iorte puţin în teatrul frânces, în raport cu in- 
fluenţa biseculară şi despotică a anticităţii.



  

„N
 

94 

Jodelle, Garnier, IHaray fură primii autori 
dramatici ai Franciei. Viaud şi Mairet, și după 
ei Rotrouw, înţeleg mai bine pe cei vechi, pe 
Italiani şi pe Espanioli. 

Corneille, cu admirabilul “săi Cid, găsesce a- 
dev&rata cale a teatrului clasic şi literar. Cap- 
d'operile acestui părinte al tragediei clasice şi 
acelea ale lui Racine se succed unul după altul. 

- Cu tragediele lui Voltaire începe, ântâii abia 
perceptibilă, «decadenţa clasicismului în tragediă, 
Urmaşii lui grăbesc acestă decadență prin lu- 
crări mediocre. Grecii și Românii devin banali. 
Versul faimos 

Qui nous delivrera des,Grecs et des Romains?! 

" esprime dorinţa tuturor. 

Ajunsă la estremă slăbiciune şi la obositore 
repetiţiuni in prima jumătate a secolului nostru, 
tragedia cade şi este înlocuită de drama mo- 
dernă s6u de “teatrul romantic, care, readuce su- 

biectele naţionale şi umane, şi scapă scena de 
acea regulă disă a celor trei unități, care sup- 
sese mai bine de un secol și jumătate uă parte 

mare din puterile fiă-cărui poet dramatic. 

Comedia fu în Francia mai fericită de eât 
tragedia. , 

Decă, pentru câtă-va vreme, ea se rătăci şi şi 
16
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perdu vremea în imitațiunea slugarnică sei ne- 
pricepulă a lui Plaut şia lui Terenţitk şi'n urmă 

în aceia a comedielor italiane şi espaniole, în 

secolul XVII Corneille cu al s6ii Menteu” şi ne- - 

muritorul Moliere cu 'incomparăbilele ssle cap- 

d'opere, o aduseră pentru totdâuna în calea e- 

minaminte naţională a geniului frances. 

După Moliere, Regnară, Destouches, Le Sage, 

Marivaux, Beaumarchais și alţii asigurară come- * 

diei fvancese uă gloriă neperitore, şi pentru cres- 

cerea căreia şi astădi nu puţini poeţi dramatici 

contribuesc cu lucrările lor. 

$. 5. La Italiani.—lÎn evul medii, teatrul trăi 

în- Italia întocmai în. aceleaşi condițiuni can 

Francia. Clerul favorisă din tâte puterile sele 

represintaţiunile religiose. 
Sub numele de feste, devozioni, figure, esempi 

Şi rappresentazioni, dramele religiâse (i drami 

devoti) plăceau credinţei entusiaste a poporului 

care, bunioră, la Crăciunk după ce cânta ina- 

intea altarului prefăcut în Ieslele Betleemului îm- 

preună cu preoţii imnul Nascerei pe latinesce : 

Universa gens laetetur 

Et festinet et mundetur 

A peccati macula! 

Ecce venit ex Sion 
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Qui castiget: Babylon. 

Et conculcet Gabaon 

Et exterminet Amon 

Eloi E.loison ! 

= 

întona cu mai multă plăcere împreună cu preo- 
tul care juca pe Maica Domnului «Cântecul dum- 
nedeescului copil» în limba italiană: 

Dormi, dormi, o bel bambin, 
Re divin, 

Dormi, dormi, o fantolin ! NE . - 
Fa la nanna, o caro figlio, 

He del ciel, 

Tanto bel, grazioso giglio. 

i 

"sin urmă, can Cântecele nostre de Stea: 

Ecce, vengon i „pastor 
Che di cuor | 
Riconoscon” ti Signor, ” 
Fa la nanna, o mio conforto,  * 
Che il crudel - 
Israel ti vuol per morto. 

Elementul profan nu întârdiă a se amesteca 
într'aceste drame în cari, ântâiu, nu figurară, ca 
şin cele-l-alte ţări catolice de cât sfinţii. 

In timpul Renascerei 6nsg, misterele, adică a 
dramele religiose şi piose ca Varlaam şi Iosafat 
de Pulci, La Conversione di Santa Maria Mada- E 
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lena, la Morte d'Abele, Il sacrifizio d'Abramo şi 

la Passione r&maseră numai ale poporului. 

Și astădi, ele se mai represintă printr'unele: 

ţinuturi ale Toscanei, la. diferite epoce ale anului. 

Pentru. clasele culte ale poporului italian, dra- 

ma națională pieri cu deseverşire în timpul Re- 
nascerei. Anticitatea. greco-romană servă de mo- 

del tuturor dramaturgilor. Merope, Ippolito, Me- 

dea, Prometeo sunt tragediele cele mai nume- 

rose ale teatrului italian: Decă vr'un poet are 

curagiul de'a tracta un subiect luat din istoria 

naţională a Italiei, poema dramatică ce el face: 
cu acest subiect nu este de cât uă palidă şi ser- 

vilă imitaţiune a teatrului grec sâi a teatrului 

roman. | 

La sfârşitul secolului XVIII, tragedia pare a 

căpăta, noui puteri în Italia cu Vittorio Alfieri, 

Vincenzo Monti, Ugo Foscolo şi alţii. 

Alessandro Manzoni introduce drama roman- 

tică la 'nceputul secolului nostru. 

Un altfel de poemă dramatică înflorise în Ita- 
lia, tot în timpul Renascerei. Acest fel fu drama 

pastorală, în care se zugrăvia vicţa şi simţimen- 

tele, mai tote de convenţiune, ale păstorilor: era 

un fel de eclogă pusă pe scenă. . 

Angelo Poliziano cu al săi Orfeo, şi 'n urmă 
Torquato Tasso cu Aminta precum şi Giambat-
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tișta Guarini cu 11 Pastor fido sunt autorii cari - 

Sau distins mai mult în drama pastorală. 

Comedia, moştenită de la Romani, se'mparte 
de la 'nceput în două clase bine distincte: 

a) Comedia populară, numită la commedia del- 
"Varte, cu tipurile: s6le neschimbate şi'n cari ve- 

dem cu 'nlesnire vechiele tipuri ale comediei 

populare latine ca Maccus (Pulcinella la Italiani), 

Panniculus (Arlecchino), precum şi alte tipuri 

nouă. 

-b) Comedia literară, icrăşi uă imitaţiune mai 
mult saii mai puţin fericită a comediei grece 

şi romane. Se citeză printre cele mai bine fâ- 

cute, deşi forte libere, aprâpe obscene, La Ca- 
landria a -cardinalului Bibbiena și la Mandragora 

a lui Machiavelli. De și convinşi că altele sunt 

timpurile şi altele moravurile contimpuranilor, 

totuşi poeţii comici ai Italiei stăruiai a imita, 

_spre marea pagubă a teatrului lor naţional. 

In secolul XVIII nasce melodrama, cu Metas- 
tasio. Acest fel de poemă dramatică fu fârte a- 
jutat de marii compositori musicali ca Paisiello, 
Cimarosa şi Piccini. 

Comedia ânsă reintră pe calea naţională, devine 
contimporană şi triumfă cu Carlo Goldoni şi cu 
Carlo Gozzi, doui din cei mai populari scriitori 

<omici ai Italiei. 
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Astădi, teatrul se silesce în Italia a deveni e- 

minamente naţional. 

$ 6. La Espanioli. — Dintre tâte poporele eu- 

„ropene, spaniolii şi Englesii avură de la în- 

ceput şi cultivară totuna teatrul lor original 

şi naţional. 

„Acest teatru născu la început, ca la tote po- 

porele catolice, din serbările religiose; der, mai 

„târgii, in timpul Henascerei, poporul espaniol 

„nu traduse nici nu imită decât torte rar anti- 
„citatea clasică. i 

Din timpul lui Juan de la Encina (4492), u- 

nul din primii autori dramatici ai Espaniei, şi 

penă la mârtea lui Calderon de la Barca (1681), 
poeții şi dramaturgii espanioli tractară numai 

subiectele naţionale, atât în aşa numitele autos 

adică acte sacramentale, cât şi în dramele isto- 

rice şi dramele religi6se, în las comedias devo- 

tas, şin dramele eroice şi cavaleresci ale popo- 
rului. 

Michel Cervantes, cu vro câte-va comedii,— 

„Lope de Vega, cu elevii săi, Tirso da Molina 

(autorul lui Doh Juan, imitat de Moliere), Guil- 
hen da Castro (autorul lui FI Cid, imitat de 

Corneille) şi Alarcon (autorul comediei La Ver- 

dad sospechosa, din care tot Corneille a făcut 

Le Menteur — şin fine, cel mai mare din cei 

trei magistri ai Teatrului espaniol, Calderon de: 
a»



  

e
 

  

L
e
 

i 

241 
  

la Barca, asigură teatrului espaniol uă gloriă 

neperitâre. | 
In secolul XVIII, teatrul decade în Espania. 

În secolul nostru s'au făcut şi se fac onorabile 

silințe şi pe acest tărâm al activităţii naționale. 

$ 71. La Englesi. — De la'nceputul civilisaţiu- 
nei creştine în Anglia şi penă la finea secolului 

XVI, atunci chiar când Shakespeare represinta 

pe teatrul The Globe dramele sâle, misterele 
şi moralităţile, tocmai cum le-am vădut jucate 
iu Francia, erau âncă plăcute poporului engles şi 

represintate: pe diferite scene. 

Cu ele a 'nceput teatrul în Anglia, şi din ele 

a eşit drama originală şi naţională, cu i6te ma- 
nifestaţiunile ei. | 
"Deosebindu-se &nsă de teatrul frances şi de 

cel italian, teatrul engles nu părăsi acâstă cale 

pentru a lua, în. timpul Renascerei şi clasicis- 

mului, calea de imitaţiune mai mult sei maj 

puţin fericită, a poemei dramatice greco-romane. 
Cei cari, ajutaţi de spiritul clasic al univer- 

sităţilor din Oxford şi Cambridge, se "'ncercară 

a da pe scena englesă covârşitâre ântâietate tea- 

trului celor vechi, nu reuşiră de loc în între- 

prinderea lor. 

- De şi teatrul lui Plaut şi lui Terenţiii, teatrul 

lui Sofocle şi lui Euripide fură jucate pe scena 
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_englesă în secolul XVI şi'n secolul XVII, acesta 

nu "'mpedică pe Shakespeare, pe predecesorii şi 

succesorii săi să continue a represinta înaintea. 
contimporanilor evenimentele istorice naţionale 

englese şi să zugrăvescă pasiunile omului modern. 
Cel d'ântâii, printre moderni, marele Shalkes- 

peare, geniul dramatic fără părechiă al Engle- 

silor şi âl Lumei întregi, vădu că evenimentele, 

în viţă şi deci pe scenă, de pasiunile omului 

sunt pricinuite. 

spaniolii Lope de Vega şi Calderon de la 

Barca fac drame şi comedii de intrigă, în cari 
personagiele, cu pasiunile şi moravurile lor, 

sunt ca un fel de instrumente. Marlow şindată. 

după dânsul Shakespeare arătară pe scenă cum 

pasiunile omului domină adeseori evenimentele. 

Regula unităților clasice şi tote piedicele cari 

decurg dintr'ânsa şi cari vor stânjini tragedia 

şi comedia francesă, nu fură observate de loc 

de poeţii aramatici englesi. 

Poporul cu tâte clasele sâle aprobă şi înţelese 
acestă libertate ce'şi acordau poeţii. 

De aceia, influenţele străine fură slabe şi tre- 

către; geniul naţional remâne neatins şi neal- 

toit cu lucruri ce nu'i conveniaii. Influenţa Ita- 

liei se vede în comediele greşite şi pline de a- 

fectaţiune ale lui John Lyly, autorul acelui mod 
de vorbire şi de scriere numit Fuphuismul, după
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xomanul lui, Fuphuds. Nici uă influenţă străină 
nu prinse rădăcină; cădu influenţa italiană cum 
vor căd6 după dânsa influenţa francesă şi influ- 
enţa spaniolă. 

In dramele refăcute de Shakespeare, în dra- 
mele istorice, luate de el din diferite cronice 
şin fine în dramele la ale căror personagic el 
le dă viâţa eternă prin puternica sa imaginaţi- 
une şi prin geniala cunoscinţă ce are de inima 
omenescă, Othello, Iamlet, Macbeth, Lear, în 
tte strălucesc frumuseți de cari multă vreme, 
nu numai poporul, der chiar şi 6menii literați 
al Angliei nu'şi dederă bine sema. 

Tocmai târdiiă, la sfârşitul secolului AVIII, cri- 
tica germană avu meritul de a ar&ta lumei în- 
tregi şi chiar Englesilor mândrele frumuseți de 
cari scânteiaii poemele acestui fenomenal genii 

« dramatic, care se numesce William Shakespeare. 
După Shakespeare, clasicul Johnson şi poetul 

Dryden cultivară teatrul der fără succes şi că- 
tând a imita pe Corneille, pe Racine şi pe Mo- 
dicre, magistrii teatrului frances. 

$ 8. La Germani. — Istoricii literaturei ger- 
mane spun că teatrul german dateză din cele 
mai vechi timpuri, dinainte de, creştinism „ —pote 
chiar, gic denşii, din epoca pe care Tacit o zu- 
grăvesce în 1 Germania sa. 
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Serbările religiâse ale vechilor Germani, dei 

pe cari ei îi adorau la inceputul primăverii, 
la serbarea solstițiului (Dus. Sonnemwvendfest) şi. - 
diferite alte serbari ale deilor şi eroilor naţio- 

nali dederă nascere la represintaţiuni dramatice. 

Când biserica creştină voi se 'nlocui6scă a- 

ceste străvechi sărbători şi vădu că peste putinţa 

omenescă este a şterge cu desăvârşire din me- 

moria şi firescele obiceiuri ale poporului aceste 

credinţe şi aceste datine, clerul le creştină în 

tocmai cum creştinase Germania; le dede uă 

insemnare creştină şi, nu numai că nu mai de- 

părta poporul de dânsele, der chiar “| ajuta a 

le face mai frumose şi mai adimenitâre, mulţă- 

mindu-se a le pune sub invocaţiunea şi sub pro- 

tecţiunea Feciorei-mume, Mântuitorului şi altor 

sfinți. | 

Așa, bunidră, serbările ecuinocţiului de pri- 

măveră, închinate deiţei Ostara, din vechia re- 

ligiune a Germanilor primitivi, deveniră Ostern, 

adică -Pascele, Invierea Domnului, întocmai cum 

serbările solstițiului de iernă (das Fest der Win- 

tersonnenmwende) se prefăcură în sărbătorile Cră- 

ciunului. 

Indată ce creştinismul se 'ntinse asupra Ger-- 

maniei, drama religi6să, având drept scenă ân- 

tâiti altarul şi'apoi prispa. bisericei, işi incepu. 

wieţa intocmai can Francia.
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Aceleaşi mistere, aceleași moralităţi, aceleaşi 
farse, luate din vechiul şi din noul Testament, 
der alcătuite şi acomodate după gustul cel aspru 
al Germanilor medievali. | 

Când biserica se lăsă de represintaţiunile re- 
ligiose şi dramatice, un fel de Confrerie de lu 
Passion, ai cârei membri erai numiţi joculato- 
ves scii homines vagi, continuară a juca în nem- 
țesce şin latinesce diferite mistere, între cari 
locul de ondre lavu totdsuna ludus paschalis 
sive de passione Domini. 

Aceşti joculatores, erai pentru dramă ceia ce 
fuseseră şi maj erat âncă pentru lirica şi epica 
„germană die Minnesaenge» şi die Meistersaenger. 
Ei, aceşti joculatores, făcură ceva mai târdii, 
in secolul XIII şi XIV, cu ocasia Carnavalului, 
farsele cari sunt primele comedii naţionale ale 
Germaniei (das Fastnachtspiel). Intr'acest fel de 
poesiă dramatică se distinseră în timpurile evu-. 
lui medii, în prima jumătate a secolului AV, 
“Ians Rosenplut şi Ians Folz. Farsele de carna- 
val se jucaii mai cu semă pe scenele de la 
Nurnberg, Bamberg și Augsburg. 

In Austria, ne spune d. Leger, sub dinastia 
Babenberg, inainte de Habsburgi, teatrul era a- 
pr6pe necunoscut. Nu se jucă de cât un Oster- 
spiel la mănăstirea S-tului Florian. 

Astfel născu şi astfel se desvoltă teatrul emi- -



959 

  

namente naţional în Germania, până când he- 

nascerea '] făcu s& cadă de pe scenele cele mari 

pe scenele modeste ale teatrelor populare. Re- 

nascerea aduse cu dânsa imitaţiunea antichităţii; 

er în a doua jumătate a secolului XVII, după 

ororile resbelului de 30 de ani şi pacea de West- 

phalia, şi 'n tot decursul primei jumătăţi a se- 

colului XVIII domni despotic influența francesă 

în tâtă Germania. Autorii imitară în mod servil 

tot ce venia din Francia. 

Cu Dramaturgia (nouă theorii asupra poemei 

dramatice germane), cu Laocoon (principie de: 

critică literară şi estetică) şi cu dramele sâle 
Minna de Barnhelm, Emilia Galotti şi Nathan 

Înțeleptul, Lessing scutură cel d'ântâiii jugul u- 

militor al imitaţiunei francese şi, cu tote că 

studiase afund pe tragicii Franciei şi cunoscea 
forte bine ideile lui Diderot asupra dramei mo-. 

derne, el sciu să r&mână original, să nu înce- 

teze de a fi german. | 

Fraţii Schlegel fac cunoscut Germaniei pe ne- 

muritorul Shakespeare. Studiându-l pe acesta şi 

frumdsa istoriă medievală a Germaniei, Goethe 

şi Schiller pun primele base ale teatrului origi- 

nal şi naţional în Germania. 
Pe acestă cale aii merş şi merg autorii dra- 

matici din secolul nostru. 
Paralel cu drama, a 'nflorit în timpurile mo-
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derne şi comedia, ast-fel cum o cere geniul po- 
porului german. 

$ 9. La Români. — Dacia Traiană, în timpul 
când i se da numele de Dacia felix avea amfi- 
teatre frumose în Sarmizeghetusa [Ulpia Traiana, 
lugusta) şi în Parolissum (adi Mojgrad). Intr'6n-. 
sele se luptai cu animalele gladiatorii, se dai 
jocuri şi se făcea serbări poporului. 

La Sarmizeghetusa, (Gradiscea), în valea Ha-. 
ţegului, se. vede şi până astădi ruinele amfitea- 
trului în care, spune uă inscripţiune, un copil 
de 12 ani, caun mare artist, a desfâtat pe spec- 

„tatori cu jocul şi cântecile sâle (saltavit, can- 
tavit, jocis omnes oblectavit); &r la Parolissum, 
spune uă altă inscripțiune, amfiteatrul (vetustate. 
dilapsum) a fost reparat la anul 158 d. Ch. 

Representatu-s'ai şi poerhe dramatice? Sciința 
până astădi nu ne-a spus âncă. 

Că serbări şi informe representaţiuni drama- 
lice avură şi popârele din Dacia ca tâte pPop6-., 
rele europene inainte de creştinism, nimic nu 
ne împedică a crede. - | 

La anul 990, Teofilact, patriarcul Constanti- 
nopolului, imită pe catolici, instituind spectacule. 
teatrale. de un caracter eminamente. religios. 
Causa acestui noii adaus în formele şi în pom- 
pele religiunei ortodoxe fu aceiaşi ca pretutin-
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deni, şi anume voinţa clerului de a abate spi- 
ritul poporului de la serbările păgâne, cari se 

mai celebraii âncă prin sate (pagi) cu datinele, 

superstiţiunile şi credințele lor. 

In -Daciae probabil că, uă dată cu religiunea 

creștină, sai introdus şi serbările teatralo-reli- 

gi6se în forma lor rudimentară, ast-fel adică 

cum cultura poporului le permitea. | 

Serbările teatralo-religiose, permise, “ba chiar 

ordonate de Biserică, se 'mtrupară in Vicleina 

(Betleem) şi în Stea. 
La'nceput, credem că, întocmai ca şi misterele 

Apusului catolic, ele nu fură de cât religiose, 

și numai religidse. Mai târdiă 6nsă, elementul 

profan şi, prin urmare, elementul comic se alipi 

pe lângă elementul religios. 
Deci, avem în literatura dramatică, populară 

şi forte vechiă a Românilor, Misterul Nascerei. 

pe care'l represintă Vicleimul şi Sicua, şi vaai 

este in Transilvania, pe alocurea şi Misterul Pa- 

“timelor, adică cum este în Apus le mystere de 

la passion în Francia, ludus paschalis sive de 

passione Domini în Germania, şi cum era în se- 

colul IV în Orient Xpore zăsyov de S-tul Grigorie 
Nazianzul. In Transilvania, Misterul Patimelor iea 

numele de Colindul Paştilor. 

La Stea, în tote părțile locuite de Români, 

Nascerea este cântată prin trei feluri de cântece:
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a) prin “cântece al.căror subiect sunt pers6- 
nele şi evenimentele biblice /7rei Crai, Cana (ia- 
dilei, Versul bă Adam) ; 

b) prin cântece al căror subiect sunt psalmii 
versificaţi (Dosoftei, Psaltiria manuscrisă a lui 

„Corbea din 1725 şi Pralea); 
c) prin cântece, pe cari d. dr. Gaster (Lite- 

ratura populară română) le numesce eshatologice, 
şi al căror subiect sunt mortea, iadul, raiul. 

Partea religi6să la Vicleim, adică la Jrodi, cum 
i se dice în Moldova şi'n Transilvania, este com- 
pusă icrăşi cu un episod din Misterul Nascerei . 
Personagiele cari o desăverşesc sunt următorele: 
1),Jrod Imperat; 2) Ofiţerul, ostaş de 'ncredere 
a lui Irod; 3) Trei crai de la Răsărit ale căror 
nume sunt Baltazar, Melchior și Gaşpar, dis în 
popor Gașper, de unde tigan, căci craiul Gaşper 
era al «Araviei» şi era arap, adică negru tă- 

_“ciune cum crede poporul; 4) Pruncul, copil de 
12—14 ani, care prevestesce lui Irod puterea 
și gloria Mântuitorului, şi de aceia este omorit 

„de cruntul împărat; 5) Cei doui Flini, ostaşi 
mercenari ai lui Îrod, şi cari îi ţin pulpanele 
mantiei sele imperiale, 

Cântecele de lume pentru Stea Și jocul: păpu- 
şilor, adică scene din vicţă socială, în cari figu- 
reză tipuri forte asemă&nate cu acelea din come- 
dia populară, la comedia delParte a Italiei, pen- 
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tru Vicleim, alcătuesc, împreună cu alte dou& 

personagie vii, Paiaţa Vicleimului (Arlechino în 

Italia) şi Moşul Vicleimului (Pulcinella în Italia, 
Polichinelle în Francia şi Paniculus la Latini), 

partea comică a acestui teatru primitiv der in- 

teresant în firea şi'n desvoltarea sa. 

Irodii, adică Vicleimul moldovenesc în vari- 

anta publicată în Colecţiuneă 'de poesii populare 

(r. Dem. Teodorescu, ai şi alte personagie de cât 

cele ce cunâscem în Vicleimul muntenesc. Ci- 
tăm: Cei doui ângeri, în locul şi atribuţiunile 

celor doui Flini; un nou personagiii numiţi Cra- 
iul îrodesc, un arap şi un personagiu naţional 

Ciobanul. 

De altmintreli, nume&rul acestor personagie a 
„deserescut cu timpul. Acum 50 de ani, în Vi- 

cleimul muntenesc, se afla şi alte două perso- 

nagie, un Ginere şi uă Miresă cari. adi nu mai 

sunt şi cari personificaii pe S-tul Iosef şi S-ta 

Feci6ră-mamă. 

Venirea magilor, povestirea lor, conversaţiu- 

nea lui Jrod cu Pruncul, omorul acestuia, alcă- 

tuesc principalele părţi ale Vicleimului din Mun- 
tenia; Irodii din Moldova ai mai multe părţi, 

der interesul dramatic este la dânşii mult mai 

mic, | 

Indată după represintaţiunea religioso-drama- 

tică a Misterului Nascerei, începe represintaţiu-
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nea. profană şi comică, numită jocul păpuşilor, 
—s6i licenţios şi peste măsură de obscen ca vechile versuri fescenine ale Romei, sii ceva 
-mai cumpătat în espresiuni şi în joc. 

Jocul păpuşilor se compune din 9 sâii 10 sce- 
ue (Varianta G.. Dem. Teodorescu], în prosă şi'n versuri. de diferite măsuri ca vechile saturae ale „Latinilor. Aceste scene; imaginaţiunea celui ce 
jâcă păpuşele, pâte să le prelungescă și să le schimbe ori-câţ şi ori-cum va voi, întocmai ca la teatrul de copii, le Guignol, din Francia şi ca la teatrul dei Pupazzi, (Păpuşele) din Italia. 

Din personagiele_ vii ale Vicleimului numai 
Moşul şi Paiaţa isă parte la dialogul păpuşilor. 

Păpuşile represintă tipuri comice, vechi şi nous, și biciuesc viţiile 'din societatea fiă-cărei epoce. 
Personagiele acestei primitive comedii sunt: 
Moș Ionică (bătrânul glumeţ, şiret şi păcălici), Feta lui Moş Ionică (un fel de Colombină, ca acea din teatral popular al Italiei), laurgiul, Braga- 

giul, Venctorul Ghindă, Ursarul, Ovreiul, Musca- lul, Turcul, Popn, Dascălul., Stan groparul, Baba 
lui Moş Ionică, 

_ 
Steua nu are de cât elementul ei religios, cân- 

tările corului, povestind Misterul Nascerei şi alte episode din vechiul și noul Testament, 
fiântecele de lume cari Se cântă pe urmă la 

17 ” 
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Stea, numai după cererile spectâtorilor, alcătu- 

ese partea profană a vepresentaţiunei. 

Steua cu păpuşi este un Vicleim fără partea 

religioso-dramatică a acestuia, der cu păpuşi şi 

cântece de Stea înainte. 

Cântecele de Stea, transmise în decurs de se- 

coli numai prin tradiţiunea orală, ai fost strin- 

se, mai bine versificate, puse pe meșteșugul mu- 

sikică şi publicate de Anton Pann-in prima ju- 

mă&tate a secolului nostru. 

Vicleimul, cu partea sa dramatico-religiosă şi 

partea sa comică a fost publicat pentru prima 

dră de d. profesor G. Dem. Teodorescu, cu va- 

rianta muntenă şi cu varianta moldovenă în a 

sa Colecţiune de poesii populare. 

Vicleimul şi Sisua aveati mai "nainte uă deo- 

sebită însemnătate. Dascălii bisericilor, can Fran- 

cia les Clercs de la DBasoche, erai actorii cari le 

jucaii şi le cântaii impreună cu copii corurilor 

hisericesci. Astădi, însemnătatea lor a descres- 

cut forte; ele, cum dicea pentru sine, cu jale. 

adâncă, Barbu lăufarul, ele 

„se duc, se prăpădesc 
Ca un cântec bătrânesc. 

Tot în teatrul popular se mai pote cita ca un 

fel de primitive comedii Brezaia (cu ciocul de 

barză și alături de ea, un moş cu un cap de
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dovlec, reamintind pe karaghiosul din petrece- 
rile 'Turcilor) şi Joimăriţa (pe marginea Dună- 
rei), şi tot ca primitive poeme dramatice sunt 
a se considera unele oraţii de nuntă, unele colinde 
cântate în dialog precum şi jocul Căluşarilor (mai 
cu semă cei moldovenesci). De adaus sunt âncă 
anumite petreceri cari se fac tomna la culesul 
viilor, la tăiatul vitelor grase la zalhanale. 'Tste 
acestea reamintesc în mod surprindător Diony- 
siacele Grecilor şi Saturnalele Romanilor, şi ai 
un caracter dramatic .popular fârte bine hotărit. 

Cu tâte aceste varie forme ale tealralui po- 
pular, la noi nu s'a 'ntemplat ca ?n Anglia şi 
ca "n Espania. Teatrul popular, Vicleimul, Stcua 
etc. etc. qu aii dat nascere teatrului naţional. 
Nu cunsscem până astădi în istoria română a 
secolilor trecuţi nici uă urmă de teatru în în- 
țelesul 'nult al cuvintului. Poeme dramatice, 
compuse şi scrise de poeţi şi apoi jucate de ac- 
iori, nu au fost. Pehlivani şi comedianți, adică 
acrobaţi și prestidigitatori, aii fost pe la curţile 
Domnilor, actori Enst nici unul. Cariera de artista” 
fost până la'nceputul secolului nostru conside- 

„rată ca infamă. Comitele de Langeron (Docum. 
Hurmuzale, 1, 1, pag. 16) ne spune că după 
1800 în Moldova mare fu mirarea laşenilor, când 
oficerii ruşi dederă concerte şi jueară uă tragediă. 

Pen& acum, cea mai vechiă probă de poemă 

          

E
 

în 
aie

a, 
mi

za
 
a
e
 

7 

ă 

e
 

   



> 

“dramatică, scrisă şi jucată, ni este dată de 

Sulzer în Istoria sa. El ne spune că, înainte de 

1781, sa jucat la uă nuntă de Saşi, la Braşov, 

uă comediă românescă în cari personagiele erai: 

un ginere, un cioban, uă miresă şi nuntaşi. 

Cu câți-va ani 'mainte de secolul nostru, în- 

cep traducţiunile poemelor dramatice din gre- 

cesce. În secolul nostru, trupe dramatice fran- 

cese, germane şi grecesci, atât în Iaşi cât şi in 

Bucuresci, respândiră gustul representaţiunilor: 

teatrale. | 

Slălinenu, Iancu Văcărescu, Asache, Beldiman, 

Golescu (Dinicu), Eliad&, bătrânul Costache,Ca- 

ragiali, C. Negruzzi, Bolintinânu, V. Alecsun- 

_dri şi artistul M. Millo, — unii traduseră s6u 

“localisară, alţii scriseră piese originale in tâte 

felurile genului dramatic. 

Teatrul român se află âncă în vârstă de 'nce- 

pătură. 

SECȚIUNEA A PATRA 

POESIA DIDACTICA 

| CAP. |. | 
Poema didactică 

$ 1. Definiţiune. — După etimologia numelui 

săi, poesia didactică, de la cuvintul grec îtâaaro,
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_înstruese, are drept țintă de căpeteniă a ne în- 
sirui, a aduce la cunoscinţa nâstră diferite ade- 
văruri din lumea morală și din lumea fizică, 
din domeniul artelor şi din domeniul sciinţelor. 

Intr'al doilea rând, poetul didactic se silesce 
a ne interesa, a ne mișca prin “modul săi de a 
împodobi şi de a presinta adevărurile acestea. 

A înstrui este datoria esenţială; a delecta este 
datoria secundară a poesiei didactice. 

Domeniul artelor şi domeniul sciinţelor fiind 
forte întinse, nenumărate sunt subiectele ce se 
pot presenta poetuiui didactic. Bine 'nțeles ânsă 
că, poetul nu va lua dintr'6usele decât pe acelea 
ce sunt. susceptibile a "'mbrăca vestmântul por- 
siei. Bunidră, va lăsa de uă parte binomul hui 
„Newton seu sciinţele metafisice și abstracte, şi 
va preferi să cânte apicultura, căci în subiectul 
acesta va găsi mai multe părți poetice, decât 
în cele-l-alte în cari nu va găsi nici una. 

“Ceia, ce alcătuesce esenţa poesiei în genere, 
fiă lirică, fiă epică, fiă dramatică, inspiraţiunea, 
entusiamul, căldura, aventurile libere ale ima- 
ginaţiunei şi ficţiunile împodobite nu se găsesc 
decât în parte în poesia didactică. . | 

Poesia didactică își are ființa sa mai mult în 
coloritul poetic ce dăm adeverurilor sciinţifice 
s6ă de raţionament, în episâde, în descripțiuni 
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frumâse, în musica versului ce cată să fiă plă- 

cut şi sonor. | 

“In epis6de, în descripțiuni, în puţinele aven- 

turi ce imaginaţiunea poetului își permite în 

poema didactică, acesta devine lirică seu epică. 

Cine pote dice că Laudele Italiei, episod din 

(reorgicele lui Virgiliă, nu sunt uă adevărată odă; 
un ditiramb cu artă aşedat intruă poemă di- 

dactică ? 

Vom vedă că poema didactică pote deveni şi 

dramatică într'altele din felurile sele. 

$ 2. Divisiunea poemei didactice. — După na- 

tura subiectului s&i, poema didactică pote fi de 

mai multe feluri și anume: 

a) filosofică, cum este celebra poemă a lui 
Lucreţii De Natura - Rerum, în care sistemul 

lui Epicur este espus în versuri de mândră fru- 

museţe, şin care pentru prima ră sciinţa a 

arătat cât entusiasm ea pote să aprindă în su- 

fetul şi în imaginaţiunea unui puternic cuge- 

tător. | 

Aducendu'şi- aminte de acest entusiasm al lui 

Lucreţiă pentru maestatea problemelor naturei, 

Virgiliii a esclamat în Georgice (II, 490) 'mult 

cunoscutul vers : 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas! 

b) morală şi religidsă, cum este poema lui Louis



1963? 

Racine, intitulată la Religion şi'n care fiul: ma-: 
relui poet frances Jean Racine demonstră cu 

judecata, nu zugrăvesce cu imaginaţiunea fru- 

- museţile religiunei creștine. El însuşi dice: 

La raison dans mes vers conduit homme ă la foi. 

c) agricolă, cum este poema lui Esiod, poetul 

grec care trăi cu un secol după Omer. Acestă 
poemă este intitulată “Eprpa ui “Hutpar (Lucrările 
şi dilele), are 826 de versuri şi, după diferite 

consideraţiuni morale, începe a enumăra cari 

sunt lucrările ce omul trebue să facă la timpă 

Epis6dele poetice ale poemei sunt descripţiunile 

anotimpurilor, cu tabelele ce fiă-care comportă. 

Tot Esiod este autorul unei poeme religiâse, 

numită Theogonia (Qcoovia) în care enumără pe 

deii şi deițele antropomorfismului grec ; 

d) sciințifică, cum este poema lui Virgiliii, Geor- 
gicele, cap-d'opera poesiei; didactice, până adi 
neintrecut. Cu datele sciințelor cunoscute în 
timpul săi, cu bătrâna esperienţă a agriculturei 

romane, marele poet cântă în Georgice, în prima 
carte cultura solului, în a doua arborii (în spe- 
cial măslinul şi vița), în a treia vitele, în a pa- 
tra mai cu s6mă albinele. In tâte aceste cânturi, 
episodele cele mai mândre, descripţiunile cele 

mai, bogate strălucesc în egală frumuseţe ;
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4 _€) descriptivă, cum sunt cele mai multe din 
poesiele şi poemele poetului frances Delille, care 
zugrăvesce pentru plăcerea de a zugrăvi, fără 
să aibă drept ţintă nici instrucţiunea, nici emo- 
țiunea cititorului. Delille, şi alții "de şcâla lui 
sunt poeţii care ai făcut din poema descriptivă 
uă spaimă pentru cititor ; 

[) literară, cum, bunidră, Ars poetica, sâii mai 
bine ad Pisones, De arte poetica liber, a. lui O- 
raţiă şi Art poctique a 'lui Boileau. Ambii ne 
dai preceptele poeticei, pentru fiă-care din ma- 
rile genuri ce am percurs până acum ; 

9) astronomică cum sunt poemele Fenomenele 
(Dosvoueva) și Prognosticurile (Atooqpata) ale. lui A- 
ratus, poet grec din secolul: [II a. C. In am- 
bele, ni se spune tot ce anticitatea scia asupra 
dispariţiunei astrelor și semnelor de timp pre- 
vestitâre ; 

h) glumelă, cum este poema numită La Gas- 
“ronomie a poetului frances Berchoux. Glumind, 
poetul dă cititorului consilie practice cum Şi 
ce să mănânce. 

Alăturăm aci Epistola, uă composiţiune poe- 
tico-didactică de uă întindere Gre-care; într'6nsa 
poetul desvoltă un principii sei filosofic, sei 
literar, uă cestiune socială, discusiunea unor 

"prejudecăţi învechite și altele. | 
Tonul acestei composiţiuni este simplu, fami-
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liar, totdânna lămurit şi, — dacă natura subiec- 
tului permite, — adeseori glumeţ şi uşor. Se 
-daii ca model în acest fel de poemă didactică, 
„Epistolele lui Oraţii şi Epistolele lui Boileau. 

$ 3. Calitățile poemei didactice. — Ori care 
ar fi subiectul ce se tracteză, poema didactică 
trebue să aibă următorele calităţi : 

a) claritatea ; — ori-ce adevăr nu trebue îm- 
brăcat în cuvinte de prisos. Oraţii ne spune cu 
drept cuvint: 

Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta 
Percipiant animi dociles teneantque fideles. 

Totuşi e bine înţeles că precisiunea ŞI con- 
cisiunea nu ne vor conduce la obscuritate; căci, 
icrăşi după disa poetului Oraţiii, adesea 

Decipimur specie recti: brevis esse laboro, 
Obscurus fio. . 

c) varietatea, ; — poetul îşi im podobesce subiec- 
tul întocmai cura pictorul îşi lucrâză tabelul; 

“Şi el zugrăvesce intrebuinţând uă bogăţiă de cu- 
lori cu atât mai mare cu cât episodele sunt mai 
numer6se şi mai bine aduse în desfășurarea su- 
biectului. In acestă privință, Georgicele lui Vir-. 
gilii vor fi totăsuna citate ca neintrecut model. 
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d) ordinea, sâi cu alte cuvinte logica planu- 
- lui, după liniele căruia poetul aședă suma ade- 

vărurilor ce va aduce la cunoscinţa nâstră. Din 
ordine uasce pentru poema didactică unitatea 

necesară ori-cărei lucrări de artă. 
o 

„$ 4. Stilul poemei didactice. — Stilul poemei 
didactice trebue să fiă potrivit cu subiectul s&ă. 
In genere, el este temperat, lămurit, în episode * 
bogat şi 'mpodobit, Nici uă dată însă un stil, 
asemenea stilului liric s6ă stilului epic, nu'şi 
pote ave locul într'uă poemă didactică. 

Virgilii a hotărit definitiv limitele stilului di- 

dactic, libertăţile ce i se pot acorda, podsbele 

la, cari el are drept. Altul este stilul în f£neida 

şi altul în Georgicele lui Virgiliă. 

$ 5. Istoricul poemei didactice. — Poesia di- 
dactică s'a născut în acelaşi timp cu poesia e- 

pică şi narativă. După cum omul înstruna în 

versuri faptele eroilor pentru a le ţine mai bine: 

- minte, tot astfei firesce a fost adus să aşede in 
versuri adevărurile practice, morale, filosofice: 

de cari avea dilnic trebuinţă. ! 

In Grecia, forma primă a istoriei şi a filosofiei 

fu poetică. Logografii rosteai în versuri şirul 

istoric al evenimentelor, €r filosofii cei d'ântâii, 

Theognis din Megara şi Pythagora din Sa-



mos, instrunară pe măsura sprintenă a versu- 

rilor esametre şi pentametre, principiele siste- 
melor filosofice ce profesaă. Uă mulţime din 
primile tractate 7epi, vbozwe fură tot în versuri. 

Versurile auree (yposâ 3sm) ale lui Pythagora sunt 
uă colecţiune de adevăruri morale şi filosofice. 

Tot astfel s'a născut şi poesia gnomică (de la 
nu, sentință, părere, adevăr), adică nesce dis- 
tichuri cari conţin fiă-care un adevăr practic; 
moral sâi filosofic, şi prin urmare didactic. 

- Poesia gnomică a fost cultivată în Grecia, la 
Roma și la tâte popsrele, moderne. La noi, așa 
numitele Gromovnice, Trepetnice, Zodii, Rota lui 
Solomon alcătuesc contingentul poesiei gnonice. 
populare. De la Solon şi de la Phocylide din 
Milet şi Theognis de la Megara şi penă la Anton 
Pann al nostru distichurile didactice a i inflorit 
pretutindeni. | 

Dionisiii Caton dicea la Roma: 

Segnitiem fugito, quae vitae ignavia fertur. 
Nam quum animus languet, consumit inertia corpus; 

si 
3 

Quum sis incautus, nec rem ratione gubernas, 
Noli fortunam, quae non est, dicere caecam; 

si ÎN 3 

Exiguum munus quum dat tibi pauper amicus, 
Accipito placide, plene et laudare memento. 

    

a
a
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Ir Anton Pann luase din gura poporului şi 
le orinduise în versuri următorele adevăruri: 

E-anevoiă să tai pom 
Şi s& cioplesci om. 

Nu cere de la prost ?nv&ţ 
Şi de la bătrân Văţ. 

şi 

Omul care este harnic 
Totdâuna are praznic 

Şi 

Adi are; satură dece, 
Și mâne flămând petrece: (Povestea Vorbei) 

Tot în poesia didactică intră şi tote acele ne- 
“nume&rate descântece; lecuri -şi formule, versifi- 
cate ale Romanilor şi ale Românilor. . 

La Greci, după “Era ai “Hucpor ŞI Qeoyovia. lui 
Esiod, despre cari am vorbit, seola Alexandrină 
a mai cultivat :poema didactică. 

La Romani, după Lucreţiii, Virgiliu şi Oraţii 
vânătârea, albinele, furtunele mărei ati mai fost 
cântate şi de alţi poeţi didactici. 

La moderni, poesia didactică propriii disă are 
puţini representanţi. Cugetătorii ai preferit să
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scriă în prosă adevărurile sciinţelor şi artelor. 
* Poema descriptivă a avut mulţi adepți în seco- 
lul trecut în Francia şi, prin imitaţiune, în tâte 

“țerile în cari civilisaţiunea francesă domnia ca. 
stăpână. | 

Secolul nostru a cultivat mai cu semă poema 
Jilosofică. În faţa înaltelor probleme umane, în 
faţa falnicelor fenomene ale naturei, în faţa in- 
Ânitului, poeţii tuturor țărilor ati căutat să ri- 
dice puţin vălul tainelor adânci, şi, cu splen-. 
dide frumuseți s& cânte: 

eh les sâveres pensces 
Qui veulent 6tre lues ainsi qu'un ihtoreme. 

Mai mult de cât cei-l-alți cugetători, poetul de 
genii «purtând intr'ensul un Prometeu, creator, 
rebel şi martir (Carmen Sylva), a căutat să vedă, 
dincolo de visibil. Dorinţă imposibilă, dâr ire- 
sistibilă ! 

Je ne puis —malgr6 moi, Pinfini me tourmente. 
Je n'y sauvais songer sans crainte et sans espoir ; 
Et, quoiqwon en ait dit, ma vaison s'epouvante . 
De ne pas le comprendre st pouriant de le voir. 

" (AIF. de Musset), 
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CAP. II 

Satira 

$ 1. Definiţiune. Coprins.— Tot în poesia di-. 
dactică mai sunt şi alte composițiuni al căror 
scop final, de şi atins pe căi deosebite, este tot 
acela de a ne instrui. 

” Prin însemnătatea de care totâcuna s'a bucu- 
-rat, locul de frunte printre aceste composiliună 
poetice lare satira. | 

„ Satira,—de la cuvintul latin si osc satura, 

amestecâtură, este uă composiţiune poetică prin 
care se zugrăvesc când viţiele și ridiculele ge- 

„merale ale omenirei, când viţiele şi ridiculele u- 
nei clase de omeni sâi chiar ale unui singur 
individ. S 

Acesie viţie şi aceste ridicule satira, ca şi co- 
media, le găsesce in toi ce revoltă consciința și 

în tot ce jicnesce bunui simţ şi bunul gust. După 
natura acestor viţie şi după mediul în care ele 
suni în ființă satira pâte fi morală, politică, di 
terară. 

Pescripţiunea şi biciuirea acestor viţie se pot 
face sii cu amănunte vesele şi spirituale, astfel 
cum a făcut Oraţiii care dicea (Satir. cart. ], sat. 1) 

, „ „ ridențem dicere verum 

Quid vetat?
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„astfel cum â făcut Juvenal care dicea (Satir. | 
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s6ui cu mâniă, înflăcărare şi iperbole muşcătore; 

> 

v. 79). 

Si natura negat, facit indignatio versum. + 

Când poetul satiric biciuesce viţiele. omului în 
genere sâii ale societăţei, fără a se opri asupra 
nimenui, satira sa iea numele de generală. Când 
ensă, satira este portretul unui anume viţios, a- 

tunci ea primesce numele de personală. 
De felul satirelor personale erai teribilele 

iambe ale poetulai Archilochii în contra lui Ly- 
camb din Patos. Violenţa lor face pe Oraţii să 
dică (Art poet. v. 79): 

Archilocum proprio rabies armavit iambo. 

Mesura în atac şi 'n descripţiune, spiritul şi 
sarea atică, observaţiunea viă a ridiculelor, bu- 
nul gust în desvoltareă subiectului și "n fine, 
întrebuințarea nemerită şi oportună a «muşcă- 
torei iperbole» sunt condiţiunile ce trebuesc în- | 
deplinite de poetul satiric. | 

$ 2. Istoricul Satirei. — Boileau dice că ade- 
verul, nu pentru a vorbi de rău, ci pentru a. 
se ar&ta, sa într'armat şi cu boldul Satirei. 

L'ardeur de se montrer et non pas de mâdire. 
Arma la Verite du vers de la Satire. 
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Vorbind de satira romană, Quintilian dice (In- 

„stitul. orat. X, 1): Satira .quidem tota nostra est, 
sr Oraţiii mai naintea lui, vorbind de satirele 

lui Eniă dicea despre acesta că este un Grae- 

cis întacti carminis auctor (Sat. X, 10, v. 66), 

—cu alte cuvinte, Grecii, afirmă Oraţiii şi Quin- 

tilian, nu ati avut satiră. Totuşi, iambele lui Ar- 

chilochii, composiţiunile «de satiră morală şi ge- 

nevală ale lui Simonide d'Amorgos, distichurile 
satirice din poesia gnomică, ne arâtă că şi Grecii 

avură satira astfel cum le o suggerase geniul 
lor mai artistic şi mai delicat de cât al Lati- 
nilor. 

Șapoi, cine ar pul€ tăgădui că cele mai vi- 

rulente şi mai puternice satire politice, şi filo- 
sofice, şi sociale nu ai fost scrise şi rostite la 

Athena în .comediele lui Aristofane şi ale pre- 

decesorilor săi, Magnes, Crates şi Cratinos, a- 

-tunci când poeţii comici se bucurau de uă li- 
bertate nemărginită în scrierile lor? 

La Roma, după satirele lui Naeviii forte muş- 
„cătâre, veniră acelea lui Luciliii. Poeţii satirei 

nu păstrau nici uă măsură în atacurile lor. După 

uă, espresiune populară românescă pe care Ora- 

ţii ne autorisă a întrebuința-o: ei făceau totul 

«cu oii şi cu oțet.» Acest oțet italic, de care 
vorbesce Oraţiii (italum acetum)-era forţe" tare. 

Oraţiii "1 mai îndulci cu spirit şi glumeţă sare
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atică în cele două cărţi de satire ce avem de. 
la densul. Juvenal atacă cu aceiaşi furiă ca şi 

__ primii satirici romani. Boileau dice despre dânsul: 

Juvânal, 6leve dans les cris de Pecole, 
Poussa jusqu'ă exces sa mordante hyperbole 

_" Persii fa moral, filosofie şi mâhnit. 
4 

Perse, en ses vers obscurs, mais serres et pressants, | 
Affecta d'enfermer moins de mots que de sens. 

  

a . 4 

“dice tot Boileau. 
Pop6rele moderne se deosebesc de cele vechi 

"prin aceia că totdâuna, chiar şi în timpurile 
cele înflăcărate, ele ai respectat în satire uă 
limită peste care nu trec nici uă dată. 

d 

ă „$ 3. La Români. — La Români, spiritul satiric 
este. 'n firea poporului. Poeţii necunoscuţi ai tim- 
purilor bătrâne, aceia cari ne-ai lăsat comorile 

i de lirism ale poesiei populare, se veselia ade-. 
sea cu snovele, glumele, păcăliturile, evangeliele 
tigănesci, cimiliturile ce făceaiă pentru petrecerea 

“lor şi a poporului. - 
Grecul, Turcul, Nemţul, Bulgarul (Dedu- van) 

| şi mai cu deosebire 'Țiganul sunt eroii, nenoro- - 
1 „citi şi păcăiiţi, ai acestor composiţiuni înţepă- . 
i 

  

t6re şi .şăgalnice; ei sunt jucaţi, ei sufer tâte 

18 
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glumele, ca îl patito (păţitul) din la Comedia 
dell Arte a Italiei; pe spinarea lor se descarcă 

. tăte necazurile şi se zugrăvesc tote ridiculele pe 

cari Românul, cu isteţimea firescă a minței lui, 

le surprinde forte lesne și fârte iute... intr'altul. 
"Păcală, Tândală, Pepelea sunt la Români eroii 
totăsuna biruitori și păcălici ai literaturei glu- 
meţe şi satirice. 

Din poeţii români ai secolului nostru, acela 
“care a adunat, a studiat şi asciutsă 'şi asimi- 

“leze mai bine spiritul satiric al: musei populare, 

este fără îndoiclă Anton Pann care în Povestec- 

Vorbei, în Năsdrăvăniele hi Nastratin Hogea şi 

în Ședetdrea la țeră: are minunate bucăţi sati- 

„rice sreise în nota populară. 

Cu mai mult sâi mai puţin succes, satira 

scrisă, fiă politică, fiă morală, fiă literară, a 
fost cultivată în România de 1. Heliade-Rădu-“ 

lescu (Măceşul și Florile), Bălăcescu (Fă-mă, tată, 

sefi semen), Gr. Alexandrescu (Epistola către Vol- 

„= taire), Bolintinenu (Nemesis), + Eminescu și alţii. 

CAP. III 

rabula 

Ş 1. Definiţiune. Coprins. Istoric. — Fabula este 
„ot uă composiţiune poetică aparținând genului 
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didactic. Ea. este uă. poveste care ne înveţă un 
adever moral sub vălul şi prin ajutorul unei 
ficțiuni lesne de priceput. 

Assache, unul din“ scriitorii români care a 
scris câte-va fabule, definesce acâstă composiţi- 
une poetico-didactică in modul următor: Fabula 
este cînvețătura prin rostiri de adevăruri ascunse 
«în cimilitură. » 

„Cu alte cuvinte, se află în Fabulă două ele-: 
mente : 

a) unul real. care este adevărul moral şi ins- 
tructiv, şi care iea numele de morala fabulei; 

b) altul fictiv, care este alegoria, adică poves- 
tea înjghebată pentru a ne amusa şi a ne pre- 
sinta în mod viii şi interesant adevărul moral. 

Fedru, fabulistul roman; dicea de cartea Fa 
- bulelor sele : 

Duplex libelli dos est; quod risum movet, 
Et quod prudenti vitam consilio monet. 

Fabula ține de satiră prin aceia că biciuesce 
viţiele şi ridiculele omului. 

Decă vom lua, bunidră, din La Fontaine, ce-. 
lebrul fabulist al Franciei, fabula I/Ane et le 
Petit Chien, (IV. 5) a cărei moralitate este = - 

Ne forgons point notre talent ;, 
- Nous ne ferions rien avec grâce : 

N 

- 
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Jamais un lourdaud, quoiquiil. fasse, 

Ne sauruit passer pour galant; 

seu fabula La Forct et le Bicheron (XII, 16) a 

“cărei moralitate este: 

Voilă le train du monde et de ses sectateurs: 

On s'y sert du bienfait contre le bienfaiteur; 

vom vede că ele sunt frumâse tabeluri satirice. 

Acelaşi lucru observăm în fabula lui Gr. Ale- 

xandrescu, Tiganul şi purcelul, a cărei morali- 

tate este: " 

Unii înţeleg libertatea ca porcul cel ţigănesc; 
Alţii, deprinşi cu robia, de ea greii se despărţesc; 

sâi în fabula lui A. Donici, a cărei moralitate - 

este : 

Intre 6meni ie» sunt unii 

Cu colţi de lup 'nzestraţi; SA 
Ori în care parte a lumei 
Ei vor fi tot ne'mpăcaţi. 

x 

Fabula se'nrudesce şi cu comedia prin aceia 

că pune în acţiune dramatică animale şi fiinţe 

neinsulleţite cari trăiesc, se mișcă, vor besc ca şi 

cum ar fi Gmeni. 

Scena pe care se petrece acțiunea fabulei este 

în general lumea. Isvorul subiectelor ei este fi- 

rea omului, cu tâte pasiunile ei bune şi rele, şi 
N



    

din care nasce, "după cum a dis La Fontaine 
i ables V, 1): 

Une ampie comedie, ă cent actes divers, 
Et dont la scene est Punivers, 

Esop şi Fedru, în anticitatea greco-romană şi, 
mai cu sâmă, La Fontaine la cei moderni, sunt 
părinţii fabulei. Acest fel de composiţiune poe- 
tică | găsim în l6gănul tuturor civilisaţiuniloy ; 
tâte poporele, începând cu acelea ale Indiei şi 
ale Chinei, au avut fabule. 

La noi, şi'n literatura populară şi'n literatura 
scrisă, vechiă şi nouă, se găsesce uă sumă în- 
semnată de fabule, fiă sub numele de pilde, fiă 
sub acela de învățături, fiă, în fine, sub numele 
modern de fabule. 

Printre scriitorii români cari, fără a pretinde - 
la numele de fabulişti, ati scris între altele şi 
fabule în versuri, în secolul nostru şi ceva mai 
înainte, cităm pe Anton Pann, Gr. Alexandrescu,. 
Donici, Assache, G. Sion. 

Aceştia aii imitat si ati tradus când pe Esop, 
pe Fedru s6i pe La F Fontaine, când pe Germanii 
Lessing şi Gellert, şi pe Rusul Krvlof. 

3 
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CAP. IV. 7 

Epigrama 

$ 1. Definiţiune. Coprins. Istoric. — Fpigrama 

(2zippauua, inseripţiune) era' mai ântâiii la Greci 
uă inscripţiune de pus pe statuele deilor, pe mo- 

numentele eroilor. 

Bunidră, distichul făcut de poetul Simonide 

d'Amorgos in memoria Spartiaţilor morţi la Ther- 

mopyle: - 

«Străine, du-te de vestesce Lacedemonei că noi 

«ne odihnim aci, pentru că ne-am supus legilor sele,» 

- şi versurile lui Alecsandri? de la monastirea res- 
taurată a Curţei-de-Argeşi : 

Tu ce te'lupţi în lume cu crăncena durere ; 

Tu ce din umbra negră aspiri către lumină, 

In ăst locaşi de pâtră găsi-vei mângâiere. 
"Altarul pune rade: pe fruntea ce se'nchină, | 

erai epigrame în înțelesul vechii al cuvîntului. 

Mai târdiă, şi mai cu sâmă la Romani şi pe 
urmă la Francesi, epigrama nu mai fu decât uă 

cugetare spirituală, satirică, muşcătâre, espri- 

mată viă în câte-va versuri. 
_Marţial, poetul roman care, după Catul, a scris 

“epigrame, dice (Epigrammatum lib. V, 8i):
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Semper pauper eris, si pauper es, Aemiliane; 
Dantur opes nullis nunc, nisi divitibus. 

Găsim în operile lui J. B. Rousseau peacâsta : 

Huissier, qu'on lasse silence ! 
Dit en tenant audience 
Un president de Baug6; 
Cest un bruit ă tâte fendre,: 

- „Nous avons d6jă juge 
| Dix causes sans les entendre. 

La Monnoye dice: . . „ 

Tu dis partout du mal de moi; 
Je dis partout du bien de toi. 
Mais, vois quel malheur est le nâtre, 
On ne nous croit ni Pun ni Pautre. 

  

Er Lamartine a scris următorea : 

Un serpent mordit Aurâle. 
Que croyez-vous qu'il arriva ? 
Qu' Aurele mourdt? — Bagatelle ! 
Ce fut le Serpeni qui creva. 

In limba română sunt epigrame destule, der 
nu puţine dintr'ensele sunt cam tocite. 

Văcărescu, Alexandrescu, Nicolsnu ai făcut 
epigrame reuşite. | ă 
Cităm următârele ale unuia din poeţii con- 

timporani, d. A. C. Cuza: | 

 



  

28) 

Te-ai înălțat atât de sus, 
Iubitul meii amic, 
In cât să nu te mini că'mi pari 
De jos atât de mic. 

Când, pe drumul rătăcirei, . 
Nu te poți opri pe tine, | 

„Cum socoţi c'ai pune capăt 
Rătăcirilor străiae ? 

«M'am lăsât de poesiă» 
Spui la lume nemncetat: 

Lumea spune că de tine 
„ Poesia s'a lăsat. 

In fine, se mai citeză, ca forme de compo- 

-sițiuni poetice cari aparţin genului didactic: Isto- 

ridra în versuri (Anton Pann: Povestea Vorbei), 

apoi Inscripţiunea adică epigrama în sensul grec 
al cuvintului şi epitaful, inscripţiunea în versuri - - 

pe morminte, cum era bunidră epitaful lui Ale- 
xandru-cel-Mare, regele Macedoniei : 

Sufficit huic tumulus, cui non suffecerat orbem. 

CAP. V. 

Poesia, pastorală 

-$ 41. Definiţiune. Goprins. Istoric. — Composi- 

țiunile poetice în cari vedem zugrăvite cu fru-



4 

m6se versuri viâța, moravurile şi priveliştele de 
la ţsră, în plăcuta şi rivnita lor simplicitate, i6ă 

numele de poesiă pastorală sâii poesiă bucolică. 

Câmpurile cu florile, pădurile și colnicele, 
hora şi şedătorile sunt scenele pe cari se des- 

făşură şi se arâtă acțiunea şi descripțiunea păs- 

torului, fă când ea nise dă sub formă de eclogă, 
fiă când hi se dă sub formă de idilă. 

Ecloga sii bucolica (îxdor1, alegere, Boâizoăac, 

văcar) coprinde uă mică acțiune dramatică cu, 

începutul, peripeţiele şi desnodămentul săi, con- - 

ținute în dialogul pe care eroii şi eroinele ec- 

logei, de obiceiii păstori şi păstorițe, Pai între 

“denşii. Subiectul este totdeuna alcătuit din es- 
presiunea simţimântelor, triste sci vesele, ale 
locuitorilor de la țeră. 

Bunidră, în prima eclogă din Bucolicele lui Vir- 

gilii,. avem ca eroi pe Melibceus şi -pe Tityrus, 

păstori de prin pregiurul Mantovei, cari "ncep 

dialogul eclogei în modul următor: 

Meliboeus 

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 

Silvestrem tenui Musam meditaris avena: 

“Nos patriae fines et dulcia linquimus arva ; 

Nos patriam fugimus : tu, Tityre, lentus în umbra, 

Formosam resonare doces Amaryllida silvas. 

, 

Tilyrus 

-O-Meliboee, deus nobis haec otia fecit, 
Namque erit ille mihi semper deus : illius aram 

  
  
 



      

. - ” : - - 

- Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. 
Ile meas errare boves, ut cernis, et ipsum 
Ludere, quae vellem, calamo permisit agresti. 

Idila (eiâboy, tabel mic) se deosebesce de eclogă 
prin aceia că ea nu are acţiune, ci conţine nu- 

mai descripţiunea unor simţiminte şi unor pa- 
siuni gingaşe, înduioşătâre şi plăcute prin sim- 

plicitatea şi sinceritatea lor. 

. Aimable en son air, mais humble dans soh style 
" Doit 6clater sans pompe une €lâgante idylle, 

ne spune, Boileau în a sa Artă poetică (UI, v. 

5—6). “ 
/ 

Son tour simple et naif n'a rien de fastueux 
Et n'aime point Veclat d'un vers prâsomptueux. 

Atât scena ce pastorala zugrăvesce cât şi per- 
sânele ce ea ne ar€tă în acţiunea bucolicei sâi 
în descripţiunea îdilei, trebue să fiă uă copiă ar- 
tistică; a nature; cată să ni se înfăcişeze ast-fel 
incât, la citirea şi simţirea. lor, să esclamăm ca. 

-poetul în Vera la ţeră 

Acolo e fericirea 
Şi iubirea 

| Timpului patriareal ; 
_ Vieta ce aci se ascunde 

Curge 'n unde 
Curge'n unde de cristal. -



+ Decă ne închipuim natura în mândreţa şine 

„bogăţia vârstei de aur, atunci când, după spusa 
lui Ovidiii (Metamorphos. lib. |, 2): 

Mollia securae peragebant otia gentes 

şi 

Ve» erat aeternum, placidique tepentibus auris 
Mulcebant zephyri natos sine semine flores. 
Mox etiam fruges tellus inarata ferebat, . 

Nec renovatus ager gravidis canebât ăristis; % 
„Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant, 

Flavaque de viridi stillabant ilice mella; 

ȘI dâcă ne 'nchipuim pe păstori cu simţimân- 
tele epocei patriarcale, blândi, inocenți, cu ini- 

mă tenără, iubitore şi fără nici una din şirete- 
niele omului din timpurile vârstei de fer, tabe- 
lul ne va oferi uă scenă mult mai plăcută şi mai 
poetică de cât aceia ceam ave, dâcă am da păs- 
torului ori sinţimântul și pasiunile necumpătate . : 
şi înjosite ale unora din locuitorii câmpurilor, 
ori simţimântele şi pasiunile complicate, subtile 
şi adeseori inumane ale 6menilor de oraşe. 

Dâcă ecloga şi idila sunt menite a inspira lo- 
cuitorilor de la oraşe. iubire şi admiraţiune pen- 
tru viţa de țsră, poesia pastorală nu trebue s& 
fiă uă copiă falşă seu, ceia ce e și mai răi, uă 

„Copiă fotografică a scenelor câmpenesci, făcută 
fără nici-un discernământ” artistic, 

sr 

 



  

În minunatele sele Pastele, V. Alecsandri ne 

dă adevărata notă a poesiei pastorale,“ bucolică 
şi idiiică, ce avem în literatura nostră. 

Piă în Rodica: 

Purtând cofiţa cu apă rece 
Pe ai s&i umeri albi, rotundori, 

_Juna Rodică voi6să trece 
Pe lângă junii semă&nători, 

fiă în Cinel-Cinel şi alte pastele ale poetului, gă- 

sim şi simţim ceia ce Boileau ne spune despre 
poesia pastorală: 

I faut que sa douceur flatte, chatonille, 6veille,. 
„Et jamais de grands mots n'epouvante Ioreille, 

aşa că, la citirea lor, esclamăm din inimă: 

O gratțidse jidile ! 
ln ce dile 

In ce nopti aţi înflorit,” 
D'aşa odori minunate 

Profumate, 
Din fruntea luj T heocrit. (Deparaţianu). 

” Theocrit şi 'naintea lui, gice- -se, Diornos, fură 
la Greci adevărații representanţi ai poesiei pas- 

-torale. Posţii scolei Alexandrine sai încercat 
şi ntr'acest gen, der cu aceiaşi erudiţiune şi cu a-
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celași gust falș ce aii pus în tote composiţiunile 

lor poetice. | 
Theocrit ne arâtă luptându-se în versuri alter- 

nante, — căci amant alterna Camenae, cum ne 

spune Virgiliii, — pe păstorii cei mai simpatici . 
şi mai adevăraţi ai poesiei pastorale. Simple, 
naive, având în tote amănuntele versurilor lor 

parfumul «de sulfină şi d'aglici,» şi răcorâsa fru- 

museţă a dumbrăvilor, idilele lui Theocrit re- : 
mân ca model poeţilor ce urmară. 

Tot la Greci, Bion, Moschus şi mai târdite 
Calimach perdură nota întradevăr pastorală, și 
dederă nascere unor păstori prea învăţaţi şi prea |. 
filosofi, unor păstoriţe prea cochete, unor des- 
cripţiuni de simţimente şi pasiuni cari nu se 
găsesc de cât în rafinata civilisaţiune a oraşelor. 

Cu totă perfecțiunea descripţiunilor şi gingă- 
şia unora din simţimântele ce poetul Georgicelor 

_esprime, aceiaşi învinovăţire se pote adresa şi 
“păstorilor lui Virgiliii din cele dece ale s6le 
keloge. , 

Când Tityrus învită pe Meliboeus să cineze 
la el şi s& mâiă în modesta lui colibă, după ce 
citim prea frumâsele versuri 

Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem 
Fronde super viridi: sunt nobis mitia poma,! 

" Castaneae molles et pressi copia lactis; 
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Et jam sumnia procul villarum culmina fumant, 

Majoresque cadunt altis de montibus umbrae, 

siguri suntem că vor continua conversaţiunea lor 

cea învățată şi enumerarea unor simţimâute mai 

presus de starea lor de umili păstori. 

Decă Virgiliă, în loc de a pune pe păstori 

să cânte ca dânsul, ar fi cântat el ca păstorii, 

eclogele sele nu ar fi avut părechiă în tote lite- 

raturile. Pe nimeni, într'adevăr, natura nu în- 

zestrase şi nu a mai înzestrat cu atâtea daruri 

proprie a zugrăvi frumuseţele câmpeneşti, cu 

câte înzestrase pe Virgiliu. Preferind €nsă a 
„vorbi el prin gura păsţorilor ce punea în acţi- 

une, aceştia nu pot ave naivitatea şi sirnplicita- 

„tea neimpodobită cu lucruri străine, şi sunt mai 

“mult de la oraşe de cât de la ţeră. 

După Virgiliă, poesia pastorală decade la Ro- 

mani cu Calpurniii, Nemesian şi Ausonii. Păs- 

torii acestora nu mai sunt păstori. 

In timpurile moderne, la mai tote poporele, 

poeţii s'aii încercat a face poesii pastorale. Rar 

&nsă silinţele au fost încoronate cu siicces, căci 

"rar păstorii lor se pot numi cu adevărat păstori. 

Dramele. pastorale ale lui Tasso şi Guarini în 

Italia, romanţele pastorale din Espania, ca Diana 

lui Montemayor şi Galatea lui Cervantes, pre- 

cum şi romanţele pastorale ale Franciei provo- - 

Li
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cară un potop de idile şi de ecloge, tâte 6nsă 
zugrăvind câmpurile şi pe păstori după plăcerea 
fantasiei orăşenesci. | 

Pastoralele d-nei Deshouliăres, în Francia, bu- 

ni6ră mult cunoscuta 

„Sur les pres fleuris 
Qw'arrose la Seine, 

Cherchez qui vous mâne, 

Mes cheres brebis, 

sunt impanglicate şi spilcuite numai cu lucruri 
de tirg. 

La Germani, după renascerea secolului AVIL, 
Gessner şi pe urmă Goethe ai scris idile mo- 
rale .şi filosofice. 

La Români, în multe din doinele colecţiunilor 
populare şi 'nt'unele balade să găsesc părță spo-. 
radice de poesia pastorală, fiă idilică, fiă bucolică. 
Ore vorbirea, ce Baciul din Mioriţa are cu oiţa sa 
«birsană» pu este tot atât de gingaşă şi indu- 

" ioşătore prin nota ei tristă, cât si acelea ale 
păstorilor lui 'Thecerit şi lui Virgilit? | 

Dintre poeţii noştrii moderni, V. Alecsandri, 
Bolintinenu, Deparaţianu ai scris poesii pastorale. 
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