
  

FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOZOFIE: 
— DIN BUCUREŞTI — . 
  

  

- CHARLES DROUHET | 

“ORI FRUNCEUI- 
CURS DE LITERATURĂ FRANCEZĂ 

ȚINUT IN ANUL UNIVERSITAR 1932 - 1933... 

  

aut | 
- ——— pa —— 

23u 803 | 

d 

BUCUREŞTI 
1938 
  

 



  

o BUCUREŞTE  ..l 

C20065847 
| GI | | 
   



- 
1
 e
.
 

Li 

  

TTRATURRL 10 IORALIĂ iii. i 

Factorii care. au venit în. ajutorul desvoltării li- 

teraturei moraliștilor, -Iesemnă itatea. proauoţiei moza- 

„Viştilor fvancezi, e o Iei _ - 

VYaa Gin trăsăturile i teraturei morale franceze: Glasi- 

ce. e. că-şi “propune . ca obiect atudiul naturei, morale a 

“omului. Această trăsătură defineşte "Literatura franceză 

clasică din punet. de vedere - 81 fondului ; după: cum imi- 

taţia literâturei. clasice gre co- -latine o. defineşte 

din. punct de vedere el formei. Preocuparea de chsstiun- 

ni morale şi: aptitudinea: de a di bceine mobilelt- ade- - 

vărate ale. faptelor. le găsim la toţi: scriitorii sec, 

al - XVII schita? la. cei la care nu: ne- an aştepta să le 

 înt8inin. a | Di a o | 

| Star putea spune că “ain cauza acestei „apti 

' aini "de a face cu: justeţe analize. psihologice: Şi din 

cauza. acestei .preccupări de a studia. natura morală a 

“omului ștozi scriitorii mari al Bec. al SIL sunt nişte 

moralişti, 

here Lişti s'a rezervat „pen- 

tru scriit AS i ori „care vorbesc: despre 0 ravurile » Sen imentu 

le ŞI Pasiunile vaiveni)or nu în „BIOG incidental „nu a 
——_—— m n ema came 
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lături de alte. subieote,cum fac predicatorii sau dra- 
maturgii „dar care iau stuaiarea natuzei morale a omu- 
lui ca. obiect principal: al screrii lor, 2 SL 
Moraligtii, francezi au prezentat rezuitatele obser= 

! văţiunilor lor: asupra: naturii morală a. omului - în Bori- 
„eri: de 0. formă - foarţe variată,Unii au imitat pe: „HON= | 
TIAGNE creatorul, genului în. sec, a1 AVI şi au scria. 

„ eSBeuri-des ensais-adică ni ci disertaţii în care pă Ea 
rerile Lor. sunt expuse fără să aprofundeze chestiunea, dar înfăţigâna” numai - câte-a aspecte ale ei. Mţi pisat 
ti. cum: e „CHARRON * au Compus adevărate tratate morale. . 
care “au: dodus- din principii neîndoelnice: toate conge=. 
cinţele or;alţi moralişti „cum. sunt LA ROCHEPOUCAULD : 
ză. LA BRUYERE au închis experienţa, 10 în: ce priveşte - 
cunoaşterea, înimei omeneşti În maxime ,sentinţe când re-- 
fleoţiuni. E N 
zu Primul din nozeliştii francezi e. HONTAIGNE în sac.al XVI, | AID a aaa aaa e 
Ş „Dar- „epoca ae: 'sLorie a noradiştiloz, e sec, XVII în. 

cdre scriu. SAzire FRANCOIS DB SALES :» PASCAL nemuritorul 
putor al ducrării les Penses,care ţinteşte: să fie o 
apblogie a creștinismului dar acestă apologie se. ba-. 
zează pe o pătrunzătoare analiză a. „Maturei morale a. 
omului cum şi: pe „consideraţiuni despre viaţa. oocială, 
despre moravurile: -şi obiceiurile, noastre, et. ..aşa în 

cât les Pens6aai: e '0opera unui moralist,
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In jarul luă PASCAL, care în afară: de 15 Penses. & . 
"compus ca moralist şi un Discours sur. les passiona. 

ge 1 '9i.9ur va, Bravita. cursul. -de anul . acesta dâna : ca | 
” întrcaucere lecţiilor ce-i vom consacre” lui PASCAL, - 
'câte-va lecţiuni asupra morali ştilor ; care l “au pre- 
cdâat şi expunănd în. „câte-va, lecţiuni şi &ctivitatea 

nora] iştilor care au urmat pe. PASCAL, „ca LA ROCHEFOU- 
CAULD şi LA BRUYĂRE „vom închşa aceste lecţii cu - stu- 
diul „ultimului moralist 81 -clasi ci smului ?rencezVAU- 

» VENARG GULS care scrie în prina jumătate a sec, ai XVIII. 
„Literatura moraliştilor a putut să se. deavolte. şi 

să înflorească în sec.a1 XVII fiina ajutată de mai 
mul ţi factori „pe care-i „vom examina, în lecţiunea de 

i astăzi « SI e aaa i 

In primul râna producţia literară a moreliştilor 
8. găsit condiţii favorabile! de: înflorirenîn.. de'svai 

| tarea.: vieţii zociale, E: de: observat că. una. din carae- 
_teristicele geniulşi. francez e Bpizitul, 'de sociabili= 
tate, EEE : zisa. a i 

Incă din Evul ediu, îndată: ce liniştea îiicepe să 
domnească. în Pranţa, însângerată: şi: turbutată. multă 

vrema fie. ae. năvăliri. barbare ,fie de: jafirile” şi: i! pră- 

dăciunile feveale „îndaţă” ca prosperitatea: se rapa 

deşte : şi sacuritatea generală :8€, „intinde „adi că, încă: | 

din aec.al XI se constată o îvire a vieţii d; de societi- 
met te. Castelele masive care fuseBeră zidite nunai pentru 

—
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apărarea. sâniorilor şi protejațilot: lor se deschid pen- 

_+ru.a adăposti întruniri. de cavaleri şi: ae doamne ca: 

-ze-şi “petrec. Vinpul. în lung i convorbiri cu 0 nuanţă ga- 

lentă. In castelele marilor feodali conți. şi. duci şi 

„costelele egale această viaţă pe. care ne-o: înfățigeă- 

ză romeriels din sec.al. ZII ajunge la mare înflorire, OMoNELE CL BOC DL 

- In Special viaţa socială capătă. 0. deosebită străluci= 
  

re în “regiunile de. la Susul Loirei de. oare- ce aceos tă, 

„parte a țării fusese ferită de turburări Le în care se 

„ zbătuse, Nordul. | 

In special La curtea conților. de Provence şi Tou- 

  

louse se dosveltă. o! viaţă socială, rafinată al: cărui | 

idsal şi ale cărei moravuri se reflectă în poezia tru- 

badurilor.. d fai târziu câna viaţe socială graţie unor) 

împrejurări, mai fericite,ăe întinde şi în Morâsaeli- 

_ ceteţea. unei vieţi sociale rafinate se. râsfrânge, ş şi 

în poesia truverilor.. Doamnele în castelele din. Suaui 
mese ma Dao Tome 

Frenkei. tronează în aşa numitele Cours 6 amour care 
_— mame eee emma ar 

au răspânait o graţie deosebită asupra civilizaţiei 

  

mm ne aaa 2 a emma _— 

  

cavalerești. din sec. al RI a 

Aceste Cours 97 amours. erau nişte adunâri formate 

-ain doamne şi seniori care discuțau şi rez zolvau diferi - 

te „contestaţii: ce erau aduse. înaintea lor de înâragos- 

iți. Ra - e 

De exenplu: un cavaler făcuse curte unei doamne ŞI - i 
oferise diferite. daruri pe care Ac arina Je primize-cu 
plăcere fără însă să- i acorde nici. o favoare „Cavalerul
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se “plânge unei: _Coura a” amour şi această cărte hotărăşte 

că doamna tre bue să 'Anapoeze aarurile: „primite seu să-i 

"- acorde. „cavalerului dragostea Ba căci al tfei merită aă 

sie cesconsidsrată, | 

| La sfârşitul. Evului mediu ororile săzbotului de. o: | 

sută. de ani înăbuşe viaţa socială care: învie din. nou :în.: 

    

cae pere pe mm TI mm ra Pa 

a mite Ati 

"pranţa - "ae îndată: ce că “domni a lui. Pranci sc 1. se dea-. 
na qm mm ia eee e 

    
înarmate mpi m a." 

“<hide. o. eră nouă de. linişte: gi de prosperitatea. în: 
a ar Pare re ape Te = mame creme mem mm er 

, special la curtea Margueritei Ge: Navarre, sora regelui, 

    

se desvoltă o viaţă mondenă gi socială. foarte rafina- - 

tă al cărui ecou îl. găsim în culegerea. de nevel e a 
uitate 

“Margueritei de Nâvarre intitulată i “Heptameron. 

„Rând pe rînă regina ne înfăţişează câte-un genti- 

„Lon din anturajul ei „povestind 9 întâmplare. de dragos” 

te pe care o as acută alţi seniori care critică sau laudă 

Teiul! cum ezoii novedei şi-au manifestat sentimentele. 

__ Uneori se canal izeâză principazele : mobile care 

au ge terminat dragostea. ă 

Astfe). se analizează - iubirea caval erească a unor 
  

  

persenagii iubi ie platenica sau. cea sensuală a altora, 
  
  

    

a aa nem e ceea me oa mir tert — 
iubirea uşuratică sau i iubirea: elegantă care aruncă 

asupra greşeli. mantia manieri lor ssfinate ete. 

Aceste analize şi discuţii constitue elemente im-: 

„portante ce s'at fi putut oferi ce maţerial 6e edabo: . 

rare i. operea unui moral! st.
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Bin nenorocire răiboaola civile şi religionse_e care ma ei ora mmm me om m 

 însângerară Franţa Qin a doua, treime a sec. al XI în- Tei memo mmm eee ace a amo ar eri te ai RIES e Ce ca ma i a ac gi „colo spuseră capăt acestei. vieţi sociale şi mondene | 
înfloritoare „Şi .curmară efectele pe care le-ar fi putut 
avea asupra literaturei. |. 3 LL A 

O nouă eră de prosperi fete: începe cu domni a lui 
Henirie a] IV. Sub domnia acestui rege Franţa iese ain 
convulBiuni le în care se zbătuge mai. bine de '0 jumă ta 
te. de veac şi spiritul 'de toleranţă împrăştiânâu-ae în. 
suflete). societatea franceză îşi găseşte echilibrul, 

Sociotatea | simte din nou nevoia âe a se întruni 

pentru a- şi "trece timpul | în conversații şi. discuţii , 
£ A. îşi propuna. iaraşi realizarea unui ideal de „polite 
„de şi de Balanterie. a Pa RE | 

„Viaţa, mondenă Şi. ocială își ia iaraşi avântul de: 
altă dată şi discuţiile din: diferite cercuri! şi saloane 
_redevin ceia-ce fusese în vu Meaiu cele. din adunările 

„ mumie ! des Cours a” amour sau în. timpul Renaşterii cs- 
„le de la curtea Harguori tei. de Valois... : i a 

Printre natoanele, în care. societatea franceză. se 
năună la. începutul Bec a1 FIIae nui: care sa: bucurat 
de o faimă deoe obită - sezonul narchizei de. Rambouil1et, 

„ Marchiza de Ranbouiil.et smemul ți tă, de tonul li- 
cenţioa şi de manierele prea libere de '1s. curtea lui 

„Henric al IV,se hotări să- CL formeze un cerc de prieteni
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distinşi pe care să-i: primească în casa, părintească, . 

1“n6tel de Rambcuillet situată în apropiere de. pelatul 

regal al Luvrului, Tatăl ei fusese timp îndelungat 

ambasador al Franţei le Roma, şi după mamă se trăgea 

dintr” o. familie din aristocrația italiană. 

„Ba puse, să se prefacă locuinţa părintească pen- 

ara ca la dînsa, Tecepţiile să aibă un caracter mai 

“ întinofavorabil conversaţiei; primirile se "făceau într” 

cameră ornată cu. draperii albastre pe care contimpo-" 

reanii o designează cub numele de 1 ia chambre bleue 

"ae la marqui se." 

- Aici D-na de: Rambouillet primea, după moda. timpu 

1uipe oaspeţi atâna în pat şi sprijinită în perne, iar 

oaspeţii luau loc pe sca aunele în jurul patului ei. 

In"la, chambre bleue ". ss adunară atât seniori 

şi doamne: aparţinând aristocrației cât şi. literați » - 

„cum - a fost „e exemplu marei e prozator GUEZ DE BALZAC 

care creându-şi o deosebită ; Foputaţie prin. scri sori- 

-18 sale a fost. suprânuni t.! le grand. &pistolier. de 

mance:; deasemeni poetul autor de versuri _proţiosa i, 

  

E visa 7 .VOITURE. Sa Cu 
„Dorsafară de scriitori „oaspeţii. 'aparţinâna bar= 

ehezini erau rari. „Totuşi contimporanii au făcut. mare 

caz da o downişoară care ajuta mult pe marciză în pri- 

mirile ei sAngălique Paul „cupranuni tă din cauza părulua



ei. „blond roscat. şi 2. atitudine: sale. mândre + " la beae 

Lionne.. | 2 Da Ia : | _ 
Ha desf ăta, ae multe: ori pe invite i „cântână şi - - 

a.compa aniânâdu-se cu instrumentul numit le tutn. In en- 

tuziasmul : ce-l „trezise adoratorii săi spuneau « că - într "0. E 
zi cârd domnişoară Paulet cântase într, “un. boschet, lan 

ză. o fântână „se găsise seara, două privighetori. moarte 

"lâng ză. 18ver; păsările muriseră de gelozie căci consta. 

taseră că. glasul a-rei Angălique era mai frumos ca al. 

„Lor. , | E „. | 

| Salonul d-nei ae Rombouillet | era iubitor ae dis-. 

„cuţii literare. e 
Tan: acest cerc CORNEILLE ceti în 1543 tragegie, sa — 

ă 20) zeucte care nu fu pe placut cercului „as oare-ce 

punea în actiune un subiect religios şi creştin. în. | 
| schimb cercul. fu încântat de eleganța lui BOSSURT al 

  

cărui. talent oratoric Zu foarte precoce; vn prieten 

al marchizei. aduce pe: BOȘSURT , care avea numai 16. ani _ 
să predice: în faţa. invi taţilar marchizei. Si de. oare- ce 

„întrunirea se prelungi foarte. târziu în noapte spiritua- 
“ul VOI TURE făcâna: aluzie atât la virsta, precocelui o-. 

rstor cât şi: la ora târzie când inuse predica să, spu- 
se invitaţilor: | po 

* Je n 'ai jamais vu precher ni 31 tât ni si tara."



o: 

+ Perioada de strălucire a hotelului de Ramboui11et 
= o „ 

merge de La 1607 „câna: marchi za începe să primească pâ= 
  

  

uă În 643 când izbucneşte. răzooiul civil al: Prondei a. 

care înprăştie în tabere opuse. pe. oaspeţii. acestui sa 

„Lon. Dar înainte ca; hotelul de “Rombouillet să-şi: închi- 

să porţile „adunări Le. marchizei. îşi gâsisară ini tatori ; 

căci alte saloane şi alte cercuri luaseră fiinţă ,ast-.. 

fel e salonul unei „romencierâ celebre: Hademoiselle de 

SCUDERY 

Discuţiile şi conversațiile din aceste saloane 

asupra, unor. „chestiuni literare “sau a unor probleme 

„sentimentale , au desvoltat spiritul de . observaţie în- 

„elinarea pentru analiza morală ŞI au ascuţit. pătrun- 

derea psihologică a publicului şi “a literaţilor adi- 

„că au favorizat. desvoltarea conâiţiilor de producţiu- 

ne” şi de înflorire a literaturei moraliştilor. 

X%. de observat. că Maximele. Lui: LA ROCHEPOUCAUID 

| au “eşit din, desbaterea în cercuri. mondene a unor pro- 

bleme sentimentale şi că chiar: cel mei auster “din mo- 
raliştii francezi ai sec.. "XVII „PASCAL, a frequentat 

“cercurile mondene şi saloanele „literare ale epocei 

sale. 

Pe lâugă desvoltarta vieţii sociale „mai intervi=- 
  

ne : în “sec.al XVII în. sprijinul literaturei moraligti- 
  

Tor un alt factor hotărâtor. fixarea Şi __ perfeovionarea 

limbei. franceze în. “cursul. primei. jumătăţi a secolului...
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al VII. 

Pentru 2 lămuri acţiunea acestui faotor:se curi- 

“ae + să cităm definiţia, pe care DESIRE NISARD un istoric 

„al literaturii. franceze, impregnat de spiritul slasic - 

francez o dă despre clasicismul francez icexpresiunea 

unor adevăruri generale într'o Limbă definitivă. 

Această definiţie se aplică în literatura cla- 

sică franceză mai ales operei moraliştilor care au 

căutat .să den o icoană 2 naturei “moxale a omului. 

„Dar clişeele pe care scriitorii căutaseră să prinaă : 

aceste icoane fusaseră până în seca XVII defectuca= 

se. Principalul Lor defect fusese mobilitatea nesta- 

bilitatea lor. într “adevăr limbă e a.origines ei. 
= 

şi până în sec.al XVII;fusese într “o. stare ae veşili - 
  

De a e ii 

că refacere „ceia-ce avusese drept consecinţi ;că „după 
aaa 

patru sau cinci: “generaţii limba unor scriitori nu 

mai era pricepută de urmaşii lor. Limba nărilor ero- 

| nicari. medievali , JOINVILIE ; VILLEEARDOUII, ete. a--: 

  

ca totul alta decât: a: epopeelor msdievale cum e: La 

 Ohanson de Rolaud; pe care: de sigur aceşti cronicari 

nu.-0 pricepenu cum n-o pricepe nici un francez de 

astăzi fără un studiu special. 1 

Ba chiar nişcarea 'âe flux! şi refluz care âtunci 

agita. limba franceză e aşa de violentă încât din cau 
za schimbării pronunțării Guvintelorsa. noaificării 

construcţiunilor frazelor gi a transtornării înțele=-



sului cuvintelor Lima a aci scriitori | în cursul. ace- 

luiaş secol diferă cu-totul:de pxemplu, Jimba dus: MON=: 

TAIGNE faţă de limba Lui RABELAŞS,. - E 
| i Dar afară de scăderiie provenite din cauza “mo=. 
bilităţii sale Limba franceză, oferea neajunsuri âin cau- 

ză că până la începutul sec, el XVII era un instrument 
mr n m 

inperfect pentru. notarea cugetării „Limba era încă m: 

  

sivă Şi greoae, oeia-ce.era o, piedică pentru redarea la 

turilor subtile ale cugatăzrii - şi a nuanţelor prea âeli-?. 
cat ale. sentiment 2107; In sfârşit îi. lipsea limbei: o- 

mogenei tate sau. uni tate de ton. Limba franceză: la sfâr-..: 
şitul sec.al XVI păstrase un numă însemnat e. arhai sne 
şi de provincialisme care făceau un contrast straniu. 
cu termenii Bavenţi înprumutaţi din. Limba Latină şi 

  

greacă în epoca: Renaşterii, Daf pe când provineialis= 
_melg li dădeau o nuanţă, . de naivitate ŞĂ o savoare pa-. 

tziareală cuvintele, savante îi confereau un aer de pe 

dantisn, | Pi 

Nu se pot orea însă „opere definitive întzt o. lime. 

Dă- care mereu. se. schimbă şi se prefaco,Nu sc: pot încre- 
dinţa rezultatele. unei analize morale pătrunzătoare ta 
unei Limbi aspre şi lipsită de mlădiere. gi nici .Ru. sc. 
pot. turna cugătări sau reflcţiuni serioa se Şi. grave. in- 
tr!o Limbă cu o înfăţişare de > naivitate şi de potriar- 
“ceată bononie, Aa - 

-y
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Bra nevoe. ca. Limba: franceză. să fie: stabilizată 

„gi peifecţionată. pentru ca. literatura nopaiştilor să. 

se. piată. desvolta, 

_Pixarea şi. perfecţionarea: 1 îinbei se năvâzgsgte 
  

- în. prima, jună tate 8. Bega ea XVII și se Antoreşte noi 

multor: c&uzee - 

, “Mat “întăi, cpeita ae fixare, şi gertecţicnare” a 

" Limbea >2 datpreşte acţiunii a.: soi scrii teri :MALIIERBE n 

şi BALZAC Gin care primul MALHERBE fece 'zeforuz limbei 

poetice „pe cână. al; doilea BALZAC” face reforma limbei. , 

prozei. Asupra: rolului: lui” MALECRBE ca. fondator EI im 

„bei Literare franceze vom ștărui. în “cursul de comen- | 

tarii. - Le aa | a 

Dar în afară de acviunea. inâiviâua oală: exercitată 

de “câţi “a seriitori 6 de observat că “0 mare „acţiune. 

“asupră perfecționării! şifixării limbei a. avut- o Eni- 

+, BX: desroltarea vieţii ag societate, . In saloanele âin 

| prima jumătate. a sec.al XVII: discuţiile aaupra che s= 
ame mr e me De m mat Ana ame a ea a a ar mari 

ciunilor de: Limbă: erau la ordinea zilei. Se simţea 
oma a A Tema one mea me e me emma me ae 

  

în mod instinctiv că pentru a pătrunae mai bine în J e- 

cul pasiunilor şi sentimentelor omeneşti! nevoe: să se 

ascută instrunentul de notare . Şi. redare a acestor pa 

siuni şi sentimente „ada că limba. 

E Stin de la continporani că oaspeţii. d-nei de. 

 Rambovilzet se. pronunţau ae multe « ori „asupra justeţei



sau proprietăţii termenilor 2av asupra, : norectitugi- 

“nei. cutărei. forme grasatical | | 

Sa "Astfel uzogiul . ezita! atunci între pronunţarea ser- 

ge sau: sarge. D-na de Rambouillet decise. că forina. sarge 

e cea corectă şi” acâastă formă. a rămas în. limbă 

Tot astfel în cercul ei. se discută care pronunțare c 

-. mai. bună: homne san. houme „Rome sau Roume;. aceste: aiscu- | 

| săi ar: fi. analoage cu cele ce ar - putea avea. loc,care - 

  

din cele două forme. sau pronunţă ri e mai corectă;Ro- 

„RÂn. -CUW. sic Moldovenii şi Muntenii sau Rumân, cun zic. 

Qitenii,,.. “ | | 

| în special discuţiile, asupra limbei. deveniră 
n ine po. ma pa bailesti 

frequcnte în cercurile, literare £ gin. sec. al. XVI. „când 
ce n atat ami e e ami . 

SE. răspândi. printre. ele. defectul pseciozităţii. Prin 
mem amar are m 

preciozitate se întelege desectul în care căzu 0. 

_paxte din societatea sec,ai XII cake din 1 ură pentru. . 

ce e vulgar căuta cu. ori- -ce preţ distincţia. în ca 

priveşte manicrele,sentiinentele ŞI: TimbaşiuL. Preţio- 
ae oma mame mm 

şii şi “si pregioaseledi - dorinţa lor dea se. 6 deosebi de 
  

„persoanele vulgare căutată. să. evite v gorbele _josni- 
Dr e a mmm poe imita 

„ce şi Echivocurile. întrebuințate de ele. şi, deteră - 

  

n... n ma am m 

“astral limbei mâi multă ăccenţă „totodată prin “încat- :: 
  m me 

ă narea dor de. a. se exprima cu ingeniozitate şi fane- 
ae a Te mea 

e. introduseră în limbă! unele: expresii figurate de. 

un. pitoresc deticat care nu rămas ; de ex. travestir. Za 
      

penste „evoir 1 abord peu prâvenzat n” avoir que. le



| , Ia a 

masgue ds la ândrosit€, 

Dintre cercurile literare care 8! au ocupat, de. 'Gnes- 

tiile de Limbă, cel. care a. avut 9 imfluenţă capitală a- 
    

— 

supra fixării Și perfecţionării limbei franceze e Aca-" 
= . n se a mmm e am n m 

demia franceză, i IN 
  

Academia franceză a egit: din întrunirile. unoz:  Dărba= 

ţi, cărora le plăcea, să aiscute chestiuni litarare si 

gramaticale întruniri care pe le I632. se făceau la un - 
ÎNNNiaanata 

amator de literatură „VALENTIN CONRART Cardinalul de RI- 
CHELIEU , Gaze p pe atunci” era prin ministru şi al. cărui- 
caracter era să reglementeze şi. să. pună ordine! în țoa=. 
te ari na despre aceste adunări ale unui Srup de scrii- 

  

tori la CONRÂRT , le propusa 'să dea întrunirilox lor. o: 

existentă oficială gi - -să. transforme accat. cere. într! un - A nm 

corp oficial alc cărui lucrări şi discuţii să s6rveas- 
că la „perfecţi cnarealimbei frânceze, După ocara-care . e 
zitări grupul de. „aeriiltori ce se întruneau. la. CONRARI | 

prini protecţia Varainalului şi elaboră statutele in 
| stituţiei, Regele. semnă edictul "les lettres patentean -. 

e Grace eee na i e ar m ne mioara ea mmm —.. e, . 

ae creare şi funcţionare a. acestei instituţii. în Ia-. Si 

nuarie.: 1635, Unul in. articolele din statute. prevede 
că principala grijă a Academiei, trebue să fie n den 

ner des răglea certaineş ă notre. lengue eţ. 3 la: renăze 

  

  

"pure et câpable de trăiter les. arts et. es soiencep. 
Printre lucrările pe. care Academia: îşi ia sarcina să - 

le elaboreze, trebuia să ie în! primul rând, un „Dieţio- 
nar si Timbei franceze. şi o Gramatică, . - n
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. Trei ani. cupă: crearea ei, Acadenia începu 8 2ă lua | 

„ creze la facerea Dicţionarului „dar elaboroea Die. - 

ionaralui mergea cu aşa de mare încetineală în | 

câ: lucrarea nu putu fi: publicată âe cât în I654;, | 

e drept că deciziile fcadeni ei cu privire la în-. d 

ir ebuinţarea - şi senzul multor cuvinte fură: CUnOSCU= 

te de public cu mult înainte de această dată. In În. | 
tocnirea Dicţionarului Acadenia, fu călăuzită as i 

. deiz că trebue să repartizeze cuvintele în clase - i 

diferit te „unele, trebuind să între în clase vocabula= 
cm mam ar te am 

  

aa 

: rului de: atil înalt,aLte cuvinte xiină îngăduite. 
Se moca rio mana 

numai în stilul familiar „vul GaT sau coaie In ac8- 

lăş. timp Acadenia doveai un pur îs exa 2517, izgon 

nina din Dicţionar _un n Ware număr de cuvinte de o u-. 

| tilitate incontestabilă, care deşi proserisereveni- 

ză în Limba literarăstocnai din cauza utizităşii 
m aa m a oana e pre Damn a 

_- lor jdeesemenea,Acadenia fiina preocupată ae grija 

nobleţei pros crise o multime de ere oetomi şi îma. 
ocna rm a asa ca a mm a 

gini. populare ca &tre_aux irouzsez auelgu! Una E 
„—...— „mmm... 2-9 ce, „-...d_.„. 

Xier les vers au: nezsentir le fagot vete, E "no nommma ba mamamm a -.-—. pom mammoma mm... 

| Prin această procedare,prin eliminarea provinci- 
alismelor şi mai ales a expresiuni lor taniliara să 

„Populare Acadenia sărăci limba şi o făcu nai abe 

stractă,mai lipsită de vioiciune pi de pitoreac, Dar 

“această limbă sărăcită câgtigă în sugi preţioase 

de. exactitate, de preciniune şi de 7 ins țe. Graţie 
n m rr ere a aaa



a 
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discuţiilor Academiei franceze se putu. nota. în. chip. 

exact accepţiuneiisuvintelor 'şi-se putu stabili dis- , . - Si E aa - „ a:ca. SIR : ai Da 

țincţiuni nete între-sinoninie între fortuns Și Beu- pane giuni 
rebă „între vieuz şi antigue,între convoițise. gi.cu= 

„pieite. In această tenainţă apre”nobleţe şi deeenţă, învederată prin izgonirea. termenilor familiari şi în 
această tendinţă spre preciziune şi exactitate se're- 
flecţă trebuinţele. şi aspiraţiile societăţii france» 
ze din sec. â1 XVII. 'Tabirea pentru pompă şi s01em= | 
nitate care vă caracteriza. curtes' lui, Ludovie al XIV „se învederează şi în dimpă, Nevoia de exactitate gi . preciziune care caractarizează raționalismul lui DES. 
CARTES se învederază şi în limbă care devină mai ab- stractă mai pr 

—— 

dont pentru analiza morali. TIR 
Moralişt ii „dobâna iră a5 i£ 61 în se CeAl_ XVII instru- 

mentul potrivit pentru. redar ca eugetării. for,cu toa- 

ecisă,mai exactă,-un instrument exces. | 

iai 
area Pa 

țe nuanțele ei,cu toate subtilităţile ei,. Graţie acestui instrument dar bine înţeles şi apa- 
ție valoare observaţitini 4. 107 morale şi a calităţii cugetării lor pmorăligtii francezi din sec.a1 XVIt la Srupul cărora trehus să aaăogăt pe VAUVENARGUE caze în prima junătate a sec.a1 XyIri a seria ax îmie ,Cu- . getări 91 Portrete: morale,au dat .0 operă care n'are ninic corespunzător, în nici g Literatură, | a „ÎN alte genuri „literare se pot opune seriitoitor



D
e
a
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„putincionsă spre „cer: A€ 

Ie 

francezi nume nu numai tot atât: de ilustre âar 

“cniai şi mai iduatre, "Astfel strălucitului trio de - 

“-aramaturgi „CORNEILIE,RACINE şi MOLIERE , literatura, 

- engleză îi poate opune pe SHAKESPEARE creatorul nu | 

“numai al lui Macbeth. şi a regelui. Zear,dar şi a lui 

Faistaf? şi a, 1ui. caditan. Marii lirici romantici : 

sunt - fiii spirituali ai. lui BYRON, al cărui geniu 

sumbru şi . tumul tuos domină . întreaga poezie a sec, 

“al XIX. Viziunile grandioase ale lui VICTOR HUGO | 

„sunt eclipsate. de evocaţiunile - de un fant astic Bu= 

„blim ale Infernului lui DANIE $ Tot astfel deşi: a 

 prancizii şi-au, făcut e) glorie cu. capoăoperile lui.- 

„ BATZAC, FLAUBERT - şi z0r4,creaţ iunile: acestora pă 

„ dese pe lângă: aele ale romancierilor ruşi, T01SToI 

sau DOSTOIEVSKI, ( câna cetim Crimă şi peceapsă sau 
come 

  

„Ana, Karenina avem în faţa mul 107 episoade aceaşi 

daf iorare be care o: 'gimţin, în faţa peizugii Lor” sui 

_bline ale naturei, în faţa unui peizagiu alpesiru 

de înaită altitudine,de exeuplu în faţa masivului 

Jungfraului „acoperit de zăpezi. 'imaculate, tăiat, de 

€ torente de pietre- șitae 2ovani care vorbesc: de con- | 

 vuiaiunile. trecute; ale globului încremenite pa Nes: 

cie: într'un: somn: matstos, şi din care se xiaică. vâr = 

i furi, Ge munţi. bizar: colţurate jerispaţiuni ale for-. 

elor. Jăuntrice. ae: globului în opintirea Lor ne 

ERE facea de de. la un epizoă! 
IT EL 

       
- N e sti cană /



-I3- 

ca acel al. lui Raskolnikov din. Crimă şi pedeapsă, 

îngenunchiând înaintea Sonici,la epizoadeze unei 

- capodopare a romanului francez, cum e Maderae BoYa= 

IY cu o. dispoziţie a materiei aşa de bine studia 

&tă,cu o gradaţie aşa de bine întocmită a fazea 

Lor decăderii: eroinei ,avem .- ace iaşi impregie ca 

gi când trecen de la o astfel de: privelişte Sua 

_blimă a naturii la priveliştea unei grădini vă, la 

francaise" cu alee bine cesemnate,cu . arbuşti în. 
„formă de figuri goonstriceycu fântâni cărora o 

mul le-a impus voinţa sa şi care-şi răspândesc . -. 
apa în basinuri ovale patrate sau octogonale 

cu o arhitectură raţională permiţând dintr 'un 
colţ sl parcului să îmbrăţişeai toată perapecti- 
va lui, a unui pare în felul celui. „aşa de, nimo-.: 

vât carnoterizat de VERLAINE într? un vers ain î 
Podnea aaturniennes: Me Se a | 

Imaginez un jarâin de Le: Nâtre e ia 
Correct,ridicule et charhant, | | 

Dar în timp ce poeţilor,dramaturgilor şi ro- 
mancisrilor francezi 1i.-se pot opune nume giori- 
case ain alte literaturi, opergi moraliştilor 
francezi nu i se poate opune nici un nume mare, 
'Opare. lor cu totui „originală, şi care nu-şi găseş- 
te echivalentul nicăsri e „creaţia! unei rase cu o. 
experienţă bogată, căreia zi „Place să fie instzie: -



tă mai mult de cât să fie distrată (şi care umblă nu 
"atât după plăcerea de a fi nişcată cât după satis- 
facţia de a pri cepe pe semenii „noştri şi a-şi în- 
suşi arta de a. trăi) Preocuparea de adevăr şi gris 
ja. de a-l reda. cu exactitate ar fi putut face ca 
opsra moraliştilor să fie.o operă de ştiinţă abs- 
trattă şi rece. Moraliştii francezi au ştiut însă 
să: asocieze pătrunderea secretelor celor mai pro= 
funqe ale firei omeneşti cu pitorescul în. înfăţi- 
sarea portretelor oamenilor „cum face LA BRUYERE 
sau cu 0 poezie înaLtă,ba chiar se poate zice sur 

„blăzăs cun, face PASCAL în refleţiile sale asupra 
slăbiciunii fizice a. omului: care ec ună 'roseau pen- 

sant "în contrast, cu năreţia sa morală sau în re- 

flecţiile sale asupra nimicni ciej omului aşezat 

între Întinit: şi eternitate. . a a 

Stuâiul moraliştilor se impune tuturor celor 

care vreau să aibă o idee completă „atât despre ge-, 

niul francez cât şi despre: valoarea li teraturei 

franceze, - | Da a | 

a se opune ae multe ori când e vorba de iaso1o- 

zia F Zanţei cele două Frenţe: Frenţe. monarhi că, craş 

tină, şi catolică în faţa Franţei revoluţionare „âe- 

mocrati.că şi libar-cugetitoare,- Această opoziţie. ca 

re a dat naştere acuu trei zeci. de ani la frămîntă-



rile direroasă din timpul procesului Dreyfus n'a, dis- 

părut cu toată uniunea sacră. săvărgită de războiu, Ce . 
sînt aceste. “două Prange pe care le găsim în 1 opoziţie 

„de-alungul veacurilor? 

Pe de-o parte Franţa criiatelor , a oruciatelor 
1302 nza le Peas denumite de cronicarii Evului Mediu 3 festa Dei per 

| Francoa. Pranţa sfântului Tmdovic, a 'Jeanei d'Arc şi 

a lui Saint Vincent de Paul şi a acelei minunate mi ș= 
cări de reînoire” a catolicismului din prima jumătate - 

a sec, al „XIX-le» de care. sînţ.legate numele abatelui 

TAIEREA 5 „autotul scrierei . Parolea. dun arovant şi nu- 

- mele lui LACORDATRE marele ctator! al. catoli cismului. | 
“romantic. Pe de altă parte Franţa ţara alasă &: pro= - 

_testărilor! contra tut turor esupririlor Şi a tuturor: ae: 
.. buzurilor Franţa campioana vecini că. a. arepturiior spi- 

“ritului. contra „rio cărei tuteze şi. ori= “cărei. îngrăai- 
„ria cugetări „Franţa lui RABELAIS Şi 4 lui CALVIN, 
Pranţa filozofilor din şec.al XVIII-ie,în frante cu 
VOLEATRE . Adică de o parte Franța tradiționalistă „de   

    

alta Franţa revoluţionară, şi novatoare, Adversarii 
“Franţei | au adus de multe ori: spiritului francez ! învi- 

Și nuiraa neiritemeiată. că-i place să se îndărătni cească - 
în păzi rea formelor învechite şi în cultivarea insti= 
îuţislor pezinatezădăeni cina 'orimco avînţ. novator. 

Y



ii 2 Ă 5 

, „Cum Ss cu putinţă . să se aaucă acdastă Savinilre Pra 

sei, Revoluţiei. şi a lui VOLTAIRE sPranţei Lui, RENAN- gi. 

a lui -ANATOLE, FRANCE „Franţei care. la sfârşitul veacului 

trecut. a reînoit poezia mondială prin simboiism; 8 dai. 

9: viaţă nouă picturii - exeând împresionismul şi a at": 
un imbolă nebănuit artei decorative moderne prin. crea 

“iunile pe care: le-a - invederat expoziţia artelor deco= 

„rative din Paris din 1925 2 i 

Aceeaşi dusli tate pe care o coastatăia în “ideologia 

Pranţeio constatăm şi în literatura franceză, - 

__.. Pentru mulţi literatura franceză reflectează numai 

„spirit ograţiese sleganţă uşoară ba chiar frivolitate. | 

' Pentru mul i poezia franceză se rezună - în "produe- 

"ia poeţilor asa zigâ "l6gera" ain secolul: al XVIII-le 

„sai ” BERTIN »PARAY, BOUPPLERS şi alţii: Pentru mulţi, 

poetii francezi ar fi meşteri în titluirea de maârigale 

. Şi 0e complimente - galante; în intocnirea de. versuri. co 

chotesspirituale şi „provocatoare ca aluniţele ucigașe 

"ale unei marchize puărate şi faraate din epoca D-nsi de | 

 Pompaqour „dar, poeţii francezi „după detractorii geniu- 

lui francez n! ar "fi în atare să dea glas pasiunei. sau 

„unui sentiment profund. e în Bi 

Cai care px ivesc literatura franceză din aceţ. Unghi ui - 

tă că un USE care.a cântat pe Mini Pinson şi E auto- 

” rul a numeroase versuri sprintene şi spirituăle; a . 

făcut: însă de multe ori “une perle d'une arme - i şi 

tot el cântându-şi: durerea a seris, ie ţia: cărora se
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potriveşte &pusa poetului, 

Leg „Plus dâsespera sent les chants les plus besuz 
Bt Jton sas d'immaor tels qui sont de pura ganglots 

- 

_„Detractorii saniului francez pe care-l gocotese 

ca e întrupare a apiritului uşor : şi frivol nu vor. să 

țână seamă. în poezie de LAMARTINE, de VIGNY şi. de LECON- 

25 de LISLE. după cum nu vor să țină sană în proză ae 

produeţia Literară a. acriitorilor cugetători "DESC RTES 

OI ORTESQUIEU „REFAN şi TAINE, Ri. uită mai „ales producţia 

noraliştilor oare reflectă latura gravă şi austeră a i 

spiritului. francez. Studtfna pe moraligtii francezi vom 
fece cunoştinţă cu unele ain trăsăturile cele maj no» 

bila dar, în acelag timp cele mai caracteristice te 

„epiritului Zrancez,



23. 

MONPAICGNE. Ia 

    

| Botii.torul cu care ă se “începe seria noralistilor fran» 

cezi e. itontaigne. Degi în anul trecut an consacrat sur= 

sul de comentarii explicării. câtor-va din. capitolele ce 

le mai caracteristice Gîân Raspia opera. acegtui mors slist 

totuşi de oara-ae mă găsesc în faţa a. nunerb şă ouditori 

noui şi de oare- ce de la opera lui MONTAIGNE purcede 

opera moraliştilor clasici e necesar pentru înţelegerea 

acestora gă îmbră ţi găza cu o privire repeâe aspectele ce- 

le mai însennate se operii lui HONTATGIIE şi să- i prin- 

dem caract sristicele, | | 

In viaţa scriitorilor sînt - întâmplă de da care 

existenţa lor ia 0 întorsătură nouă şi caro: faa. ca aci 

tivi tatea lor. să iasă âin fâgaşui urmat + până. atunci : 

şi să” şi croiască un Grum nou. 

0 astfel de intimplare a fost îşi viaţa: ui: MONTAT- 

QUE. retragerea lui din magistratură în Febr,. I57I, 
      

  

-.— 

Scriitorul ocupa funcțiunea de consilier la Parlamentul 

“( acea-cs îa Limba epocei însemna Curtea. de Apel) din 

“Borceauz dars, desgustat de această ocupaţiune îşi că | 

deni sia şi. se retrage în casa părintească de la o pra- 

priotate lângă Bordeaux, cu notăr&rea să-şi închine rea- 

tul viaţii stuaiului şi meditaţiunei.. MONTAIGNE refă-



cu această - casă şi consacră notărfrea luată printr a: 

 macrăpţie în. latinegte săpată pe o! piatră. ain biblio- . 

teca: a6,;căci în' această, bibliotecă De. care» 0 numeşte 

-u ma librairie « şi pe care o: descrie într! un - capitol; 

din Essais " îşi petrecu de aci înainte cea mai mare. 

parte a timpului său. Casa. părintească, a scriitorului | 

erasituată pe. -O măgură lângă Bordeaux une montegne, 

cuvânt care în. sec, al XVErle se pronunţa nontaigne : 

de 18 ateat 100 pe care era situată casa părinteaacă 

îşi trage scriitorul numele sub care e cunoscut în 

literatură căci numele său de familie era MICHEL gi ke 

QUE de MONTAIGNE "care mai pe urmă fu scurtat: în 

MT CHEI, de xoNEAzGu cum - se întimplă 1g nobili „care 

îi iau numele de La. proprietatea părintească, Motapi 
gi MONTAIGNE nu era nobil „domeniul de 1a HOKIAIGNE N 
fusese cunpărat ăe un Btirămos. al său la sfârşitul se- 
colului al XV. „după ce. se îmbogăţise făcâna: negoţ 18 

Bordeaux cu peşte sărat şi cu vin,. 

Dar aceasaţă farilie de burghezi. îmbogăţi ţi se ri- 

dică cu vremea şi tatăl moraliştului luă parte 18 ex- 

pediţia regelui Carol al VIII în italia şi ajunse pri- 
„mar al oraşului Bordeaux. Totuşi ,deşi nu avea nici .* 
un drept la nobleţe MONTATGHE ca o. dovaaă a 5iăbiciunei 
îirei omeneşti care. se. manifestă chiar la.cei mai Cu»



| niriti;. dintre noi avea. pretenţii nobili tare şi în ESSAT5 

„ vorbeşte de blasonul familiei sale pe care. „puse gă- =] 

sculpteze pe o piatră din biblioteca | sa. şi să- -1 zugră- 

veaâcă; în capela castelului său, . Ă 

rit Puţină vreme după. retragerea sa Hozitaiene începu 

să, „redacteze. lucrarea sa, de căpătenie" Les Essais !. 

„pe care o: publi că nai întăi în. 1580 la Pârig. Această 

primă, eaiţie' are două cărţi so nouă. ediţie din 1588 Coe. 
  

| prinae o a. treia carte pe 1 lângă. _adaoseşi modificări. 

importante aduse celor două cărţi _« de_ 'esseuri Bubli ca- 

„te. anterior, Ia sfărşit: după moartea. scriitorului în- - 

timplată în 15930 scriitoare 2 epocei i-elle de : dou 

“may pe care din cauza: devbtamentutui ei. Hontaigne o. 

“numia + sa fille âtalliance "se asocia cu un. discipol 

al lui iontaigne Pierre de Brach şi deteră, în 1595 '0 

nouă: ediţia din a. Les Esaais 1" Tuână. ca bază veztul. e- 

aiţiei. ain 1588 dar pe care Montaigne în ultimii ani 

  

  

ai vieţii îl corectase şi mai ales ît încărcase, margi- 

nile: cu adnotări, care modifi cau Înţelesul” textului pri”. 

| mitiy, Pi | i | | 

E evident. că în. cureul celor două zeci de oni at 

a compua șa. refăcut şi prefăcut Esseurile sale cugeta= - 

“rea lui MONTAIGNE - mu a putut rămâne acesaşi , dar degi 

doctrina filosofică de care se. leagă. esacuzile sale.



ui 
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3 “a schimbat . totuşi Bsaeurile au o unitate pe caze 
le-o dă mai întâi metoda lor raţionalistă şi apoi. 

scopul pe. care “Montaigne simţim că 1“a urmărit tot. 

timpul : grija perfecţionării sale morsie. 

Lungile .- ore âe meditații şi de reculegere. din 

biblioteca sa Montaigne le întrebuinţează „exerci tân- 

du-şi inteligenţa ca să: scruteze până „în col urile 

sale cele mai tăinuite conştiinţa sa,pentru a-şi aa. 
seamă de lumes ce o poartă într” asul „ds „însuşirile , | 
sale de defectele sale „de jocul sentimentelor sale; m cae a, 

- de mobiisiă” acţiunilor sale, Toată viaţa sa a căutat oa aaa e 
N 

să reducă din lumea să internă. obscuri tatea, gi. iînton gs 

  

Ă tientul şi să vadă din ce în ce mai. limpede în e1,. 
. Această scrutare a conştiniei sale de o inte 
ligenţă limpeag şi pătrunzătoare MONTAIGNE 9 fage în 
scopul: perfecţionării :8al0 :qorale, Heseurile - ca gen 
șe leagă ae un gen lițerar foarte cultivat în epoca 

  

renașterii de de. _genul numi t " legons n adică nişte scur- 
te disertaţii morale. în care, cu privire la. una din | 
“intîmplările care formează țesătura vieţii omeneşti , 
autorul examinează sfaturile pe care ni I18-au dat 
cei vechi felul cum s “au comportat diferite“ persoaa-. 
li tăi Gin. antichitate de care vorbesc anecdotele re- 
latate de iatoricii. sau: iograrii latini, și areci: | 

N
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Câte-va din esscurile pe care istoricii. Jiterari le-au 

clasat ca fiină primele “compuse de MONTAIGNE sînt ast» 

fel de legons.aşa he 1 oi.givet6,de la solitude în care 

cu privire la starea. sufletească. A omului. cână n “are 

ocupaţie sau când e singur HONTATGNB compune nici Gi- 

sertaţii împănate cu sentinţe culese din cărţile colori.. 
vechi „citează aiferite cazuri de bărbaţi din antichi - 
tate care s'au: găsit în aceste stări. sufleteşti şi. 
compune nişte mici disertaţii Împersonele și obiecti - 

ve. Cu timpul însă MONTAIGNE . schimbă maniera sa şi 
transfornă genul, Vorbină de o stare sufletească Bau - 

arătâna cun 8 “au comportat diferite personalităţi 

de care vorbeşte iştori a în atare imprejurare sel se- 
„curge la propria sa experienţă „strecoară obserraj, ii - 

asupra proprisi sale firi arătâna diferenţe între fe- 

lul său de a reacţiona în cutare împrejurare şi felui, 

de a fi al altora,face confidenţe: asupra lui şi dea 
voltă ideile” sale sau părerile sale personale în 

chestiunea pe. care: o tratează. Astfel în esaeul de 

a Ixist esse ne spune cum această stare sufleteaată 

de degrimare îi e neplăcută şi cum se strădue să 

lupte contra ei iar în esseul de 1 de _1Anitic, lasă să” 

străbată printre citatele luate din cei vechi cu pri- 

vire la amiciţie sentimentele personale pe care le-a. 

trezit €n sufletul lui prietenia cu ETIENNE de LA 

B0RTIE „toat coleg cu MONTAIGNE La Parlamenţul ăin Bor



'28 ” î ” . . , î o. 

deauz „i autorul unui tratat contra tiraniei'Le Qon- 

ure=un. Di n e | DE | 

ir ce aue nous appelons orâihâirement emis et a- 

mi ti6s-ce ne sont qu “accpintenâes et Teniliarităa m 
e .. 

noutes par: q elaue occasion ou . commoai tă: par. le moyen | 

de laquelle noa. ânes 3 “entrețiennent. En 1 “ami tic de 

quoi je. parle elles se m5lent et confondent 1 “uneen 

1 'autresă “un mblange 8i aniversăl:;qu “e11es eftacent 

st ne retrouvent plus La. couture qui Le a jointes. 

Si on 'me presse de dire. pourauoi. je 1. “aimaisje sens 

aue cela ne sa peut exprimer qu “en. răpondant n Parce 

aue' ci! “Stait lui ; parce que: o: “Stait moi. II y a;au 

dori. de. tout mon discoura. et. de. ce que p “en puis dire 

particuliăremant je ne sais quelle. force inexpli cable 

et fatale m6diatrice de cette union. 

.. 'Inducând de la ceea-ce s'a petrecut în sufletul 

său jocul de sentimente, care a trebuit să se petrea- 

că în sufletul altor persoane în împrejurări analoge; 

VONTATGIE. face nişte experienţe. morale nişte. Rssais 
şi relatându-ne rezultatul acestor Essai s orează un 

"gen literar: nou. 
. TI 

v 

In! curaul: cărţii: 'sale MONTAIGNE ne, aă asupra. 
lui şi. asupra personalităţii. sala morale şi-fizice: 
detalii „pe care ar Ti făcut poata: mai. bine să le: trea- 

că aub tăcere. n ne spune de: exemplu: nu: numai: că ez



| 29 | Aaa 
„de-o: statură sub mijlocie şi din cauza asta e lipsiţ 

48 preatanţa., pe. care o cer. oamenii. unei. persoane, ca-. 

re ar vrea aă ocupe demnități în6ginate sâar şi că & 

plin ae păr pe piept şi, iDe. piocioaresnia. numai că are 

o o memoria slabă dar. gi: că-a pierdut. un dinte numai. 

„după ce, a. izp1 ini t 50 de ani, că-i. place peştele gi 

să bea uri pahar: nare de gin: 18 sfârşitul mesei, "Aces- 

e detalii, pe caire ni le aă asupra personalităţii. Ba 

„Le fizice şi morale-. “vin din» feptul că după. :cum | 

- mărturiseşte, în “7 axis: „pia dactaur pus la ediţia din 

1580 „HONTATĂAE. 5. vrut scriina les Eagais să lase prie-. 

tenilor şi rudelor sale un portret: fizic gi moral ca 

o re în căzul' cână scrii torul ar dispare Bă le; prezinte 

o: imagine fidelă a. lui aşa. cum era „la. fizic şi la su- 

filet. Dar încet această intenţie. a lui s'a schimbat gi 

din ce în ce se afirmă mai. tare. gânăul că rezultatul | 

:, observaţiilor asupra. lui pot. interesa nu numai pe ru- . 

- ae: gi pe prieteni dar pe. ori-ce ati tor; HONTAIGNE îi 

aă seama într? "adevăr că la toţi oameni. există un fona 

comun ae idei şi de. sentimente: MONTAIGUB cu ' vremea cons- 

î tată că “ţout homme . porte: en soi la forme de: 1'humai- 
  

      

nd conăitiont că. -fiepe caredin noi se va putea recu- 
NEON a CR i a ee 

„moaşte în. portretul. pe “care-l dă despre el. însuşi şi 
mea - or Ema 

va putea profita de czpezienţă lui TMONPAIGITE pentru a. 

uucra la ameliorarea sa morală.
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Doctrina filozofică de la cere MONTAIGNE împrumi- 
să soluţiuni pentru diferitele probleme morale - pe care 

12 discută în &ssais a variat în cursul lungului inter- 

val se timp cât a COMPUS lucrarea 382 
Caiar în interiorul ediţiei de la 1580 „prima ediţie 

a, esseuriior,şi care cuprinde esssurile scrise de la 1573 
- Gata. retragerii scriitorului în castelul părintesc. „Şi până 

în ajunul publicării acestei. opere se pot deosebi zsseuri 

care reflectă co atitudine filozofică. deosebită, Astfel din 

„unele csseuri care sînt printre. cele „compuse: nai 

  

întâi de scriitor căci a, cercetare critică da arată 

că, au fost scrise pe 1a'1572- -74se desprind ideile fi- 

lozofic€ ale atoicilor, A3t- -fa1 sînt: cpseurile : Qua Je 

1e_acâk dea bieng ct des mauz'gâpend de 1 '9pinion que 

nous. en avons (aa. XIV-1e Gin cartea. Ioa A) Da Liza 

constiane a_9a no 3 aatţiona. | I:din cartea II-a şi 

mai. ales 3 She philosă pher_o "est appre Nr e ă. mourit o 

în care na arată mojloacele cu ajutorul cărora putem. 

ui Sndepărta obacaiunea morţii. stoice, Filozofia stoică . 

a fost croată în sec, III înainte ae biriostos de zenon * 

la Atena şi a fost dusă îti deplina ci dezvoltare de un 

discipol al acestui a,Chrysip la sfârşitul seosal II-le. 

Această filozofia se înfăţigează ca un ansamblu de 

teorii. originale “nstefizi că, în logică în fizică gi în 

morală” sau- mai bine. zis mai ales în morală. căci proble- 

ma esen ială a filozofiei stoice e cea morală. Stoicii 

  

şi-au reprezintat viaţa ca o luptă contra pasiunilor 

pe care le-au aocotit ca un rău de oare- ce sînt o pie= 
 



SI 

dică-pentru libertatea sufleteased pe care o socotesc 
  

ca fiind binele suprem. Caca-ce constitue dovada 11bera 

tății noastre. e înfrîngerea tuturor. pasiunilor şi ru- 

__perea legăturilor ce . ne. “ţin ui ţi de bunuri cars nu ds „i 

pină: de; noi ;cum sânt avuţiasă lernităţile Şi năririle 

pănânteşti. Inţeleptul stoic.le nesocoteşte după cum ne= 

socoteşte. şi relele aparente „sărăcia ,despreţuirea de 
| cățre ceilalţi : oameni, exilului gi: chiar moartea. . 

Primul principiu al moralei stoice e aşa,cun 

a vulgarizat-o ia Romani filozoful SENECA în mai multe 

" tratate morale şi mai ales în Scrisorile pătre LUCILIUS 
- abstine „adică abţine=te de toate lucrurile care nu - 

depind de noi, "avuţia onoruri „ranguri „abţine=te mai | 

ales de pasiuni. şi -de .sentinente prea vii,4e iubire '- 

faţă se tot ce e trecător şi poațe_să dispară,abţine-: 
te ge âragoste prea nare faţă. de unele ini, sau. du 

cruri ca şi de ură faţă de ele. + | 

Un al doilea principiu al moralei. gtoice e. “atârna încoz: 

dează=te 3 încordează-ţi. puterile sufletului pentru e 

| primi cu: resemnare loviturile soartei „nenorocirea ,moar- 

„tea fiinţilor. care-ţi sînt scumpe şi chiaz moartea te, 

Esscul que philogopher ateat_poprenira ă Bourâr, e 
impregnat ag stoicism, MONT AIGNI: pleacă de la promise [ 

că principela piedică ce stă în. “calea, gustării ferici- 

_rei în viaţă e teama de. moarte. E: nevoe să căutăn mij- 

7



MOKIATONR spune 1“ raidissons-nous et nous, efforgons. 

loace.de a ne  izbăvi ae această zroază.. Dn mi 316c la 

care recurg oamenii de rână e să. nu n6 gândin de Ioc 

la moarte. Dar mijlocul. acesta e ineficace căci 18 

fie-care pes din viaţă moartea: apare înaintea noastră, 

şi 20 aminteşte prezenţa eisprin faptul dispariţiei 

„unui prieten sau a une! rude, -De aceea e mult mai bi- 

ne să ne obişnuim cu i dcea morţii ,să chemăm. din 2on- 
tra imaginea. ei. şi să ne familiari zăm cu. 'gânaul că 
putem dispare: de. 1a un moment la altul. In aceste sfa- 

“vuri găsim un refleot al principiului moralei stoice, 
abatine „după cum în sfatul pe care ni-l să ca să în- 
fruntăa cu bărbăţie gândul morţii găsin un refleot 
a. celui de- -al doilea principiu stoie:, „sustine. 

La prâmai tation de Ja mort eat prânsăi tation de li 
dest... be savbir' mourir nous, affranchit, de itoute 
nugetion et contrainte, ” 

Paza stoică a cuigetării lui. MONTAIGNE nu_ fu_âo dida! “lungă _c durată, stoicismul era o doctrină care: făcuse . mulţi adepţi în timpul Renaşterii în Franţa. în spe= cial printre  nagistraţii „humani şti. al. căror cere. 

  

al frequentă MONTAIGNE câna era consilier la Parla- 
mentul din Bordeauz. Dar atoicismul era contrar- ten= dinţelor firei sale care uga 'constrîn 
Aginţa, | 

 Printaf0 ovoluşie firească inteligenţa. sa iu- di toare da integendenţă şi influenţa mediului social 

gerea gi. stră- -
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în care trăeşte mediul şeo.a1 XVI îl îndreptară. 

2 spre sceptici st. In sac. al -ÂVI ideile tradiţiona- 

1e primiră zguduiri puternice de. 1& marile desco- 

periri. ştiiniţizice. pe de-o partesşi pe de alta ae | 

la: cunoaşterea mai exactă a moravurilor: vamenilor! 

aga cum eu trăit: zau cum trăiau în alte părţi de . 

"cât în Europa. civilizată. de atunci; cunoaştere dată 

de. revelaţiunea a o mulţime de texte antice şi de am 

deBeoperirea unor societăţi de oameni. nebănuite din, 

cgiitineaţ ele de . curână destoperite., astfel descope- 

pizile. astronomice ale: lui COPERNIC completate cu 

ale lui KEPLER: revoluţionară toate ideile pe care 

domenii şi le făceau despre. globul nostru. în ra- 

port cu : soarele şi celelalţe planete” din univers, 

Th acelaş, timp se: petrecu o “revoluţie. în JI &oilei ce şi 

le, fă cesu oamenii despre gasti vie ăreptslezi şi morali- 

tate prin cunoaşterea obiceiurilor,religiei şi m9- 
7 

 Tavurilor popoarelor din continentele nou deacope- - 

rite cum şi a. popoarelor din: antichitate despre! ca- 

re - 'dăacau. relaţii scriitori până atunci ignoraţi:, 

dar ale căror opere fuseseră daţe 18 iveală de. pro 

gresele. humani mul ui MONTAIGNE îşi dete 'seană ce= 

tind toate acestă goriert”că | în omenire fuseseră 
nm.     

  

  

puse în circulație. credinţele cele mai bizare şi
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notiunile: cele. mai contrazi câtoare despre bine . si 
pana a 
rău. See 
a 

i e e i a. 

  

MONTATE GI se: efla în. starea aceaşta sufletească 
20 punere La îndoială a. „tuturor âpetrinalo filozo“: 

„fice gi. a valoarei morale a: ori- -căriat obiceiu sau. EL 

gi câna luă. „cunoştiinţă de o. operă: a: unui scriitor . 

grec SEXTUS EMPIRICUS, Hypotipozele pironiene adică. 
imaginele doctrinei lui PYRON (adică a filozofului . 

Bat. iVa,H _care a creat 1a Greci doctrina sceptică). Această 
„operă Bcrisă în greceşte o traduce în latiniegte era i 
| di tul. HENRI. ESTIEUNE spre. ao face să: fie înţeleasă i 

de un public. mei Tumeros (_ căci latina era. în: a&c.: 
ea IVI -le. 9. limbă univeraslă pe -câna' greaca cra ştiu-. 

tă 'de puţine: persoane! culte), Pxpunerea scepticiemu- - 
lui de SEXTUS. „BIIIRICUS, îi oferi. ui. MONTAIGNE strîn- 
se. într” Mn. nămunichiu, toate motiveze! care. îi. se pre- E 
zinţeneră gi: de la. sine, dar cu mai puţină claritute 
de a se feri: de ori- -ce afi mare „de. a. nu se. rosti. în 
o ot 

| 
hip h ărât anupra nici unui lucru. HONTAIGIR_află 

âin iirpotipose_ că nu exiată nici. 6 metoaă. care. să ne 
  

conducă la adevâr,că nu există nici o lege morală 2 m re ID a Pa absolută, căca. ce e socotit bine într” 9. ţară e: Soo 

  

   tit rău. dincolo „de erani ţeze ei a că in punct as
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„vedere | al noraici nu eziată principii sigură gar nu: 

mai obiceiuri pe. care. slăbiciunea minţei omeneşti 1e 

consideră e ca, legi. Eypotipozele ai mai arătară că. mân- 

  

"tea! noaatră nu w poate: să oglinădcască în: oa: exact rea=: RE 

litaea ? căci “simi şurile Şi pasiunile noastre : sînt. un 

izvor. de necurmate &rori_ de Suidecată Şi că în „contra | 

oricărei. axgunenţări: se poate aduce altu care o “dărâmă 

şi că mintea: omenească nu e în stare să. constriui aacă, 

nimic pe. nici un: teren; 

Paza sceptică a. cugetării lui MONTAIGNE. atinge 
punctul său culminant în jurul anului 1576 „după oum 

    

  

„ne-o dovedeşte. o curioasă. medalie g găsită în „castelul 

său. şi despre . care vorbeşte: şi: în 165 Booais. Aocastă 
, eg: 
“meaelie are “gravată pe: dînsa. numele ius HONAIGNE,, di: 

  

ta. 1576 şi 6. balanţă ale: cărei talere. stau Ia acela 
    

nive) iar dedesuptul- 2i fraze întrebătoare: ie 
- gaia-je?” Feptul că, balanţa nu se apleacă. mai” mult îm- 

“tr fo Darte de. cât în. cealalta simbolizează cun spune 

:* MONTAIGNE „atitudinea înţeleptuzui care nu se apleacă Ş 

în. spre nici una din păretile omânegti mai. mult de cât 

spre cenleltăsiar. întrebarea, „Que: s&is-je” arată atât 

dinea pe. care înţeleptul trebue 8-6. adopte ferinău-ss 

de ori-ce atitudine dogmatică ptât în afirmare cât şi



în negare,ferindu- se să zică Je sâis sau Jens sai 8 

pan căci exaniinarea forţelor noastre intelectuaje îi 

” arată că. tre bue. să evite afirmarea - sau negarea. căci :nu 
=   

- 

” suntem oizuri "aehinic .. 
Aa . 

Esseul „Apologie ae Raynonă de sâbonâ e eseul 
  

“ân cars mai! âles se revelsază atitudinea. sceptică. a 
Pe iai Te Tera mn armati II e mira ma e   ÎNC aaa 

lui UONTAIGIE acest eseu nu corespunăe titlului 
mi ante m ma a 

său. MOTA TONE a vrut să facă apologia unui „tevlog. 

din Bazcelona care publi case o carte Theologia fatura- 
    

-1ii8 foarte; apreciată în sec. al XVI în care căuta să 
aducă argumente. raţionale în sprijinul. adevărurilor 
„religiei, E: drept: că unii scriitori eriticaseră opera 
lui S6bond.,, arătâna 'că argumentele sale sînt slabe, 
HOETATONE ia apărarea dlui. Sâbona dar se depărtează de' 
chestie şi deavoltă tot. felul de consideraţii cu: tin 
mers capricios 'asupra vanităţii ştiinţei şi a: slăbi- . 
ciunei minţei omeneşti . Există totuşi, un a fir, cars lea- 
Bă aceste consideraţii aşa de variate „anume ideea ra- 
"ativitățai uni iversale ,idaea că mintea €. _Aeputincioa-= 

NREIRLIRIRa Pa SRR: 

Bă. să ajungă la concluzii sigure în materie de ştiin- 
eee m a alo morene a. - ame ere — rm m aneirra. mie mm aa > a a apa 

jă ca şi în materia de morală. HONTAIGNE îşi face o plă- 

  

Re era a o... 

cerea să arate cât de „gubrede sînt concluziunile la ca- aa me în mima morene m e Po eee Drm rame art a _ 
— amar me E ai PI arma 

re ajunse inteligenţa noastră şi pentru că arată slăe armata 
oma me pala ma to ama mase se o zeu Snm 

- Băotunea şi. nenezni cia inteligenţei omeneşti face o 
, o rai 

a a TR aa a ae at
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“lungă. digresiune în care caută.'să. arate. că animalele 
nu-s mai : pre jos de.noi Săci sînt pusceptibile ge sen- 

„ Xiente-că gimoamenii „de iubi r6za6 recunoştinţă, de_u- 
  

ea a 

“râde. asemeni arată. că “sînt capabile de toate. operaţii“, 

le “inteligenţii, că au memorie şi chiar puterea de a fa- 

- ce. raţionenențe . Dar. „punctul: asupra . căruia stărue mai, 

ales MONIAIONE: e - slăbiciunea, moralei _emeneşti. Si 
e m i a i maee 

  

am ep 

Luându-se după SE XTUS FHPERICUS arată 

gi morale „Legi perpetue pe. care ş cun. Spun . unii filozo- 

: fi matura le-a gădit în. iniza. noâstră „du există e 084 

“obicee. care variază âupă ări şi timpuri e Cuta = 
- a Rotta - . . 

- Ye: obicei practi căt. într! o tară a fost privit Sa. altă: - 

că nu există Je- 

  

tară, cu despreţ sau deszust, Astfel | căsătoriile între 

fraţi gi surori “oprite la noi au fost în onoare la ne 
 nele: popoare» “din antichitate, La. noi furtul e pedep- 

sit pe cână la Sparta era, încurajat căci Li curg voi = E 

se să, încurajeze - aibăgia şi îndrăzneala Şi . credeg că 
- trebue pedepsită! Lipsa de grijă a. cuiva zaţă de ave- 

rea 5 | Aa NE ms 

Tampa e 

„GHZ s! "a oprit în mod definitiv, Ca. şi stoicisnui »9cep- 
„ti cismul, oferia unge trăsături, care nu-l puteau gatig- 

face.IONDATGIIE « e un om preocupat Înainte e de toate de 

SD atena 

Scepticianul nu i a fost atitudinea 10. care “MOIITAY - 

 



soluţii practice peritru conduita în viaţă, dar scepti- 

oiBzmul cate e o doctrină care pune . na îndoială Orii- -ce 
        

“normă. de purtare de oare-ce se întrabă dacă Şi. norma - 
opusă nu _ar fi _tot : aşa c de bună .de adoptatonu era o: 

  

  

„doctrină „Cu care HONTAIGNE. putea: mul tă, vreme: să se: : îm 

pace, In unele din esssurile „din. 1580 vedea germenii . 
“unei noi. doctrine. morale pe care MONTAIGNE o. va des-: 

volta: mai, ales în. cele ' I3 eseuri publicate mai. întăi” 
în ediţia din 1588, Această doctrină Filozofiţă ar pute 
fi numită naturali ar: sau înţelegâna prin aceasta 

protezarea credinţei Sa excelența: pasiunilor porniri- 
Lo şi. instinctezor pe: care natuza le-a sădiţ . în fie-: 
"cara: âin noi. şi în oportuni tatea “pentru noi : “ae 2 ne 
lăsa conduşi âe aceate pasiuni şi instincte „în ioc 

"să: 1e rezistăm şi să 1e înfrângen cum . cere. Btoicismul, 
„In esgeurize. „compuse: în: această fază. a! „Sugetării_ sale 
tacul i 
MONTAIGHE condamnă pe stoici şi ti Bocoteşte. ca magte mina a aaa 

Te-am ai ea. mea ne 
 dcelanatori plini. de. „urufie care se încearcă în zada 

o e Pa ame 

    

TRE a a za za e Pt 

  

04 2 mea mai să lupte cu Natura, sare, „din. „contra: €_ numi tă notre. bon 
guide „notre m&re Hature” ale cărei sfaturi şi îndeam- 2 

. 

mm e arme Da out 
nuri trebue. să le umăr dacă „vrem să călcăm m pe. calea 

Te me 

  

  cea bună „In această fază n naturalistă a cugetării sale 
me 

_HOUTAIGNE ne dă ca o regulă de urmat în viaţă supunerea „faţă de natură. Prin natură.nu înţelege numai Torța 
2



creatoare a Universului care se. manizedă 3 în noi îaşi- 

ne:şi în afară ae „noi „dar: natura însamnă pentru: MOR 

TAIGNE realitatea psi chologică pe care o - “întâlnim: în 

„soia te supune naturei însamnă . a te. Snclina în faţa 

„acestei. realităţi nu a. căuta că supui:,6- o tranntorni 
  

"auă concepţiile: artificiale ale. raţiunei cum car” Btoi- 

ci. “Ptincipiul esenţial . al moraliştului, e. cei. pe care 

  

îl. forrulase Socrate: Cunoagte=te. pe tine. însuţi. Mo=-. 

„ralistul „cunoscână natura. intimă: a fiinţei: sale va 

. căuta să, conforme. purtârea sa În 1 viaţă cu i cerinţele ea 

"corpului şi ale gufletului său. 

n SR E aa Ma 

caracteris ticele pale,care” sânt: cerinţele şi aspira- 

  

Gun este acest suflet cafe sînt trăsăînrile şi 

O pad a re pm met are a are ma ae 

rațiile sale,iată. „ceea-ce „HONTAIGNE a cercetat “cu o 

curiozitate neobosită şi cu o extrem de: mare 1uciqi 

| tate întelectua]ă. Unii critici 1tau învinuit. pe se MON- 

Te o n mt ra e nat rm m 

  

    

“MATGNE . de egoism sin: cauza acestei neîncetate ii 
Te reia 

    

DR i 

ri a eului său moral, Astfel “BÂSCA a spus: în. Les - 

" Pens6es:, le sot projet qu. ia a eu. de se peinăredar” 

referindu-se la această ozitică: a lui PASCAL „VOLTAT= 

BB în capitolul Remarques sur les „Pens6es de PAS= 

“CAL “ain opera sa, Lettres engloisestii opune: lui 

- BASOAT, următoarea observaţiei, Le charmant; projet .. 

au 23 a eu de se peindre naivement. comme i a zait



| 20 
car il a peint la nature humaine! De altzei însuşi | MO= : 
ralistul atrăsese atenţia. publicului că. nu vrea Bă-i 
comuni ce din persoana sa “i quelque mâreue speciale et 

„ Strangere “ „dar ". son &tre universel. EI Prin aceaste 
, ” — 

MONTAIGNE se distinge de alţi scr: i tori care” au pus miine eee 

      

mr mame iama i oa aa [rm „în curent pe cetitori cu toate părtiula zi tă ţi ile fiin- a oa mai ne, m a pam 

ţei moraleşi” um. tocmai au. vrut să, arăte. „publi cului 
Oman a a paie are aa 

ma o 

cât, ae mult sufletul. lor. e. deosebit. ae. ai oaneni1o:i 
. în genere, 

- n Aşa 3. făcut ae. exempau Ie Z. ROUSSTĂU a 'donte- 
„e 

siunile sale care: declară de: za primul rând. tă cărţii 

sale: "Je forme une entreprise qui: n: “eut jamais â “axera- 

„ple et dont 1 “ex6ocution n “aura poiat, â. “imitateut, Je 
—— 

-Veux montrer 8 me8 'senblables ăn nomrmae dans. toute la 
ae tea a ra ade= PTT ame m a 

„ârită ae la. nature. et cet. „homme ce sera moi: moi sâul. = nem e Some marea e ae me e mm ame cp a 
Je sens mon. coeur et je connais les. hommes.: Je: ne. Buis 

fait comme aucun -ae: ceux qui existent, tr, LEONTATGNE NU <- 
——_ 

gi făcea o fală din acest merit “al diterenţei şi. din 
„contra. repetă în mai multe. “rânduri. că, socot teşte că are 
„un. sufiet Zăcut. ca- al. tuburor: osneniloz: Tată de unde” za III ea mia Rea eram aaa set 

“vine: interesul mate 'a1 “cărţii” sale, Les Essais oferă + 

  

puoli cului o imagine în care cei nat p aul ţi dintre” noi: me a 

  

n mmm e 
    ui bu ol 

putem să. ne rechnoagtez. De aceea pe câna din opere 
lui Ş.Y.ROUSSEAU va eşi o literatură consacrată, cele-- 
brării drepturilor individului Şi. celebrării 

    

valorii estetice a . excepţiei săin operp lui MONTAIGNE



LE a Ă Me 

“va eşi 0. i teratură consacrată . stuăiului omului. în 

_ genere şi va reeşi valoarea metodei observaţiunei 

interioare âin care MONTAIGNE. a făcut cel dintâiu 

în Franţa un procedeu literar şi ce oavre-ce! “acest 

procedeu e cel al imtregei 1iteraturei. clasicesal . 

_oraliştilor ca şi al orâdicatori ilor sol azamaturgi= - 

lor ca şi-a 'ronancieri Lor „MONTAIGNE poate fi. cons3.- 

" deraț, ca. primul “scriitor clasic francez, pe “cânăâ: 

ROUSSEAU poate fi „considerat ca. iniţiatorul roman- 

tismului. 

a HONTATGNE se. bucură. de trei secole ; şi jumătate | 
a am 

m ea me e ae me n er ze a 

în Franţa. şi în lumea î întreagă, de: o mare populerita- 

Deea i Te 

.. 

o... 

  

„te. Pavoarea, pe. care-o are. pe lângă cetitori provi- 

ne negreşit în mare parte din meritele cugetării sau 

“a aânairei: 'salejdar ea & datorită în mare parte gi. 

seducţiunei exercitată de forma se, Din. acest punct 

de vedere: ge poate zice că forme lui MONTAIGNE e 

atrăgătodre mai. întâi, din. cauza metodei. sale de. ex- 
PP o i 

  

i aie 

  

„punere „apei din, cauza, limbei „şi atilului său-în 

  

rr 

    

 afărgit ain cauza tonului pe “care-l învre
buinţează. 

on me ei ae ei a a ma 

Nae mr 
Nimeni 

ame 

Metoda de. expunere a ui “IONPAIGNE e cea a unei 

om ame rea a ama pie mem mm 
. 

corivorbiri cu cetitorul asupra unsi “chestii de mora- - 

__ me mmm nem mam mm me m mm m m a um rar 

i; HONTATGNE. pleacă. 'de la o. sentinţa morală „de la 

  

o o virtute zau o pasiune de la. un obiceiu scu.de la - 

unul - gin. mobilele acţiunilor. noastre şi arată; fără



e o : 43 | | 

să urmeze un. plan Pixat de: nai nsinte părerile unor. 

autori! de antichitate asupra cnestiunei ple combate Se 
- expunând pe ale sale „povestind. diferite anecdote în | 
sprijinul pârerii ce a: eni s-o şi alunecând în tot ze- 

| lul ae digresiuni. MONTAIGNE ia” arept călăuză numai - 
fantezia monantului şi: prin: aceasta evită ari-ce. um- 
bră de pedanti sn. De. aci caracţerul convorbire sale 
'care e plin de simplitate - şi de natural; - dar această 
simplitate nu exclude pitorescul ;căci imaginaţia. lui 
MONTAIGNE a o. imaginaţie via 2 care-şi reprezintă idei-: 

„le ca nişte! fiine şi: dă: coloare chiar. absteeotăuni-     

ao. Astfel în esseul, ae 3 inetruction. des enfanta! 
zeoomanăână guvernorului! ză: caute să-si dea: seamă de: . 
puterile minței copilului. pă Sare-a. cducă spune că | 
givernorul. Bă pue- mintea “copilului să alerge în trap 
înaintea zuaz a qu i 1e' Pâsse trotter devent ai a 
detaforă împrumutată negustorilor: de. cai dare când. ua 
aduc -pentru vânzare un cal: la târg în. pun să. alerge 

"în trapspentru a-i arăta însușirile. Din cauza. acesa.:. 
mi mea mi pe mine tei inaginaţii vii stilul “lui MONTAIGNE. e. aşa. de plin Tara m mase SR a ore ae metafore în. cât 8 a putut. zice: „despre fraza. LUĂ că 

inna că e o “metaforă perpetuă, gi. dacă şi neza seamă şi de. avân- 
tul care înoufleteşte unele pnsegii „pyten spune că. 
MONTAIGNE e un poet, "Un aatfel ae avîat: ăaim în



i 
i 
| 
' 

  

ad 

| pesegiul: din eseul: Bue pnilosopher e est opprenăre.- 

ă “nourir "unde MONTAIGNE „inapirându- ge. dia Lucrețiu . 

„pune natura să apostrofeze pe. om mânnit că trebue. să 

moară spunându-i că nu. se poate ca în favoarea. lui lea 

gile eterne ale Naturei să fie. călcate: -:--"Iaspie! or 

raţia: ie a lui Montaigne şi avîntul natur ralist: din | 

unele pasagii ltau făcut. pe. Montesquieu să declare că 

| Montaigne e un poet ca. şi -Platon. ale cărui dialoguri. 

“sînt în prozăsdar o proză plină de poezie. 

La farmecului stilului: se. adaogă farmecul: limbei - 
  

  

“dui Montaigne ;o Limbă lipsită de afectare . „Bimplă na! 

    

„tura: ă,plană de spontanei tate". tel aur le papier qu'â 
  

ma... 

aa bouche" plină ae. savoare din cauza provervelor ex 
Leea aaa eat IE 

preaiilor «populare. cu care e semănată şi a provincia- , 

_ lismelor ce se strecoară într! una 0 limbă pină de 

- bonhomie şi de naivitate, 

Dar mai ales „ceea-cs. face farmecul Paseurilor din. 

punct de veaere al formei” e . tonul adoptat de MONTATGHE | 

care departe de a fi. “cel al: unui magistru care se înver- 

-gunează ii cu. ori- -ce preţ să ne dea « o 1eoţie de 

morală; e tonul. unui: om. înţelept pe care dezenăgiri- 

“10 vieiei nu liau Înăerit şi care cu. wa zîmbet plin de 

„ironică indulgență pentru slăbiciunile firei omenegti 

„ne arată. cărarea care duce. la puţina. fericire ce ne e 

dat să: gustăn, | | 

ai E NI e a | IN



Curentele morale ia începutul sec al rII- -le, - 

Stoiciemul. Du Vair- Scepticisnil E: Charron. 

Les Libeztins. | 

Ca o întroaucere 1a studiul moraliştilor franee-. 

zi din sec.s1 XVII-le în special la studiul lui PASCAL, 

“ae impune să aruncăn o privire acupra curentelar da i 

„+. dei morale "care au străbătut societaţea franceză în De-: 

rioada care merge de la mpartea. lui  HORTAIGRE, „1593, 18 

- compunerea primelar scrieri ale 1ui.  BaS0AT aăică până - 

pe la 1650. In felul acesta ne YOM aa. seamă de atmos- 

fera morală în care, Pascal: s'a desvoltat, ae tentinţe- 

- Te, pe care le-a moştenit ae la preăecesorii săi ime- 

daţi, ae ideile morale . în contra cărora. -a crezut că - 

tzebue să reacționeze de aspiraţiile pe care gi: 1e- a 
« 

însuşit adoptânâu-le cu cerinţele, proprei sale naturi 

sufleteşti. | „i m "e 

E de observat mai întăi că Moitaiene a avut oma- 

re influenţă asupra publi cului de la începutul gec.al 

„XVII. Les Zaaanis sînt una din cărţile: cele mai: cetite -r 
gi nu nurai de literați dar şi de gentilomnii de la - 
curte „ba. chiar şi de cei care stau la ţară şi care-si 

* feo o desfătare cetina cartea lui MONTAIGNE, Succesul 
luczării lui MONTAIGNE provine mai întăiu aia faptul, 
că această, carte e din cale care :se citesc mai uşow, 
ornată din capitole fără Legătură unul cu altul şi



sin care fie-care formează un tot independent . Les 

Essâia nu cer nici o sfortaress înt- o. “carte care. poate Sa 

fi lăsată la cutare. 'pasagiu ŞI. că cărei. cetire poate ze 

începe. a Goue zi. ce la un "alt. pasagiu câte-va: pagini. 

mai departe fără să fie nevoe să-ţi aduci. aminte de “ce 

ţi-a spus autorul sri pentru a. pri cepe “ce-ţi „spune 

aatăzi," Ă a | | 

i. MOBITAIGNE a avut o “mars ; infiuenţă: prin! iaeile pe 

care : le-a pus. în cireulaţiesprin. părerile stoicesscep- 

_ ticesnaturaliate spe care această carte. le cuprinde: 

Cetitorii nu-şi deteră seama că Baseurile cuprind. cu-. 

getarea lui MONTAIGNE în faze. diferite ale: evoluţiei sa- 

“1e dar după preferinţele lor se adresară cutărui sau 

cutărei aspect al cugetării lui JHONTPAIGNE. şi văzură 

întrtâneui când un stoic; când numai” un, “sceptic sau un“ Sa 

epicurian, “Pie-cara cesegorie. de cetitori trase pe 

“MOBTAIGNE ae partea sa şi lăsâna în umbră aspectele - 

„Gin: filozofia acestui autor care nu'le conveni au reţi- 

nură numai anurie idei sau păreri ale sale gi câtară în, 

favoarea puncţului lor de veaere anume cazuri: sau e-. 

_xehple pe care celebrul moralist le învocase, a SIR 

| astzel stoicismul care atrase pe MONTATGNE - cum a- 

trăsesa” pe nuueroşi hunanişti din epoca Renaşterii; 
n 

făcu adepţi: şi printre gozonâlatăjile- ae sană 
-



ag | 5 
de la etâzgitul sec. ai XVI-Le şi începutul sec, ai Eee 

„Printre. seriitorii atragi âe stoicism şi a. căror operă. 
reflectează această. doctrină un 106 de. frunte i ocupă. 

moralistul GUIILLAUILE „âu VAIR; Aceat scriitor ca şi niume=.. 
roşi.. aţi scriitori din epoca Renaşterii şi din cea a ! 
clasicismului fu un magi strat hunani st, In 1584 în. vârs= | 
ta. numai: de, 28, de: ani 31. găsim consilier la Parlamentul 

(aaică la Curtea de Apel ) din Pazis-funcţie! care-i "ăsa 
modostul răgaz ca să se ocupe cu literile şi filozotia,. 

"după cum îi! lăsase. şi lui MONTAIGIE care fiind consi. . mt 
"lier. la Parlamentul din Bordeaux „află timpul ca să. se o cu- 

pe cu filozofiă.. Şi, cui stuaiua: istoricilor, Du-VAIR es-. 
te autorul mai multor lucrări care sînt remarcabile a 
prin faptul ” că prezintă două insugiri .. Spre deoăe-. 

„bire de MONTATGRE „Du VAIR. caută să tambal odeză o aB0-. 

  

ciaţie,să. găsească. o Legătură. între re aoctrina atoică şi . -..   

creştini sm,ceea-ce trebui, să aibă ca rezultat o aitu: 

  

ziune mai . nare a ideilor stoice adaptate în modul E 
cesta 1a starea sufleteagcă. a contimporanilor săi; E 
2-- Du VAIR îşi qă. osteneala să tragă gin preceptele. 

TD II 

  

atoicilor. o. solut vie pentru problemele foarte grele a= 
sa Pentru 

  

le vieţii politice Şi sociale a timpului, viață pli- 
nă de frământări: într'un . timp de războae religioase;



„de. năceluri jăe persecuții „de neăreptăţi şi de exiluri 

pronunţate contra cetățenilor a căror credinţă religioa- 

să nu era pe placul celor mai puternici, 

In tratatul La. Saint e_Ph i losophie publicat. în. I1588,.. 

ai AIR. se silegte. să opereze. o- fuziune între morala 

stoică, şi învăţăturile religiunei creştine. Pontra 8. 

explica: posibilitatea folosirei unei filoiafti păgâne 

'1a conducerea vieţii unui modern care e creştin; Da 

AIR spune că după cum la Rona sînt biserici creştine 

care de fapt sînt templuri păgâne transformate în dă 

caguri ale. credinței. creştinilor tot astfei -e1l a cău- 

tat să pună în serviciul religiei creştine cele mai. 

frumoase învățături din filozofia păgână, 

 1uerarea cea mai ae sană a lui Du VAIR ca IMOra-.. 
țante sui Fă 

list e tratatul De 1a constnnaa ai coasolntian dn(a-ii:t: 
co sote, 

„adică. dans. les ) alani tâa pun i quea care a: fost PU nuca 

„ 
mei: se 

bLi cat. numai în 1594 „deşi după aluziile ce le conţine 

la unele evenimente istorice trebue să fi fost compus - 

în 1590. ia Conatange a fost scrisă în acea perioadă i 

politică 'turbure care a urmat asasinării lui HEBRI III E 

de faziaticul: călugăr JACQUES CLĂMENT ,cână o mare pai- 

te aia teritoriul Franţei. refuze să recunoască ge re- 

He pe Haari IV; de oare- ce era nughenot. câna armata = A



. ceztuia, asediază Parisul când, caşit ala: se opune 3 - 

trării regelui legitim ae oare- ce e stăpânită deo 

asociatie de catolică fanatici „numi tă Bige şi. când. 

gcaat partid de fanatică în frunte cu Gui sii” NU 86 

“sriacăzcână ori-ce sentiment patriotic,să facă apel 

„ia Spaniolii pentru a împiedica suirea 'pe tron a lui 

Henri. de Navarre sc considerat ca eretia, - | E 

Din primele _pagin itale “scrierii ':lui âu VAIR aflăm 

să în Parisul asediat de! trupele lui Eenţi de Navarv= 

re „fotnetpa., 3 a îvit „după cum. de altfel domneşte şi 

în toată ţara unde după 27 de ani de. -războae civile, 

văr anii nu maj îndrăznesc să lucre ze “ogoarele „mereu 

devastate,nici să umple hambaz 91e mereu jefuite de 
„armatele în mary sau mereu. incenâiate Ge vrăjmaşi, 

  

„Tratatul lui du VAIR care e opera: a uinui ora: 
ist e “în acelaş timp. un n_ tablou ar suferințelor. Și e e nm pi mim em re a o a ma Te ere 

a1 turburăzii „sufleteşti & cetăţenilor careca du... 
VAXR „stăteau de  perte âe demagogia- conducătorilor. 
oraşului Paris Şi de fanatimul predicatoriloz Lisei 
şi se temeau. din cauza sentimenţelor lor de - toleran= 

“văuae dreptate,de cunpătare inspirate. numai „de iubi - 
„rea de - ţară să nu ajungă. “ţinta răzbunărilor oameni - . 
19 pătimaşi, e 

In ce mod un cetăţean bun poate să-gi păstreze Ă 
urajul şi aângele său rece în 1niJlocu1 nenorociri - 
ior care au căzut, asupra patriei şi în ce moa nn 3 e 

4
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2.
 astfel de cetă iveaă poate să găocască în zilez fie n 

ţive .nu numai de curaj şi: ae resemnare dar. şi de ae 

votament. faţă de patrie şi îmbola la hotărîrea de ai 

veni în ajutor - iată, ce ne arată Di VAIR în tratatul 

De la Constaace. st - conaoiation 88: calanit$8- pub: 2iQquag 

„ 

p
-
 

rr DU VAIR prezintă iaeile sale sub formă a dia- 
    

| log;. Scrierea " De za Constance 1! conţine trei dia)o. 
  

guri între autor şi trei prieteni ai săi șcare ca şi 
= 

dînsui aparţin urgheziei unul fina profesor altul ao dili Ani 

  

medic altul magistrat „fie 'care fiina designat DY i nt aaa 20 ia 

păi Un pseudonim dar. masca pseudonimului a fost depărta 

tă de istoricii „literari care au Adentizicai pe. seg 

ii prieteni ai lui DU „VAIR. „7n teal tate aceste trei 

aşa: zise dialoguri. au numai. aparenţa. dialogului căci 

| nu găsin căc în dialogurile propriu zi se o ciocnire. 
i oa 

„7 

- de păreri opuse. combaterea as către un interlocutor 
3 “argumente1c aduse de celalt, în susţinerea tezei 

sale şi afirmarea cu acest prilej a mentalități "a 

caradterului fie- căruia ain persoriagiile care diale= 

“mmează. i La DU VAIR fie- - care personagiu expune păre- 

rile sale fiind nunai la început în dezacoră cu DU: 

  

VAIR: pe: care-1l conving fără luptă fără rezistență din 

partea. acestuia. Autorul d vrut să treacă în peviată.



| so 
cu privire la conatanţă; toate jărerile pe care pot i 

gă.1le aibă nişte. parsoane instruite aparţinând ace- 

leiaşi vonaiţii sociăle suferină de aceleaşi rele 

şi însufleţite de acăleaşi sperane. | | 

Scena sialogului e la Paris în timpul asediului, 

DU VaIR o durpri“asa într: “o dimineaţă „în grădina sa; 
  

plângâna paupra nenorocirilor patriei prietenul care 

a venit gâ.-1 vadă „Muse î1 întreabă văzându-l asa. 

de abătut de nenorocire: Unde-ţi este filozofie? 

Tar DU VAIR îi râspuince : N" „Pilozoria se Tauaă cu.ce 

mu ne poate da. câtă vreme conbate în umbra unel să= 

li. de luczu tfiunfă ;dar cână e nevoită să iasă din. 

n&ăpostul: acasta comoa şi. să gena o luptă adevărată, 

ese vătută .....5înt Francez sînt născut în oraşul 

ăsta care. vezi cum: pire; dacă în ceasul | ăsta n ag 

avea. lăcrimi în 0ohi,ag avea o inimă ae piatră: 

„use interrine în favoarea filozofiei: filozo- 

ție nare ce e, dreptuzice e1 puterea pă ne împiedice e e ea ai 

aă. tesinţin trupegşte şi sufleteşte suferinţa,totuşi 
  

are puterea să potolească durerea „3i._să restrtngă” 
Sr emana pa ma aan m a 

Gasiunea în Limite mai înguate, să o împiedicg să. 
m a o Terre = e er n... i mea ara 

pură aupra uz Le tului, NoB$ru 0. stăsânire care _ nu. se 

cuvine „ba chiar cu. impuls să zacă dure sea să anop= a. 

sase seu. 5-0 înnăbuşe, 
parere ne ape peer of



SRI 

„DU VATR î3 pune pe Musse' să argumentazo 
Pia 

Cu ajutorul ideilor expuse de TONTAIGNE în cap. Ia. 

din. cartea I. din Basais intitulat: (că aprecierea bu 

_nurilor şi zi relelor depinde de opinia ce o avea 

  

despre ele! Şi prin urmare relele de care ne temen . 

provin nu' atât din natura lucrurilor dar. din zaptul 

că Le. socotim rele. Dar DU VAIR nu numai desvoltă 

| ideile stoice ale lui HONTATGNE dar adăugă ă şi deta- . 

ii noui de exemplu vorbeşte Gespre suferinţele exi- 

lului „despre care MONZAIGHE nu vorbise,şi ne învaţă 
p 

să le înfruntăm cu acelaş curaj sţoic.cu care MON- 

  

DATGNE ne. învaţase să super tăm piergerea averei sau 

i moartea: unei persoane scumpa. 

Insă în aceste Qetalii, adaose idettor dud 

MOITATGSE, nu trovue să. căutăm originalitatea lui 2U 

- VAIR, căci dacă aci nu reproduce pe MONTAIGRE „repro- 
1 

i duce părerile pe care le desvoltase SENECA în Consc- 
  

laţia către Helvia; în această. scriera filozoful la 
  

tin exilat în Sardinia expusese ideea că dragostea 

pasionată pentru pănântul în care ne - ari născut e un 

- sentiment de care un “înţelept trebue s6 se „desbare. 

"Oviginalitatea lui DU YAIR apare în: descoperirea, în 

iipoa unor argumente teozeticesa unor ergrnente âe 

nătură practică pentru : a depârte, o durere deprimentă. 

7 - - Ei + 
. 
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e Iângă arguneatele împrumutate filozotiei stoice 

"ce le-a invocat pentru a nu fi sţăpânit. e descura- 

jare,în caz când adversitatea ne 16Yegte „DU VAIR mai 

găssşte în inima sa de cetăţean altele mai eficace. 

„Ca şă poetul nostru GRIGORE ALBFANDRESCU „DU VAIR apu- 

ne: N : | N 

| „Să stăpânim durerea care. pg3om supune “3- o „stă- 

pâniza nu din cauză. că, argumentează ca poetul români 

dăci cine ştie oare şi cine ne va spune 

Ge oa “aducă ziua şi anul viitor, 

DU VAIR invocă, şi at motiv: atâta. vreme cât: 

sîntem sub stăpânirea durerii atât timp cât sîntem 

“abătaţi „sîntem lipsiţi de: energia, necesară pentru. 

eng. aervi patriasnă avem. tăria să ne: opunem unel- 

tirilor celor răi nici să apărăm justiţia pe care 
- - * 

ambiţiogii căută 3- o. sape. 

DU VATR e un stoice de alt gen ăe cât ștoioii: 

numani şti „care se nul ţineau numai cu speeulaţiuni 

tsoratiea; ei vrea să suportăm relele, inevitabile. dar 
NP a 

  

în n acelaş -timp. se gândeşte la :chipul cum de-ar putea 
  

lecui şi caută să ne apere contra durerii ae: oare- ce 

ne împiedică-:de ia acţiune. e - 
    

DY VAIR. este prin lucrarea sa: De La Constance 
gi prin alte tratate. cun e De: la philosophie morale Pe 
„dea. atotaues ( 1503) nu număi unul âin primii mora-
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lişti francezi dar şi unul. din creatorii prozei clu= 

sice. Du VAIR. nu. are multe. idei. personale ideile ce 

le desvoltă. le imprunută ae la MONTAIGNE sau âin ra 

tatele lui Seneca. sau din tratatul De constenţia a 

nhumati stului.. JUSTUS LIPSIUS ,contimporanul,. său sprofe- 

gor. le Universitatea din Louvain, Dar dacă, niare ori- 

- genalitate de fonâ posedă originalitatea formei: Lima» 

-ba franceză câştigă la. dânsul. o nobleţe ș0 coregtitur 

“Gine 30 amploare pe care nu ie cunoscuse până atunci. - 
i 
raza Tai Du VAIR e oratoricăea Be desfăşură în ps- 

  

    

  

  

rioade cere au un “ritan,0 chdenţă şi o armonie care 

vor servi ae' 'exemplii marilor prozatori din secolul 

„Var -1e( Tată un axeiăplu de stilul oratoric gi eLoquent. 

al? lui du Vair,luat din tratatul :De la puilonejito! 

morale . des Stoiques).: Ă Da a 

Si de: tânoignage de notre vertu să. ja 

păi 46| ae notre. Doă si la: faveuiii de nos amia. noua 

_pr&sent a quelque chose dont nous soyong “capahles „accap- 

tons- -1e moâăatement; et 1vexercons pincărementesti- 

“mant que c'eat Dieu qui- nous: a18 postă en gentinelle; 

“afin que es: auttăs- reposent B0us notre soin, Ne re-" | 

_ cherchons autre r&compense de notre labeur que. 1a cons-: 

cience d'avoir bien fait et 6sirona que le: tâmoigna= -: 

ge en soit plutât grave. dans le coeur de nos concito- 

„gena que .8ur. le front des oeuvres publi quea. cteet,



Sâ. 

quelqusfois un plus grand honneur ae n! avoir pas ce: 

que 1t'on a meritâ,que de Lavoir( Du VAIR. De la phi-. 

1osophie. ) Se NE o 

Du VAIR care a fost un excelent orator după. cum se 
  

  

poate constata -din câte-va. discursuri politice. gi Ji ju- 
  ——— 

'aiociaze pe care le-a „pronunţat în calitate de trinis 
Putini die atat 
al regelui în n Oraşul. Marsilia: ce nu fusese pacificat 

o em 

chiar după ce ce Henri 1V se sui pe tron sau ps care. le- 

a pronunțat în calitate “de pr im preşedinte al Parla-: 

mentului din Aix În Provansa; în aceste. discursuri fra- 

za Luis are 2 în5ușiziTe ae cadență şi. araonie pe care le- 

an relevat şi care au. trecut şi în proza sa scrisă, | 

problema riaicărei prozei şi a oratozieă: franceze 1ta 

  

Parra pt ra 
m a a pa 3 ear 

ae e ră 

preocupat şi. Du VAIR a compus un tratat de critică Li li 
PA n a ca n ir et n aim e a nt a m ema ran ti 

terară :_de i floquanca frencaiae et das palsonă polir- 
2 

auoi elle est restfe gi basse. Constatâna nivelui scă- 

zut. al eloquenţei franceze în comparaţie cu. eloquenţa 

greacă şi latină Du VAIR recomandă pentru înălţarea ei 

un mijloc analog a a celui recomandatăe du Bellay pentru 

înălţarea poeziei : franceze şi “anume necesitatea: pentru 

oratori de a îmi ta. cuvîntările marilor oratori antici. 

  

  

pa ohiar pentru a-i ajuta în această lucrare; au VAIR 

traduce câte-va cuvîntăei ale lui CICIRONE , DYHOS TENE 

şi EBO:IINE pe care le pune ca un supliment le tratatul 

- său, 
Deşi e un scriitor gecundar» Da VAIR a a7ut 0 ma-



re înfluenţă asupra aesvoltării literaturei franceze - 

clasice.E as observat - că fiină prin preşedinte al Parla- 

mentul din Aix,du VAIR grupă în jurul lui o: societate . 

de scriitori printre care se sgistinge MALEBRBE „reformator 

rul. poeziei franceze „care recunoaşte că Du VAIR a avut, un 

mare ascendent asupra lui,Du VAIR are şi:6 mare: infiuen-: 

ţă asupr2. prozatorului. BALZAC care în corespondenţă, şi în 

xatatele sale politice-morale îi imită stilul.Dar afară 

de influenţa ce 0 exercită asupra. lui MALHERSE şi BAL . 

ZAC, Du VATR exercită şi influenţă asupra. marelui pubiic! 

căci Gea VAIE e un autor foârte cetit. 

Până în I641,st'au secoedat 15 ediţii: din operile s sa- 

1e complete şi la scriitorii cei mai de 'samă aia secolul 

“al II- -le găsim. remini scene: din ideile gesvoltate de 

acesti moralisteGraţie lui Du VAIR se răspîndeşte în cer = a! 

curi Largi „neostoi cimul „adi că o doctrină în care stoi 

tsaur-e fuzionat cu SEostinieml e - 
Graţie lui Du VAIR multe "apirite în Franţa stau deprins 

sa vadă in stoicism 0 filozofie conducână la creg—- 

tinigia,0 doctrină care ds oare-ce urmăreşte. ridicarea! 

demnităţii omeneşti. prin concepţia înaltă ce gi= o face 

  

despre datorie prin stăpânirea pasiuni Lor ps care. le 

 aespreţueşte „prin curajul cu care ne învaţă: să suportăm 

suferinţaveste o aliată a creştinismului



In prima jurătate a sec, al VzI- le opere foarte 
diferite ,âar datori ta: "unor scriitori cere toţi. cau= 
tă să se recomande cetitorilor prin gravitatea cuge- 

tării lor,prin înălţarea sentimentelor 1073 sînt im 
pregnate de. stoicism. Aşa e Balzacsunul din, creatorii 
clasicisnului 8: cărui, coresponda nţă „destinată - din. ca- 
pul. locului. să fie cetită. în cecuri largi de oameni, 

„de lume şi liţeraţi ale cărui Gis iertaţii morale şi 

tratate șde ex... Du Prince De 1a cour) sînt toate im- 

pregnate de un stoicism care se asociază cu. creşti- 
nismul e Titlul: unei ar din “disertaţiiae sale morale 
Le Soarate chrftien nume prin care gesignează pe - 
CHRISTOS „ne. arată. această, Bsociare bizară între fi, 

3 

" 1ozofia. antică şi creştinism,ăe. Care ce. întemeetoru=” 
lui religiei noastre, îi e dat numele filozofului. grec 
a cărui dgetrină e precursoarea înţelept tunei stoice. 

Tot astfel în morala filoz ofului DESC CAR'TES intră 
multe elemente stoice; In _Discours de Aa MS thode „Des- 
„cartes stabileşte principiile unei morale provizorii 
  şi formulează ca al. treilea principiu ca omul trebue 

să se: învingă. a- pe sine iar nu ză i caute: să supună, mer- 
mr ia 

mame sul lucrurilor din_ Zume_ dorințelor se sale căci _eursul lume i” nu poate fi schimbat dar pe. sufletul său poate fi stăpân CE i: ete ri a e me ame mm 

  

In tzegeăiiile lui Conza e găsim âe e asenenca
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n - reflect. al ideilor stoicilor, Tâeile cere însufle- . 

yes personagiile săle sînt de "provenienţă stoică. 

De exemplu” “acea încredere pe care o au. în puterea Yo 

înţei in. stare “să înfrîneze pasiunile dăunătoare şi. 

„să ne: permită GE BO Săituzia BupĂ” Doveţele raţiunei 

„care- şi: dă. seaină care e bineie.. şi, adevărul.: Astfel 

în CINNA cână AUGUSTE care ! & aflat de existenţa “unui. 

  

  

„complot aezit contra, sa. ae > proprii « săi protejaţi; reu- 

e de gloaua.. Ca omenţei excl-ană plin. de satisfacţie: 

"Je. suis maître de moi comme ae'1 'univers 

-Je le suis,je veur. 1i'8tze, PR | 

' Tot un caracter care şi: ca arept daeal pre 

ceptele stoicilor | e NICOMĂDE care: preţueşte mai pre- 

sus Ge: toate, „a Liberi€ et 1: enpi.re absolu sur 80i- 

mâne.” 

„Chiar: şi în concepţia pe “care gino.  Zaes despre a- 

mor aceate personagii se arată, adepţi ai “stoicismu- 

lui. întru cât Tor . Bă fie stăpâne! pe. acest sentiment 

şi să fie libere să-şi. înarepte simpatia în altă par- 

_te-nu nunai când raţiunea 15-ar arăta că o altă per- 

 soană e măi demnă de iubirea lor dar chiar. pentru. 

plăcerea de a-şi afirma îndependenţa şi a-şi aovedi 

lor îngi-şi € cyX sînt pe deplin: stăpâne. pe sufletul lor. 

Într'una din primele. piese ale “1ui CORIETLILE sI E &- 

SE Bănie, AMidor obaervând că ANGELIQUE_ce oare-l du- 

    

mamaie ri 

  

bete: î1 împiedică să fie-pe deplin stăpân pe senti= 
- 

cet e Dome m a Dame 7 

Tae 
a ae m Ti rara. Me E a 

    

aa vei pr erma ae apeemee 

pa 
po



?
 

mentele lui jrenunţă de bună - voe la dînsa şi explică 
astfel unui prieten purtarea sa: , 

TI ne faut poinţ.- nourrir a" amour qui "fous! câte 
ve le hais,stil me force;ei auană IJ'aime je veux 
Que de.ma volonte dEpendenţ, tous mes voeux 

zt toujours en tat de disposer ce moi | 
Donner quend il me lait şt retirer ma foi: a 

- -. . - . „- . . . . [ pi. - — „ —. .-  - - - .- 

Această, concepţie despre mor care trebue să 1a- 
se să fie. călăuzit de rațiune şi: peste care voinţa e 
a tot puternică va. aduce răceala ultimelor tragedii 

“ale lui Corneille. în care autorul Guce această idee 
până 1a 1ini tele ei extreme, 

Influenţa stoicismului asupra spiritelor e com-= pi 

bătută încă ae la sfârşitul BEC al. XVI „dar mai ales 
în sec.al XVII ge alt curent foarte putezni de, curen- 
tul „Wlibertinilori de: "libertinagen, 

Terninii „Libertins* şi „Libertinageau fost între- 
buiţaţi în sec,a1 AVI -le” şi al XVTI-le într! un . înţe--. 
les mai lare ca astăzi, Cel. Gintăiu care le- -a între- 
buinţat a. fost CALVIN care în vocabularul său bogat în injurii adresate tuturor ale căror opinii religioase ş 

„diferiau de ale lui numeşte "libertins " pe creştini 
achisnati că „pe eretici; care merită, ca trăsnetele « ce: rului să cadă pe capul” lor dar tot. CALVIN. nuzeşte 
" libertinsn şi pe oamenii. cu „Moravuri - conrupte . -pe des. trinati - Da CALVIN găsin mai întăi în întrebuinţarea 
Sr ptr



59: 

cuvintiilui libertins „ideea că lipsa de ortodozie__ re- 

ligioasă e: legată de desfrâu. In sec, a] XVII -le nume- | 

IG d îibeztins B'a dat multă vreme atât persoanel6r 

care învederează îndepenăenţă în: ce priveşte creâin- 

va ler asupra “chestiilore religioase;cât şi. persoanelor 

care. învederează acestă. “independenţă şi în acte chiar 

fără. însemnătate din viaţă, Astfel îi-me de Scvisns 

scrie nu numai, j'aiae fort le libertinage de votre vie» 

dar şi, le. libertirage de vos. repasg- înţelegâna prin 

aceasta o ordonanţă în felul de ptezintare şi de suc- . ; 

cesiune e mâncărilor care diferă de:cel în genere. o- 

bişnuit.- După felul de vorbire al sec. al XVII-le se 

zicea Jibertin scolarului care. fuge de scoală; după cum 

fameca nesupusă bărbatului ei era o_libertinei 1iber- 

tin era şi călugărul care părăşeşte mânăstirea. fără _în- 

17 

    

voire spsoială şi Omul care urâna constrângerea urmea- 

ză o morală independentă. = 

In special denumirea de libertins e. dată perso€- 

- neloz oare. cugetă ; ingependent.. Şi. Jiber., în materie re- 

ligioagă.care întroduc raţiunăa în materie de credin- 

ță care. iau ce le .convâne și lasă ce nu le convine din 

! 

  

textul cărţilor sacre fără oa totuşi să poată fi decia- 

„raţi atei. Dar. de darez=ce în mintea oredinctoşilorslip- 

“sa de “supunere faţă, de textele afinte e vină supremă 

Și „00 gaze-ce mânţile independente în chestiile reii- :



_giocase se arătau independente Şi în morală ,libertins, 

a ajuns încetul. cu încetul, să fie un termen sinonim eu 

persoane de moravuri corupte „destrânat soiar libertina- 

ge să fie: sinonim cu' corupție de moravuri. | 

Libertinajul- independenţa moralei de prescrip- 

viile religioase „independente de cugetare în chestiile memo at n e 
De a Dao ae a 

! 

„de religie şi. morală -.e un curent foarte puteraie în 

Franţa “de za xăzioaele religioase încolo, 

o Inceputurile. Libertinojului, cade în . perioada 
“acestor războae,. : | 

„7 

Sfărgi tul sec.al FVI-1e șcare ; a produs în sufle- 
tele tari. .- o înviere a atoicismului pa produs reac- 

"Viuni opuse . în sufletele pasionate zi slabe. Războa- 

ele religioase au. 'pus. conştiinţele la o grea incerca- 

re; “Ele aduseseră o. stare de anarhie favorabilă Ges- 

votării brutali tăţii so explozie a poftelor 'sensuale, 

pe care ugor puteau să le satisfacă deţinătorii pute- 
rii „dorinţa. de “îmbogăţire a unora în. paguba altora. 

deslănţuirea tezocităţii şi. a tuturor pornirilor ani - P 
malice şi bestiale rămase în om. In. aceleg: tip cre- 
dinţa religioasă slăbeşte;. de formă războaele- sînt 
purtate pentru motive religioase în . realitate. ele 
înt duse de. interesele personale. ale câtor-va axibi- 
ţiogi şi ale Șetalor lor. de partizani, care „Speculează



SI e 

naivi tatea Şi creduli tate “pop ozului Za faţa acestor 

destăgurări ae aate pornite aia Fenati.smul religios, 

aţăţat ae motive interesate în faţa atâtor. vărsări ae 

sânge. şi atâtor ruguri aprinse de intoleranţă punele 

persoane cu spiritui- independent, şi critic. cum e MOii- 

TAIGNE » simi cum sentimentele lor se depărtează de ore- 

âinţa lor din copilărie. Cu oare-care umor MO EPATGNE 

gândindu-se la soarta unor critici pe care fanaticii Să 

i conâannaseră să tie srşi pe rug scrie în Besais: 

po leit 

" C'est mettre ses conjectures . & Sen naut priz que 

a” en. faire cuire un homme tout vi£, "Si reflecţia sa, 

ironică se. “înareaptă. atât contra catolicilor fanatici. 

cât Şi în: contra, protestanților care rii cându-s e con- 

ra tizaniei catolicilorsse . arătazeră tot aşa, de" “eruzi 

gi de intoleraaţi ca gi aceştia. să ne Eîndin la CĂI 

„care a: condamnat pe HICREL SPRVET să fie ars pe rug 

pentru: “alte păreri teologice ca ale lui. Un faptor ca- 

re contribui la răspândirea ivertinajulu
i e proseli- 

  
tismul pe care-l face printre. scriitori şi persoanele 

  

culte filozofia Noturaiv Această filozofie scara ea cea 

  

"a lui RABZLAIS,„la care se cpreşte. în ultima fază a cu- 

i i 

- 

getării sale JONTAIGNE „această filozofie e expresia 

însăşi a Renaşterei de oare-ce "i nsamnă ttezirea 18. via- 

ţă a: i dead unii pâgân „a idealului soorietăţii. pe care
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spiritele luminate căută s-o zecreeze; naturali smul 

păgân câştigă adepţi din, ce în ce mai numeroşi la sfâr- 

şitul sec.al AVI-le şi începutul sec.al, IVII-le. In l0- 

cul aivinităţilor cregtinespoeţii ca. şi filozofii cele- 

pe &ază Natura singura regină şi divinitate a unei „căreza 

| trebue să ne supunem în toate de ale: cărei îndemnuri 

"trebue să ascultăm.  NONTAIGNE e de. părere că. nu putem | 

arest nici. adată' dacă ne 'conformăn preceptelor Yaturei. 

1 Wous ne paurions faillir â suivre. Nature le gou- 

versin prâcepte c. eat de se conformer & elle. Nature est 

“un dpux: guides| mai „spune: el ) mais: pe. plus doux que 

prudent et juste." | 
Natura ne procură- linişte sufletească şi prin 

această mul ţuni re în viaţă, dar pentra. aceasta. tvebne 
să ne supunem. cerinţilor şi. îndemnurilor: el siar nu - să. 
ne împotrivim acestor îndemnuri . şi cerisiţi „cum. ne. înva- 

ţă stoicii şi moreziştii creştini. | | 
„Pilozotia Naturei . propăvădui tă: întăi în Italia, 

vara în care se deşteptă mai întăiu geniul entichităţii, 
* ajunse repede acolo la dectrini anticreştine 3i atee, 
pe de o parte - iar pe alta la moravuri foarte libere. 
Din Italia spiritul libertin se răspânăi în 'Ruropa a 
gi în Rranţa unde războaele religioase: favorizară atât 
desvoltarea libertinajului de cugetare sât zi a liber- 
tinajului de moravuri. “Rugurile pe care spiritul ag
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- 

conservare socială Le aprinsese în Italinyîşi Întân- 

eră, flăcările şi în Pranţa.le sori 52 cad, ri -le d 

a 

se: condamnă ri pentru ibertinaj „care ae fapt ara n ani fre 
= 

târea' prin graiu sau prin.scris a inaopendenţis. de Gu 

eta are „Asiutel e condamnarea pronunţată. în -i619 ce Paz- 

lementul din Toulouse contra lui: LUCILI0 VALINI 

tru ideile ce le expunea într! carte despre secretele 

| Watureie Această Lucrare conţine o serie de dicloguri» 

în care se oxprimă un pantei sm când nasteri 119% Sind 

spiritualist în felul filozofilor italieni ai Bna 

„rii „cun sînt CARDAN, CREMONINI şi mai ales ezonDAe 

BRUNO „care şi el fusese. cu vre-o două zeci qe ani. mai. 

înainte ars pe rug în Italia, din” cauză - ideiior. sâle 

filozof ice naturaliste, VANINI îndemnă. gi el pentru a. evi- 

ta ori-ce posibilitate âe persecuții dia caza îi 

îs 

dei 

„1orsă se moni fete sent imente de. buni- cntoiie i 

Un personaj ca LUCILI6 TARII e reprezentativ în. 

Franţa jel e tipul reprezentativ a 'o mul ţime 6 2 eri 

tori: care: mai prudenţi. ca dinsul n'au fos st siliţi să - 

7 

ae urce pe. rug dar care ca şi asnsul au răspândi. în
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“vana libertinajul nereligios italian. şi care prin 1e- 

păturile lor -pa ti neetmea fie burgiieză „fie aristocrată . 

"au desvoLtat într! însa nepăsarea faţă d e-problemele creş- 

tâinigmului şi bucuria de a guste plăcerile vieţei fără 

nici o preocupare morală, Unul din aceşti scriitori e 
poetul THEOPHILE DE VIAU -exceleăt, pot poet 1 Iiric Şi Cauto- 
mm e e ae na, 

  

xuă “rugi comediei PYRAME “Po TEISST „foarte. apreciat& de 

„contimporonii, THBOPHILE era nu nueai pO5t de talent şi |. 
un on spiritual dar şi un om iubitor de plăceri ba chiar 

de destrîu; THROPHILE puae talentul său să cânte plăceri” 

le simţurilor şi publi că în 1623 versurile sale licen- 

„ţăvoase într!'o culegere intitulată LE PARNASSE SAT/RIQVE, 

Sezisat de o plângere a procurorului general al Curţii, 

e Parlement de Paris d care 'era instanţa judecătorească 

“ssaprenă) condamnă, pe THBOPHILE să fie încarcerat şi învi- 

nuidu-l nu numai - ae publi carga unor. versuri care ultra 
gi au morala dar şi ae lesmaestate. divină pentru unele 

„dăei ze erau atacuri la adresa religiei şi a lui Dzeu; 
îl condamnă să fie ars. de viu într!'o piaţă din Paris; 
iar cenuşa sa să fie lăsată în voia vântului, THEOPHILE 
graţie unor puternice protecţiuni! reuşi să. fugă astfel 
că în ziua executărei: sentinţei la 19 August 1523, fu ţî- 

rît pe piaţa „execuțiilor un monechin care-l simula pe 

poet şi aceast manechin efigie grotescă e cinismului de. 

163 'maestate divină şi umană fu ars în. locul adevăratu- 
dui vinovat care. fu prins în provincie si inut apoi în 

e 

N



55 
4 

în închisoare sub an regii foarte. aspru până ce. proce- 

„sul, său fu revizuit de Parlame nt şi pedeapsa comutetă 

în exil. pe viaţă, “In 1623. în ajunul. “condamnării. di | 

 TEROPHITE ce Parlament un. iezuit Le Pâre: Garaase pubait= 

case o: scriere "pol.eni că La Doctrine atricuse des Deauk 
a. 

„esprita de. ces temps în care atacă pe libertins: si pe. 

maeştrii 10 RONTATGHE şi CAARRON.Mai mult însă de. 
cât Apologia pentru: Raymonâ, S&bona.: „libertinii adoptară 

ca, un fel de biblie alor. tratatul De ja Șagease n lui 

PIERII: CHARRON publicat în 1601, 0HARRON n fost ălucipo- 
lul şi ami cul lui MONTAIGNE” 3 după. studii de teologie şi 

  

  

"ae drept e1 ajunsese . canoni 0. El: transportă în domeniize 

| moralei obiceiurile! de sistenă gi ae metodă pe. care d 

, Le dase studiul teologiei şi al dreptului. gi îşi Bropu- | 

"sese în De la Sagesse să facă o expunere sintenetică : a 
tuturor - doctrinelor filozofice, Astfel eFpuBa ideize 

he 
pa OI 

stoicilor reprodusână uneori fără sfială vorbă cu orbă 
i rm e cz cm aaa 

pasagii. din MONTAIGNE şi din du VAIR; mot astfei crohae, 

în. câte-va capitole părerile scepticilorycogiână şi aci 

pe MONTAIGNE în special capitolul ADOloaia de Rame RĂ..9e . 

s&vonde. dar din cauza, spiritului dogmatic,a iubirei. de. 

a expune | cu. ordine şicu. metodă,a. aplicării, spre dogmati era 

a lui: CHARRON scepticismul difuz. ŞI zâmbitor al lu. MOHI= 

TAIGRE a devenit la. dânsul o doctrină cu contururi bine 

definitesşi scepticismul în_10 loc să se nărgineaacă lao 

perpetuă punere la îndoială a tuturor adevăruriior şi a 
RO db 4 | a a i ae ran a mrameae ae oii Anania oaia inu usii 
e Da II NI 

î tuturor! “principiilo devine o doctrină pozitivăsun fel 

  

  

  

  

  

  at 

"de? dog amati sm care Gontrazi.ce SS ooiciaite. doctrine filozo=- 
ne e ne aaa , cer



fice dogmati ce. în tirhpul - când scrie. De la Segease „otite 
“RON îşi construise o casă în oraşul Conâem în sudui 

“ Pranţei nu „departe de Toulouse.Si după cum MONTAIGNE 
în momentul, crizei sale sceptice pusese să graireze o 
medalie: cu.o balanţă ! ale cărei: talere stai în echili- . 
bru perfect şi cu deviza:Que- sais- je ?CHARRON puso-să - 
Be sape de-asupra întrărei. casei sale. devizaz, „Je ne: 
sais pasAceastă deviză. resumă spiritul în. căre în_La, 
Sagesae expune ideile scepticilor.. Între deviza. 1ui. MON- 
MAIGHE şi cea-a lui CHARRON e c dcosebire “foârte! mare, 
„Que. sais-je” e deviza unui epicurianamabi1 „mul ţutai t că 
“stie de ce e condamnat la ignorenţă,şi care-şi face ! 
în conştiinţă imposibilității lui de a afla adevărul, 

„un fel de. fală faţă de atâtea persoane. ignorante şi 
Le3- pasionate care afirmă cu tărieyje ne saisii deviza: unui 

om a cărei minte! severă .ar vrea să, ştie. pentru * a da po-. 
veţe altoraşi care regretă că a putut uneori să. afirme. 
ca Bi cun ar fi fost sigur de spusele sale „Magistrului 

"Și place să se îndoiască „d1scipolul a căutat dă în- 
troducă. orâine în îndoiula 82„Dar ge vare-cb cineşse 

! îndoeşte perpetua nu poate avea adepţi „pe - cână cel 
care e afirmativ în îndoiala sa poate să câştige proze- 
li ţi» pe capitolele care expun * acepticismul ' din trata-. 
tul lui CHARROA ge înţemeiară _dibertinii.: „pentru. a-şi 
susţine atacurile ier contra, aderăruri dor Teligieis 

1 „Fentru mişcarea de idei A liber- tinilor ; cartea lui CHARRON e avut aceeaşi ji _importan- i Av Bceeas e 

_ţă pe care tratatole _dui de VAIR au „aruteo ) pentru mi ş- carea neostoică”! ŞI “Gtegtină, în faţa acestor curente” 8 
Şi Bceptie 

curent , cel al 
  

idei morale inspirate de păgâni sm stoicismul „el aul, libertin! se iâică un.al treilea



oi 

_“manovării sontimentului: religioa ozeştinscăruzaj îi vi 

aparţine cel mai glorios in  moxaligtii sec.ai 2 FII, 

BLAISE PASCAL, e 
* 

„sar aneerg ce cazi =boRt ROYAL. 

La începutul S80.84 VII- -coţoli cina prezintă. îri 

. Pranţa 0 renovare. Această mişcârs e mai întăi o reac = N 

viure contra nepăsării faţă de credință şi în contra 

corupţiti .. de moravuri a libertirilor şi în acelaş 

timp e) reacțiune „şi în contra moralei impregnată Ge 

bpiritul păgâni smului antic cum e: -mozala naturali smu- 

lui Renaşterei. sau morale. bazată numaii- pe forţele Pa - 

iunei" şi ale voinţei omeneşti . cum e cea stoică, ... 

Reacţiunea această „care are de scop "consolidarea 

* creştinismului „în. spiritul său şi în morala sa adus. 

după sine obiceiul de a discuta. chestiuni norâte te 

a analiza sentimentele: omeneşti „de a pătrunde movilele 

acţiunilor noastre.Reacţiunea aceasta favori zdază Zn 

iza psichologi că netoâa după care: “se vor . călăuzi sorii- 

„torii morali şti - în studierea naturei morale a omului; 

care e subiectul! “esenţiai al literaturei moraliştilor A 

In. această renovare a sentimentului religios şi mo- 

rel în Franţa un loc de frunte se cuvine lui SAINT FRANe. 

COIS de SALES a cărui operă. capitală Introăuetion & 

Le. vie a&vote” e ună; din primele: scrieri ale litoratizei- 

clasice trunceza+



i interezant de constatat. 6ă literatura franceză 

: în secolul clasicsân sec.al XVII - -le, debutează. cu scrie- 

rile a doi autori din Sâvoig,provincie care. sub conții. 

si. era pe atunci o tară independentă de Franţa. Unul 

În ei Honor€ d!Urf6 autozul. romanului: pastoral. Aatree | 

ssriera. care e una, din. capodoperile literaturei! psi cho- 

Logice clasice franceza, Cellalt autor e SALUT PRANCOIS 

de SALES a cărui operă capitală, Introduction! â la Vie 
e mim a 01 apei a 

dtvote'va servi de model.- morăliştilor clasici: „Descen-: 
LS eo ara mara aere arata. 

den al unei femidii nobile din. Savoia,Saint i Frangois 

  

sales. Zu. destinat de. părintii săi magistraturei ;dar 

supă studii 18 Universităţiile din Pariş şi Padova»: 

tînărul gentî1on; simţi trezindu- se într! însul . apostola- 

tul religios şi se făcu preot. Graţie - +alentului - şi ze- 

lului său de predicator el: converti numeroşi protestan- 

ga din Savoia şi dia. regiunea învecinată a: veţiei. 

“une Geneva era marele. focar al protestantismului, 

pevenină. mai. tărziu. „episcop: de Genevascl funaă în qîn-. 
“cesia aa ordinul religios de la Vigitotion. şi cortinuâna 

_precicajiunea religioasă întocmi mai multe lucrări de 

controversă şi de morală Viaţa lui Saint: Frongois de Sa- 

les nu e cea a unui scriitor care retras în camera sa de 

: lucru compune ps îndelete cărţi de căificare religioasă, . 

dar a unui. luptător pentru -oredinţa s5 „238 în: cât când 

“TuTĂ da 55 de ani putu spune cu puţin inaințe să închi- 

dă ochii pentru toţăsauna că nu avusege o zi. in viaţă 
pe care s!o consacre în întregime cărţilor care-i „ Buseseră 

totuşi aşa âe scumpe, a - Si 

 



„După moartea sa catolicii întreprinseră 0, serie de 

investigeţii în vederea canonizării sale şinvestigaţii= 

“le avură drept rezultat că FRANGOIS de SALES fu beati- 
ficatadică Tu considerat sfânt, După. relaţiile pe Rare 

1e dete cu ocazia, lucrărilor în. vederea beatificării ! Lid 

” FRANCOIS de SALES „0 doamnă M-me de Chantal aparţinâne 

ioblevei Gin Savoia,episcopul canonizat ce: 'sfînt era. 

an om de: lume ;plăcânâu-i să primească şi să asiste la | 

distracţii. mondene; £ foarte blâna şi milos şi care nu at 

. deosebia de cei 1a14i oameni prin practicarea Uno Zi. 

_vuţi severe şi greu de realizat dar prin practicarea 

„unor virtuți obişnuite cu c seninătate sufletească,cu 

o linişte şi cu o bunăvoință care nici odată, nu se des- 

minteau, Il se tenait dans le train commun mais d'une 

“mânitre si âivine et câleste. qu'il me semble que rien 

ntEţâit si aâmi rable en la vie que cela."Acest mers în. 
- calea obişnuită a vieţiiîn tovărăşia virtuţii--cu geni- 

nătaten pe “nare o dă conştiinţa indeplinire dâtoriei 
si 

e învăţătura ce sa. desprinde - din lucra rea care i-a asi- 

gurat lui Saint Prancois de Sules: un loc: însemnat, atât .: 

în mişcarea ideilor. morale: a apotei.. cât şi în iteratu- 
: * . 

ră: Introduction Î la vie dtvote, 
_Sorierea Introduction ă 1a vie d6vrote a cărei pri- 

a i 

ma I eaiţie apăru la Lyon; în 7609. nu e o carte întocmită 

- în scop de a fi dată publicului, Bo lucrare care a e- 

şit din revizuirea scrisorilor trimise de Saint Pranqois. 

de Seles unei doamne âin aristoctaţia Savoiei „LOUIS - 

DUCHATEI de CHASMOISY. cere. după ce cunoscuse atracțiile 

le vieţii zgomotoase de 1a curte era silită să. ducă. 

  

  

 



„m 

în Bevoza de care era zoizată prin propristăţila ce le 

ponsda în acoastă “provincie o viaţă Cam lânceaă,. | | 
în 8cop. ds a di rija conştiinţa acestei doamne şi. 

ca să n '0 „lase stăpâni tă nici ae tristeţe din cauza 
_nsajunsurilor traiului ei. în provinciosnici să . fie | 
stăpân ită de- excitație nervoasă pe 'care o dă o viaţă 
dusă î în mijlocul agitaţiilor petrecerilor de : curte,la: 
care lua parte când sa ducea la Paris ,ST. PRANCOIS, DE . 
SALES purtă cu. dînsa o corespondenţă amplă di forând' 
de corespondențe e obişnuite pr in faptul că ST, FRANCOIS de SALBS îi trimetea sub formă ae Scrisori. diserta-” iuni asupra a diferite chestiuni morale, Faima aces- - 
tor scrisori pe care M-me ae CHAMOISY. le: arată. şi aLtot 
pergoane în. aceeaşi stare sufleteaacă,se răspânai aşa de mult 'în cât ceaână. atăruinţelor ; Să în: special. stă- 
ruinţej lui EURTO - „IV care luese „Gunoştiinţă: de cu- 
prinsul nanuscri elor, ST. FRANCOIS DE SALES puse oare- E cura rânduială în aceste scrisori. şi disertaţii mora- 
le-gi: revizuindu-le, formă cu - ele cartoa Introduction A le vie e dezote, Lăiţia ein 1609 obţinu un giicceă con- 

| Biderabil; ;tradusă imediat în italieneşte,în flamanaă,; - în spaniolă ,în- englezeşte această, carta fu: reimprimată - 

  

" de vra<o 40 ori în limba franceză în intervalul a _vre- . 
9 unspre zece ani, La 1619. încurajat de succesul cărşii 
sale care-i dovedia cât de. bine ! Tăspunsesă la. aspiraţii- le: aufleteşti ale contimporani lor. săi „SAINT! PRANgOIS de SALES dete o nouă ediţie,cu. însemnate modificări Şi a» | ânose care tac din această câiție O carte aphoape nouă,



Interesul pe caze-1 prezintă. aceas tă lucrare vine - 

ăin faptul că autorul. _a consemnat într însa rezultatul 

unei experienţe, Eoarte vogate foarte fine- şi foarte: în- 

duioşate a vieţii noastre sufleteşti, Interesul mai pro- 

vine însă. şi din scopul pe care . şi, L'a propus Şi pe. ca» 

re 1'a atins. autorul, Aa _ 

| Pe când alte lucrări ;cum . e de! 'exenplu celebra. lu= 

creare ascetică din Evul Vediu Imitaiio JESU CHRISTI îşi 

propun să. ne . înveţe. cum poate cine-va să ducă o via= 

vă pioasă şi pentru aceasta îi -cere să renunţe la lu : 

me să trăiască în singurătate. în reculegere şi în rugă- 

ciune „pe cână alte lucrări de pietate sînt făcute pen- 

tru: “creştini care. se xetrag în afinăstiri originalitatea! 

cărţii lui ST. FRANCOIS DE SALES e că se adresează la 

ori=cings ori-care ar fi profesiă sau meseria pe. care . 

az exercita -o şi care ori care ar fi clasa socială că- 

reia i- ar aparţine, îşi îndeplineşte pateina. de toate . - | 

zilele îndatoririle sale faţă de familia sa. ST "FRANGOIȘ | 

DE „SALES . caută să arate tuturor că pietatea. nu. e un” 

  

“monstru de care + “trebue să se îngroziască că “perfecţiu- 

nea morală nu- e rezervată. numai celor ce şi-au închi8 
Pacat 

  

"viaţa într!o. “mânăstire dar că "poate să tie asociată cu . 

toate obligaţiile “unei. vieţi mondene dusă în 'societa- 

_te şi printre ispitele- şi atracțiile de. tot felul ale: 

“lumei Nu e nevoe: "pentru. a duce: o 'viaţă pioasă să rupen 

legăturile ce ne unesc: de lume ;să săpărn o prăpastie în 

tre lume. şi noie Pietatea. pe care ST. PRANȚOIS. DE SALES 

ne îndeamnă 310 avem €: atrăgătoare „uşor de realizat 

plăcută, St PRANCOIS DB SALES nu cere ca. cine Ta. 

“să renunţe la postul pe care-l ocupă la |



obligaţiile. saie familiare si, 'socialela plăcerile. chiar 

„pe care i le poate oferi lumea dar arată că, punănă în rac 

tică sfaturile pe care ni 10 dă „puten trans forma şi reî-. 
noi sufietul: nostru» îepregnându-1 cu spiritul adevăratei 

pietăţi.. | aa 

“In această prefacăre sufletească S7 PRANQOTS de Sâz 

LES nu vrea'să întrebuinţăm violenţa.. Nu Zzebue ca din: 
spectacolul graşalelor noestre să ne turbure„inina cu sim 
ţiri  violente:şi să. ne încorâăm: Sufletul întrto perpetuă 

„nenul ţuni.re de.noi înşi-ne. Nelihigtea sufletească e răul 
  

cel mai mare „pe care sufletul poate să-l încerce, “Nu e.nea 
_xvo6 nici” de” incofăărs nici ag FUT DULaTG sufletească. pen= 

| tru a âuce-o. viaţă conform cu. cerinţele pietăţii, ST. PRAN- 
„GOLS de SALES ne arată calea în care prin: blâiideţe „prin 
pers severonţă prin răbâare şi linişte putem să ajungen 18. 
perfooţia noestră interioară, - : ? Da alint etic cei 

Originalitatea metodei recomandată de SAINT PRANGOIS 
“DB SATBS pentru! a realiza. pietatea în mijlocul agitajiei 

  

  

  

  
  
  

  

ŞI; ispitelor. vieţii de societate, se asociază cu. 0. “fine= .. 

e pătrunzătoare . în analiza stărilor. sufleteşti şi cu o 

notare foarte justă 2 defectelor şi obiceiurilor oameni - 

_1ox. In special cl axe arta de _a prinde gesturile Şi. ati- 

tudinele în aşa fel 'în cât imediat să pri cepem detectele 

sau dispoziţiile sufleteşti pe care le revelează, Astfel 
“vorbind de doşertăciunea omenească „st FRANCOIS DE SALES 
notează telul cum de traduce veni tatea unot curteni . pi 

se făleso cu felul cun călătoresc, cu eleganța cos stumului | 

?



sau “a, proataniţei Lor şi nu-şi “aan. sama că laudele pe 

“care. e solicită . nu se adresează de. fapt lor dar calu- 

i sau, “costumului lor. Portretul. acestor. gentilomi! 

plini. de desertăciune e notat cu mare, pitoresc. 

. “ . ..... . . . ... . . . . * . . .“ . . . . . . La 

pntroanetion ă, la, vie  atvote. 

II yen a. qui : se rendent fiers et nozgents pour 

etre sur un bon cheval „pour avoir “un panache en îeur 

“chapeau,pour.. Sire nabill6s sâmptucugenent „mais qui. ne 

voit cette folie? car 8 “ip: I. a: â€ 1e,gloire pour. cela». 

elle est. pour le cheval „pour 2. “oi sei et pour le tail- 

„Zeu; et quelle lâchet€ de . courage est: ce d 'emprunter 

son estime 4 “an "cheval 4 “une plume “un zoăeron? Les 

aut'res se prisent et, regardent „pour des moustaches re- 

Levâes „par une barbe bien peignee „pour des cheveuz. - 

cr&pes „pour des main, aouiltett
espour savoir “danser> 

: jouer „chanter mais ne sont-ils pas lâches ae - courage» 

de, vouloir. enchârir leur. valeur et aogner du . suroroât. 

& leur reputation par des choses! şi frivoles.- et folâ- 

ires? Les. autres pour un peu de science veulent cire 

nonor6s et respectâs du monda » come si chacun devait 

"aller a 1 "ecole chez eux et les5 tenir: pour. maîtres: 

| est. pourayoi on. les. eppel:le pâdants. Les autres, se 

pâranent sur la consid€ration de leur beaut set: 

croient que “tout: 1e monde les... “guette. Tout cela ..



14. 

est extrâmonenis vain » sot. et impertinentet, la gloire 

qu'on. prend de si faibles aujete s! "appele vai- 
ne;sotta et frivole, 
mms 

„Dar în afară că; e un autor ae portrete interesan- 

te prin pitoresc sr. PRANCOIS DE SALES “se tevelează | 
ca: un 'bsicholog pătrunzător în „numeroase pesagii ca: de” 

ÎN ace mea ORE oxemplu când arată. „dibăcia. Gu care unii oameni ascuţia . ae DEMNI a9cut 
sub. masca unor sentimente frumoasa. „Să scuzabile cs gri- a Că Brl Dna mm arme mana 

ja de viitorul copiilor sau o legitimă prevedere,avuţia 
şi lacomia lor de câştig, De asemenea când: demascână 
procedeele clevotirei sau ale bârfelii arată Cum pra- 

  

  

  

  

| testările de iubire de adevăr şi de sânceritate. ale 
unar oameni sînt preludiul unor critici. acerba şi. a 
unor condamări neîntemecate ale cunoscuţilor 10%. 
:St. PRANCOIŞ DE SALES se pricepe să distingă nuanţe- 
e acoluiaş sentiment şi în special să analizeze a 
norul în „căsătorie. Pentru noraliştii anteriori: căgă- 
toria era privită numai ca o instituţie socială ca un 
mijloc de, a asigura liniştea sociotăţii perpetuarea 
omului” în condiţii de demnitate şi prosperitate,ca o 
legătură „pusă la cale de. părinţi. fără să 50 gândească 
a iubirea pe. care. tinerii ar ri. putut s-o aibă unul 
pentru altu]. HOATATGE vorboşte ae multe ori de, căsăs 

n



- 

„15 - | 
-torie ca de o sociâtate. în care soţii îşi fac servi 

ii, unu$ altuia în, cât: recunoscână utilitatea lor. re- 

| ciprocă. nu se pot: despăaţi, MONTAIGNE nu recomanăă că 

sătoria mai: mult. de cât celibatul şi citează cu elo- 

gii vorba lui SOCRATE, care fiina întrebat dacă e mai 

bine. să "te căsătoreşti sau să rămâi necăsătorit răg, - 

punset ori cum. ai face. tot ai să te căogti. În capi-.. . 

„telul Î|„Sur quelquea vers ae VIRGĂLE „MONTAIGNE vorbină 

” de. iubire pune în opoziţie: afecţiunes liniştită : 'a so 

“ţilou siubirei aprinse a emanţilor Şi concluzia. la ca. 

re: ajunge: e cea pe cere LA ROCHEPOUCAULD a pronunţat-o 

“întrto! maximă picantă, I1 ya de bons mariages il n'y. 

eni“bas de a$licieux, SI FRANCOIS DE SALES vrea să . apere 

căsătoria în contra tuturor primejăiilor âintre soţi, 

„nu numai contra. ispitelor pe care pot. să 16; încerce; 

dar şi contra. primejâiilor ce vin din cauza: răcelei 

sau. indiferenţei adusă âe o. prea lungă convieţuire. 

El vrea ca unirea. a âoi tineri să _xezul te. ain 

iubirea lor; care singură le e va. da tăria să, Învin- 
RE et Sa 

să greutăţile Vieţii. | | i 

| De” acoea care. zetelor să-şi păstreze întactă ini - 

ma lor pentru cel are le va, dovoni 504. 
  

- 

i
z
a



i 
O vierge „garăcz done: jalousenent, votre premier 

amour. pour votre premier. maxi. Je pense que G. 'est una. 

"grande tromperie de presenter au lieu a” uri coeur entier 

et sincâre un, coeur - tout us6 redată et tracas6 Lu amour. 

5% FRANCOIS DE SAIBE se arată întransigent faţă de 

tot î- ed ameninţă iubirea conjugală şi cu multă fineţă ana“ 

1izează gesturile si. atitudinile iubirei „care Be 80c0-.. ă 

““teşte nevinovată prin faptul că nu duce da acte. culpa- 

bile cea” ce. se numeşte în Limbagiul nodezn " Flirt "i. 

şi ceea-ce numeşte el ! les amourettes n St. PRANȚOIS 

DE SALI5 arătă primejăia acertor amouretter_ în care ci-- 

ne“va. crede că poate. să se angajeze fără consecinţă pri- 

nejâidose: şi .orată lânţul de sentimente şi do. acte cul - 

pabile la care poate da 10c.. Gitâna pe st. Grigorie din 

Hazianza. comentează astfel vorbele lui, 

Que pensez-voua “faire? donaer âe 1 “amour „non pas? 

- mai8 „personne n “en donne volontei renent qui n “en prenne 
„n6cessairement; qui prend, est pris, en ce seu.” herbe 
aprolis rescut d6 mâne; scudein. qui “i1s voient. ung Ama. 

F. ent large d'amour pour euxsila. sont incontinent embrasds 

i



de a 

pour. elle. y! en.  veuz bien »ranăre ;me dira “ quelau un, 

mais „non pas. fort: avant. H6las! „Vous: vous trompez ce 

feu. a “amour est plus actif et pânâtrant: au “il ne. vouB a 

semble; vous cuidsrez n “en recevoir au “une &tincelie 

et vous serez tout "&tonn€ de voir qu “en un momesit il 

aura saisi., tout votre coeur râduite en cendres ontes A 

YoB5 rsolutione et en fumte. votie zâputetion.. 

| La interşaul pe care-l prezintă cartea, lui st, 

- Prancois: de Sales "se cperă de moralist. se ndaogă înte= 

resul pe care-l oferă din. „punct de vedere al limbei şi 

_a1 stilului. - 

- PRANCOIS de. SATES vorbeşte. franceza cea mai. pură 

şi cea mai modernă, De-abia dacă se poate releva, în! car- 

tea sa: publicată la începutul sec, al XVII câte-va Gu»... 

, vinte care nu mai sînt în-uz şi câtes-va construoţii ca- 

  

  

re ar. aistona în: limba, de azi. Si chiar aceste construc- 

sii par mai mult bătrâneşti ae cât învechite. : Cu aceas- 

tă carte se  naşte_ limba _ sec, aL XVII- le. care e şi_ Limba 

“franceză de azi, Limba lui FRANCOIS de SALES e clară. ; 

uşoară curgătoare '3i simplă, Simplitatea pe .care 0 po- 

secă limba sa n'0 posedă însă şi stilu lui care are 

particularitatea de a fi mereu înflorat cu comparații. 

„daniela aaa i 

- Şi ou metafore» Ori despre ce ar. vorbi, gânâirea. lui 

“FRANCOIS “ae! “SALES. se prezintă îmbracată cu imagini „şi | 

nu ca o singură imagine căci imaginaţia lui "FRANCOIS de 

. SALES nu €. satisfăcută c cu o singură comparaţie sau meta- 
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foră. dar ca un şi.r_ de imagini astfel pentru a arăta că 
cine-ra poate: duce o viaţă pioasă în mijlocul îspitelor 
lumei recurge'la trei comparații care se” succed fără în: 

| trerupere. E - 
- - - . . . m - -— - 

  

Tg 

Hon intentiona est âtinstruire ceux qui vivent es villes 
es mânages ,en la cour;et qui par leur conâitiocr sont o- 

“bligts de faire une vie commune quant â: Lt'extErieur, 
.. lesquels bien souvent ,s0us le pretexte. *-dtune prEtendue 

imposibilit6 ne veulent | seulenent pas penser ă 1'entre= 
prise de la vie: dâvotesleur &tent: avi s que comme aucun 
animal ntose. gouter de ia graine de 1 ?herbe: nommee Pal- 

ma, Christi; „ausBi nul homme - ne. doit pretendre a la „pplze 
-de 1a. picte chretienne;tanai s qu? il: vit dana. da Presse - 
„des: affaires. temporelles, Rt je leur montre e que. comme 
les. memes „perles vivent dans la mer sans prenăre. au cune acacia. Tera ee tin ef ra a iara at, pe i 

  

a aorraa îna pr me re ma “goutte dteau marine et ue vers les îles Cheligoines il 
YI. 8 des “fontâin6ă dteau bien douce au milieu de. la ner, me mr n A cei amper 

  

Tan da a me mc a agreate ra 

  

Pena CĂ Me An e na pre 0 rea al A: 

et que les piroustes volent „dedans les flamnes sans bru- 
ler. leurs' ailes+ainsi peut une âme „Vigoureuse et cons- 
tante vivre au monde sans recevoir aucune humeur mondai- 
ne ptrouver des sources dtune pi€te. au nilieu des on=. 
des am&res .de.:ce siscle,at voler. entre les. flammes des. 
convoitises terresttes sans briler les ailes. des sacrts 
Asi regsde la vie . devote, ai 

Imaginele lui PRANGOIS IS_DE_ SALES. sînt_ luate din _na- m mn amane ae ee me 

tură. Plorile păsările elbinale şi. zboruk lor oferă ma- teria celor mai'multe din comparaţiile sale care au un caracter grațios şi dul ce. După gustul nostru mai: sobru,
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stilul acesta e prea întlorat şi aul ceața şi arăt! 

şia comparaţiilor ni se pare că 'degenerează uneori în 

ăulcegărie, Apoi ni se pare că multe. din imaginele sale 
  

 Sîna nepotrivite într'o scriere de pietate. Astfel chiar 
    
    

în prefața cărţii sale spre a scuza că de multe ori 

prezintă idei care au fost exprimate de predecesorii 

săi ia ca exemplu felul cum.0 buchetieră din antichi- 

tate GLYCERA ştia -cu atâta artă să amestece şi să, - 

grupeze florile în cât cu aceleaşi flori făcea - o mare 

varietate buchete. 

"La bouqguetiăre CLYCERA - -savait şi. proprement diver- , 
"sifier la „disposition et.1e mblange des fleurs,qu! la du ci 
vec les mâmes fe! rs elle faisait une grande variete; 
de bouquets,ce 'S6tte que le peintre PAUSIAS demeura” e cai! 
court; voulant contrefaire ă l'envi cette diversite a ou 
vrâge „car il ne sut changer, sa peinture en tant de 
fagons comme GLYCERA faisait ses: bouquets. 

 Comparaţia aceasta 'în care intervine o buchetieră e 

negreşit deplasată în Prefaţa unei cărţi de pietate; : 

altele care se par mai potrivite sînt obositoare prin 
e m 

„felul cum le desvoltă „autorul. Dar tocmai comparăţiile 
  

  

  

şi imaginele înflorate prea numeroase ş şi drăgălăşia 

stilului impinsă foarte departe au contribuit la suce- 

osul cărţii lui FRANCOIS de SALES în publicul cel! 
mare şi în special în publicul monden al - secolu- | 

lui, XVII-le. Stilul cărţii  aesăvărşia efectul produs 

de scopul urmărit de autor şi de însuşirile de mora- 

list pe care le învedera, Analiza pătrunzătoare a. 

sentimentelor nostre pregăti publicul pentru preţui- 

“PASCICOLA VI, Aa -



rea operei moraliştilor ce vor urma. Înclinarea pentru 

discutarea chestiunilor morale ca şi pentru analiza 
psichologică a fost favorizată de frămîntrilă reli- 
gioase ce avură loc Franţa în prima jumătate a sec. 

“al XVII-le şi în special de lupta ce se dete în ce 
priveşte atât chestiuni de doctrină teologică cât şi 

de morală. între: cele două comunităţi c catolice. a tot 
puternice atunci :jezuiţii. şi janseniştii, 

Renaşterea sentimentului catolic. la 81 sfârşitul sec. 

a1: IVI- le adusese reformarea celebrei societăţi fun- 

dată ae spaniolul IGNACE de ILOYOLA, e 

Graţie străduinţei membrilor săi compania lui IRSU 
ajunsese la. începutul sec, al XVII le să acapareze a» _ 

proape toate instituţiile ae educaţie ale burgheziei 
şi! nobleţei şi prin aceasta, să formeze opinia publi- - 

“că după idealul jezuiţilor. Talentul lor de a se insi- 

nuamanierele lorspoliteţea gi tactul jezuiţilor fă-. 

cuse. dintr! înşii duhovnicii personalităţilor cele 

mai de seamă ale societăţii, Jezuiţii izbutiră diri- 

jâna. conştiinţa persoanelor. care exercitau autorita- 

4ea în stat să dirijeze: chiar statul, Vaza de care se 

bucurară pe lângă cei puternici: provine în mare par- 

te din felul cum înțelegeau să aplice: preceptele MO: 
'ralei creştine,aplicare foarte largă şi care se îm- . 
păca cu toate deficultăţile Vieţii, 

Acest fel de aplicare a „principiilor morale ,pro- 
riu iezuiţilor, se numeşte cazuistica. | 

 



ză e SI 
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| Cazuistita, învaţă pe preoţii iezuiţi să judece fie- 
„care păcat. după haprejurările particulare în care a fost: 
săvârşit şi examiriână aceste împrejurări să-l erte sau 
să-l condamne. Cazuistica, era introducerea oportuni s- 

“nului în. teologia morală, + „dar dacă abuzurile cazuistice 

  

merită să fie condamnate „nu e mai puţin o îmcercare de | 

conciliare intre cerinţele: vieţii “moderne cu prescrip- 
viile moralei, creştine formulate într o epocă a cărei 

"civilizaţie aiferia mult ae cea. actuală, Astfel de . 

oxâmplu - Biserica creştină încă din: primele timpuri a 

condamnat camăta şi chiar împrumutul cu dobândă; dar 

în societatea nouă. care ia iaştere la începutul timpu= 

rilor. moderne „oâată cu deavoltarea: extraordinară a 

vietii ecenomi ce „adusă de descoperirile unor continente 

noi sâe invenţiunile recente şi de transfornârea gocie- 

“ăţii din feodală în monarhi că, şi burgheză,în aceste 
împrejurări noui se nasc băncile şi credi tul pentru a 
putea. susţine” comerţul. “In ce mod trebue să. se comporte 

catolicii în aceste împrejurări sociale ndui faţă de îm- 

pruiuturile date de bănci şi. de particulari . Cazuistica 

va opera concilierea între prescripţiile moralei . “creştine 

formulate altădată: şi necesităţile economice moderna şi 

va arăta catolicilor că, persoana care dă bari cu cotă ânaă. 

nu “comite. un păcat, Cazuisticn „permitea astfel cut olici - 
lor să nu rămână departe de civilizat via modernă să evo 
lueze în. contorni tate: cu dânsa ba chiar în dorinţa de 
concrliara a iezuiţilorsmorala lor cazi: atică făcea nor: 

cesij însemnate -care permiteau cui-vâsonţravenină -



Lo principiile esenţiale ale: moralei creștine să 

tie socotit totuşi bun creştin, 

„di In contra moralei iezuite se ridică o altă sectă 

“catolică janseniş stii. căre opuseră idealului de 

viaţă usor: de atins al iezuiţilor un iaaal. de o titi Aud 

rară perfecţie,un ideal pe care numai un număr 
Pr Dead   

„mie de aleşi putea să-I realizeze :Janseniștii 
  

reprezintă o întoarcere la morală evanghelică din 
  

  

timpurile primitive,ideaiul. lor e un ideal ascetic; 

morala. lor e aspră şi pretinde mult de la sufletul 
  

omenesespricepându-se să-l mortifice;s să-l umileas- : 
T——. —— 

” că „pentru ca apoi să-l înalțe mai sus, 

Nu numai ca morală dar. şi ca doctrină teologică, 
mm o pa —— n. - iii 

e o opoziţie extremă între jezuiţi şi jansenişti- 
IN A Ai citea tanin emo 

opinie ce le pro profesează , Ja seniştii asupra acţi- 

  

nilor.. noastre în raport cu păcatul” strămoşesc 

CI
, 

asup»a Liberului arbitru şi a: mântuirei. „sufletului 
. A 

află în antitează cu cele profesate ae iezii A
 2
 

Asupra libertăţii omeneşti, catolicismul pibfea= 

ase multă yreme o doctrină care caută să: împace” 

libertatea noastră de a alege între bine şi xă 

şi răscumpărarea noziră de păcatul strămoș Esc - 

pr in sângele vărsat pe cruce de ISUS CER ISTOS, 

bete evident că dacă se acoraă prea multă liber- 

ta te cmului . în determinarea sa pentru bine şi rău 

se micşorează atât: ideea ce ne-o facem despre Pu- 

terea divină cât şi ideea necesităţii răscumpărării 
omului prin 3 ângele vărsat âe- ISu8 CH 15708,
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. Dacă sîntem cu totul liberi în îndeplinirea
 actelor 

vieţii noastre
 morale mi mai e nevoe de ajutorul 

puterii divine nici de răscumpăr
area noastră prin 

jertta lui CHRISTOS. Teologi
a catolică sustinu aif- 

erite păreri în chestiune
a coorăonărei

 libertăţii 

omeneşti şi a graţiei adică n ajutor
ului divin pene 

tru a merge în calea virtuţiie In dorinţa lor qe con- 

ciliare cu viaţa modernă iezuiţii adoptaser
ă de la 

“sfârşitul
 sec.al XVI-le aoctrina - unui izuit spaniol: 

JIOLINA care acorda foarte mult Libertăţii omeneşti 

şi foarte: puţin graţiei aivine. Succesul aoctrinei lui 

MOLINA proveii din cauză felului cum răspundere
a 

problemelo
r actuale. Psicho

logie şi. morala neostoi- 

cilor,adi
că: cea a efortului

 $ și a, încordă
rii voinţei 

pentru săvârşire
a actelor. interioare

 meritorii
, 

găsiau un sprijin în doctrina iezuiţilor
. Din contra 

„doctrina janseniştil
or. care_ atribue_

 foarte mare. | 

importanţă
 graţiei. şi foarte puţină importanţă

 

liberului arbitru cra 9 reactiune contra tendin- 

elor catolicilo
r spre modesnism gi spre concili- 

are cu viaţa socială, Numele. de _jansenisn SI dat0- 

reşte acestă sectă catolică unui teolog flamand 

JANSENIUS episcop al oraşulți YPRES (din BELGIA 

aetuală )care publică în 1640 o carte de teologie ! 

„AUGUSTI NUS în care desvoltă . asupra graţiei păreri 

al căror “gemene. le le găsise. în imatatele: teologice 

ale: sr: ntului AUGUST TI; totuşi JANSEHIUS dete aces- 

tor păreri 0 nuanţă particulară insi 

ul Iuă CALVIY : 

istâna în fe- 

ASUPrA ideei prece estinării spre.



bine sau spre: rău a fie-cărui om din moment ce.a 

venit. pe lume. Doctrina lui JANSENIUS se răspânai | “În Franţa mai ales printre călugărițele de la Port Royja1,0 mănăstire in împrejurimile Parisului... Această mânăstire fusese. reformată din punct de vedere moral la începutul secolului qe stareţa ci „ANGELIQUE ARNAUD, Ea puse capăt vieţii prea li! „bere ce o duceau călugărițele, care eşiau din Va- "năstire. câna vroiau,pernitau vizitele tinerilor. în 

ARNAULD.- întroduse o disciplină severă şi moravuri: austere, Cu timpul, în jurul acestei mânăstiri si- tuată într'o vale pitorescă la câte-va poşte. ae: baris,o seamă de bărbaţi de seamă care deşi mireni, dsfiau să ducă 5 viaţă austeră consacrată pietăţii | îşi ziairă căsuțe modeste în care se retrăsessră, 

vine fratâlui stariţii ERHAULD q'ANDILLY. care era “celebru prin cunoştinţele sale ce humanist şi--qe " teolog. Impreună cu alţi bărbaţi eruaiţi ARNAULD | G ANDILLY creă în jurul lui Port Royal nişte! şcoii, Lea kcoles de Port Royal, care fură celebre şi în care poeţul RAGINE îgi desăvârşi cducaţia,căpătână eca-ce era 'rar pe atunci,o cultură grecească so. : pa
 

2
 fo
c +a Ceea-ce va da un colorit nou Şi original o- bsrei sale dramatice, o A |



Ideile lvi JANSENIUS fură răspânăite printre că- 
lugăriţile de la Port Royal şi solitarii din jurul: aces- 

tei celebre mânăstiri de un preot prieten cu episcopul 

JANSENIUS, abatele de St, CYRAN. O polemică se iscă între 

| fraţii stareţii. ARNOULD aq! ANDILLY ŞI ANTOINE ARNAULD uşi 

_ iezuiţi, In această polemică intervine BLAISE. PASCAI, cu 

lucrarea Les Provinciales, în 1657, Această lucrare eo . 

colecţie de 18 scrisori pe care PASCAL le adresează unui - 
  

presupus prieten asupra doctrinei şi moralei Iezuiţilor - 

“cum arată titlul scrisorii:Pascal ia pseudonimul de Louis 

de Wontalte:Les Provinciales ou les Lettres ccrites par 

louis de Montalte ă un provincial de ses anis et au R.R,P. P 

j suites sur le: sujet de la. morale et de ia polii iique de N 

- ces. Peres. : | 

| De fapt aceste scrisori sînt relatarea nor Gieloguri 

fictive între autor şi nişte iezuiţi „dialoguri conduse cu 

“multă vervă în care Pascal înfăţişează pe ieziţi sub un 

aspect comir punânâu-i. să apere principiile moralei elastice 

a orâinului lor. Lucrarea capătă . adevărata ei semnificaţie 

fiind aşezată în cadrul complect al activităţii lui PASCAL 

a cărui activitate o vom cerceta- o în mai mul te lecţiuni: 

care vor forna centrul de greutate al cursului „asupra mora.- 

liştilor. e 
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. ACTIVITATEA Dă SAVANT A LUI PASCAL. | 

VIATA LUI “PANA LA COMPUNEREA OPEREI "DISCOUAS 

i SUR LES PASSIONS DE L! AMOUR, 

Cel mai însemnat din morali ştii francezi ai. 

sec. al XVII, şi în. acelaş timp unul din cei mai | 

- însennaţi | autori clasici francezi e BLAISE PASCAL, 

Nu e scriitor a cărui viaţă să fie mai strâns le- 

găâtă ae operile sale şi a cărui personalitate. prin 

toate elementele sale să răsbată mai tare în ope- 

rile sale decît viaţa şi personalitatea lui PAS- i 

CAL, | A a | 
| E drept că ai putea ignora biografia. dă PAS- 

CAL şi totuşi să fii foarte lămurit asupra - înţe= 

aesului şi valorii. tratatelor sale ştiinţifice, 

Dar PASCAL nu e. numai un savant, e şi un moraiist 

şi un cugetător. Si nu numai Provincialele, scrie- 

“re ae polemică .în care ia parte rte janseniştilor con 
tra jezuiţilorsnu pot fi înţelese fără cunoaşte- 

rea particularităţilor biografice care au-dat naşe E 
tere zelului lui PASCAL şi l'au făcut un apărător 
înflăcărat al cauzei janseniste. sQar chiar Leg 
tensces care sunt nu numai o! îpologie a religiei



a | ” ” ă af 

creştinesdar în acelaş Vin O expunere a ideilor 

şi 'emoţiunilor care L'au frământat pe acest mo= 

ralist, nu pot fi pricepute fără cunoaşterea în 

prejurărilorîn care PASCAL a trăit şi a înpreju= 

rărilor care au contribuit la formarea cugetării. 

„salespe care o: înfăţişează înt r'o lucrare care 

ar voi să tie obiectivă dar care e foarte Pers0= 

nală. “ 

Ceia-ce trebue să reţine din biografia lui 

PASCAL e că s'a născut în provincia Auvergne, la 

Clermont Ferrand în 162 3-. Auverenia provincie 
  

“Sirăbătută ae masivul muntos central al Franţei, 

cu vulcanii săi stinşisale: căror cratere sunt a= 

coperite de o „Vegetație săracă cu întinse inu- 

_turi senăna ve cu stînci,cu o climă aspră, e 0 rea 

giune. tristă a cărei tristeţe 8 influenţat asu= 

pra caracterului fiilor săi. Se poate distinge 

în cara acterul fiilor Auverniei o energie sumbră 

-0 ardoare conținută, dispoziţii spre gravitate şi 

înclinarea € de „a Qiscuta problene. Mir aleztrăsă- - 

turi pe care Le. întîlnim chiar la romancierii 

“moderni originari din această provincie,aşa la 

PAUL BOURGET care prin 'romane cun sîntiile Dis- 

ciple“şi"l'itape" arată predilecţia de a discuta 

într'un gen socotit frivoi chestiunile morale şi
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înolinarea de a le rezolva întrun MO . auster, 

Influenţa pe care. mediul fizic_ a -avut-o_as supra 

personalităţii lui PASCAL a fost desăvîrşită de - 

aceia a mediului social în care a trăit. Familia sa a. 

pariinea magistraturi,adică făcea parte din cea-ce 

se chena la noblesse -de robe „căci magistratura era 
privită ca un fel de nobleţe, Si într'adevăr această 
clasă se destingea în. Franţa secolului al. XVII nu 
numai printr! O. foarte mare scrupulozitate în tot. 

cea-ce priviea onorabilitatea dar şi prin aceaşi 

grijă de demnitate caşi aristrocraţia propriu zisă 
cărtia îi. -era superioară prin: cultura ei,prin- deză 

„senţe marăzurilor şi gravitatea felului de. viaţă, 
fatăl său ETIENNE PASCAL, era preşedinte la 

Cour des aides din Clermont Yerrană (prin această 

„denumire. se înţelegea sub reginul anterior Revolu- 
ţiei, Tribunalul suprem dintr! "0 provincie, care ju=: 
deca toate procesele şi toate conteataţiile în 'ma- 

terie fiscalălDe oare-ce scriitorul pierdu pe „name 
sa fiina numai în vârstă de trei ani,el tu crescut - 

Sub îngrijirea tatălui său oz de o solisă cultură 
| mai ales ştiinţifică ceea-ce contrasta cu cultura 
colegilor săi din magistrat ură, cars! în- genere erau 
foarte buni humaniş ti. După însemnările pe care: una
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din surorile lui PASCAL, Madame PERIER,a lăsat-o a- 

supra- vieţii: genialului, său frate,tatăl ei se 'străau- 

ia în educaţia viitorului scriitor,"de tenir 1'enfant 

au dessus de son ouvrage! . Precocitatea copilului 

însă făcu ca străâuinţele sale să fie încununate - de 

succes.La acisprăzece ani,cetină în repezeală ua 

tratat în latineşte: a Blementelor de geometrie als. 

lui BUCLIDE şi aducânau-şi aminte de două trei axi- 

ome el reconstitui apoi demonstrațiile din tratat , 

de exemplu că suma. unghiurilor dintr'un triunghiu e 

„egală cu două unghiuri drepte. îi 
Dându-şi seaniă de dispoziţiile extraordinare pen 

tru. ştiinţă ale. copilului său ETIENNE PASCAL îl 

lua cu dânsul în cercurile ştiinţizice pe care le . 

frequenta. Astfel, după ce îşi aăau demisia âin. fan- 

oţiunea pe care-o ocupa la Clexnont Ferrand şi” se 

„stabili la Paris, BT IENNE PASCAL duse pe fiul său, 

care 'era încă un: copil de opt ani,în cercul de: sa- 

vanţi care se. aduna la un iezuit matematician repu- 
o m e ra pet 

tatole Pre Mersenne. in 
Educaţia _. ştiinţifică, a lui PASCAL e în contrast 

"cu educaţia pur literară şi umanistă a iui MONTAIGNE, 

PASCAL învăţă bine înţeles 1atineşte, dar atât numai
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„ca să se. poată servi de această. Limbă care în acea, 

epocă juca rolul Ge limbă oniverBâlă, limba în..care 

savanții din toată Buropa comunică în scris şi prin 

  

vorbă. Dar cultura literară a lui PASCAL e slavă,căci 

nicioaată nu face ca LONTATGNE citaţii din poeţii 

„latini. ăucaţia lui PASCAL, e o odseație realiştă ș Şi 

    

tatea lui care fu: oa ete delicată datorită influen- 

ei celor „două surori ale sale GII:BERTE şi JACQUELINE 

- care-i jinură loc. de mană, Delicateţea sensibilităţii 
TD a e 

sale vine însă şi din cauza  debilităţi i sale fizice, 

De renarcat că acest mare geniu fu ge mic copil 

foarte plăpâna şi toată viaţa. rămase un bolnav. Riind 
e m ama   

  

copil încă manifesta o nervositate anorralăs de nulte 

ori avea convulsiuni şi suferinţele sale fizice dela 

„18 ani încolo nu-i mai lasă o zi de răgaz. Vom găsi 

în Les Pensces un ecou al acestor suferinţe. şi un re- 

Fiect al ardoarei sale febrile, bolnăvicioase. Dar as 

  

această. nervositat e și aceste suferinţe n'au atras 
- mice mmm mere 
      

  

“nici o scădere a > a forielor sale intelectuale, Debili- 
Tre RI 7 

  

tatea sa fizică 1'a liberat pe PASCAL ae! multe prea 

  

ocupări materialiste care transformă. pe cei mai . 

mul i oameni în robi ai pasiunilor lor şi l'a îndrep=



vat pe PASCAL numai spre lumea spirituală. 

Precocitate a geniului său şi atmost era savantă 

în care trăia îi făcură „pe PASCAL să scrie în vâr= 

stă de 16 ani un poat des sections conigues ca- 

7 

re aeşteptă gel lozia lui DESCARTES, 

” Gelozia aceasta se va vransforna cu vremea. În” . 

tr'un fel de + ivalităte! suraă. Nu vrebue să vedem 

în această rivalitate: numai nemul ţunir ea lui DBS- 

CARTSS de a constata succesele 5 stiinţifice ale 

unui rival cu mult mei tânăr decât dânsul car - 

efectul opoziţiei între două spirite cu: însuşiri 

asosehite. DESCARTES e un spirit încLinat să scoată 

aecucţiuni din prinsipii încontestab pile,să genera- 

f
e
 

lizeze apoi deducţiunile sale şi.să construieasc 

apoi sisteme filozofice; DESCARTES. e_un. spirit me-
 

tatizic»i „metoda. sa _e aprioristică. PASCAL cin coriira 

e un spirit realist, „pozitiv, înolinai spre observare. - 

și ex „perimentare. şi dorină să. scoată din. stâinţele ce 

vi 

le mai e abstracte cum sînt materaticileaplicaţiuni 

practice» 

Aecste tenainţi le vedem la PASCAL: încă pe cână 

era adolescent căci la vârsta. qe 168 ani. compune un 

Traită sur les sections coniques şi la 17 ani in
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I vântează o maşină de făcut calcule aritmetice, Pu- 
blicarea acestui trata şi invenţiunea: acestei ma= 
şini cad în perioâa când tatăl scriitorului e trimis „de rege în Normandia. cu misiunea de a potoli o răs-. doază făcută de. cetăţenii din această regiune din: 
cauză că erau. striviţi de impozite.Pentru a: veni , 
în ajutorul tatălui său. pentru recalcularea sumelor datorite de fiecare. contribuabil PASCAL inventă 
magina sa numită machine aritnmetique „care deveni. 

"în câţi- va ani de un usaj curent, după ce “tânărul . 
PASCAL. Bcoase un brevet de invenţiune şi denumi ma- 'şina- sa la Pascaline, 

| 
In „acelaş timp PASCAL se interesează de cerc e-=   

tări „cu Privire Aa. ştiinţele. fizice; asttel, de cer- 

  

In această perioadă a. vieţii lui PASCAL petrecu- 
tă la_Rouen se întânplă Prima îndreptare : a lui 

  PASCAL către problemele religioase şi în special pri- 

  

ra “apr îndeze a f lacării pentru Creştinism care cu 
vremea za va conduce să scrie - lucrarea sa de apo- 

a Ş 
i 

logie cre stinismului, les Pensses. In cursul copi. lăriei şi la începutut adoleacenţei sale religia avusese numai un rol şters,ea nu ocupă decăt un rol
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secundar în gândi rile şi în acţiunile sale, Megre- 

„git pietatea moştenită ae1a părinţii săi şi culti= 

vată de educaţiă ce o primise âela tatăl său sub- 

sistase în mediul de savanţi din căre Trial cum 

era le Pare MERSENNE aparţineau. clerului, dar aceas= | 

. tă pietate era starea sufletească obişnuită la 

toate persoanele de atunci. şi nu era un sentiment 

aprin80 flacără mistuitoare, a întregei vieţi su- 

eteşti cum era să devină mai târziua 

In cursul anului :16467pe când tatăl lui: PASCAL, 

- era la Rouen unâe- primise! sarcina să “reprime răs- 

“ coalele cetăţenilor revoltați din cauza nedreptă- 

vilar Fiscului în. acel. an se întânplă : ceea-oe's'a 

nunit La a premiers. conversion. a. ui PASCAL, Acest . 

cuvânt nu trebue. luat în sensul ae astăzi,de tre- 

cere dela o credinţă religioasă ia alta. In. ecolul 

„al XVII prin se convertir şi prin conversion: se 

. înţelegea revenirea. cuiva: la religia pe care o a- 

mea. încă din copilărie „dar pe care o lăsase în pă-. 

răsire gi. adoptarea unei vieţi mai conforme cu pre= 

ceptele: creştinismului, trecerea dela o' pietate res= 

_pectuase < dar rece la un zel înflăcărat pentzu rer | 

„Igie i



Tatăl lui PASCAL alunecânăd pe ghiaţă îşi rupse 

piciorul. El se adresă atunci 18, aci gentilomi care 

erau reputați atâi pentru priceperea lor în arta de 

a vindeca fracturilescît şi pentru pietatea lor aus- 

teră, Aceşti gentilomi erau de fapt- nişte discipoli | 

ai abatelui de St. CYRAN care răspânaise jansenismul - 

printre călugărițele cela mânăstirea dela Port Royal 

şi printre bărbaţii pioşi care locuiau în chiliile 

ce le clădiseră- în jurul mânăstirei hles solitaires de 

Port Royal“, Abatele . de S4. CYRAN fusese întemmiţat din . 

“ordinele guvernului din cauza. părerilor sale care erau 

socotite erezii,dar fiind considerat ca un martir, | 

exercita din închisoare o influenţă mai mare decât 

_dacă ar ti fost Liber, BLAISE PASCAL şi familia lui 
“cetiră atunci scrierile lui SAINT CYRAN care desvol- 

tau doctrina expusă e.episcopul flamană din Ypres; 

JANSENIUS, în opera -sa fugustînus; opera era îintitula- 

tă astfel dsoare-ce JANSENIUS se rezina pe autorita- .. 

tea unuia din Părinţii Bisericii, AlGUSTIN, socotit, 

chiar ca sfânt de catolici.Nu mai revin asupra teo= 

piilor janseniste expuse în ultima lecţiune, Vreau 

să relevez numai că PASCAL fu impresionat de iaeile 
a 

lui JÂNSENIUŞ asupra păcatului strămoşescsa efecte- 
mm mm mer mm Saad  
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lor graţiei şi & predestinării. oamenilor la bine şi 

_1a rău,fără ca voinţa omenească să aibă libertătea | 

de a se. opune. Concepţia posomorâtă a janseniştilor 

despre om şi acţiunile sale seâute firea austeră a. 

lui PASCAL care e cuprins de o mare ardoare de :pro- 

selitism aşa încât în zelul său el atrage spre den- 

senisn şi pe tatăl său şi pe sora : sa JACQUELINE, în 

sfârşit şi pe sora sa GILBERTE vămasă la Clermont 

unde se măritase cu un magistrat, PASCAL fusese se-: 

dus ae dialectica strânsă a raţiionanentului lui IA 

SENIUS, ale lui SATNT CYRAN | şi ale lui ARNAUD, celeb- | 

rul. solitar de ia Port Royal, Dar ceea-ce mai ajută | 

la izbucnirea acestei crize de misticism religios 

fu agravarea stării sănătăţii sale, 

Istoţit de munca intelectuală pe care o cerea 

asimilarea unor cunoştinţe pe care numai spiritele 

mature .pot:să le asimileze,obosit de munca -cerută de 

perfecţionare  maşinei de calculat şi de prepararea 

experienţelor sale de fizică, starea sănătăţii lui 

PASCAL se înrăutaţiae, B interesant de constatat că 

tocmai ' în această periodă a vieţii sale cână din 
mr ma. 

——— 
area .. 

cauza. epuizării sale nervoase PASCAL e lovit ae o 
Nm 

- PASCICOLA VII. 
      

ri ap a ap Pr emma 
am re m 
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paralizie a membrelor. interioare şi silit. să 

i meargă în cârji e. şi epoca în care duce la bun | 

sfârşit experienţele sale asupra viâului, Fizicia- 

mul TORICELLI semnaiuse savanților un fenomen pe 

care nu putea să-l explices.. aacă iai “un tub um= 

plut cu mercur giol răstorni cu gura în jos într!'o 

cuvetă. plină cu mercur „mercurul din “tub nu se Var= 

să totsci rămâne în tub până la o înălţime de.75 

cm. DESCARTES făcuse tot felul de raționamente. a Su- 
      

  

pra acestui fapt fără să-i explice, PASCAL, al cărti 

- 
re 

  
IN 

spirit e înclinat spre experimentare se. gândeşte: 

să facă diferite experienţe pe muntele Pay: ce 

Dâme în Aavergne şi constată că nivelul mercurului 

"variază în. tub după. cum experienţa e. făcută ia 

poalele unui munte sau la creştetul, lui,de oare- 

ce aerul e mai. rar pe creștetul muntelui decât la 

Ja. poale; PASCAL denonstrează în în_ felul acesta 

greutat ea aerului şi descoperă astfel. unul. din - 
ce miei pr RI 0 ne ame a a me Dă erei mii 

principiile cele mai inportante ale izicei prin- 

cîipiul pe care e __] bazată -pressa niaraulică,, 
Da DD sl 

—— 
re area: 

La sfârgitul anului 1647 „PASCAL publică u8 

  

scurt studiu. Expr iences nouvelles sur le vide,
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anunţână totodată un tratat mai mare asupra chesti- 

unii vidului, Ta acest opuBcul gistenul” de a. filozofa 

în moa apriorice asupra ştiinţelor a, lui DESCARTES e 

atacat cu multă vioiciune, Dar tot. din această epocă   

datează o bucată revelână. misticismuz creştin şi Jjan- 

senist a lui PASCAL „Pridre sur Je bon uaage des. ma 
  

ladies, care: exprină sentimentele sale de mulţumire 

  

către Dimnăzeu pentru faptul că i-a . trimis boala; . 

căci boala 1'a făcut să se înstrăineze de numejsă nu 

ia în seamă îspitele şi plăcerile care-i fac pe cei- 

1a1ţi oameni să _caaă în: păcat, Intreagă această rugă- 

ciune e. străbătută de un spirit Jjansenist foarte pPro-= 

„nunţat şi ascultână de acest spirit PASCAL îndeamnă 

„pe sora sa JACQUELINE să “nu se mărite dar să se re-.. 

tragă într'o mânăstire „ceea-ce _făau mai târziu; 

după moartea fratelui ei, | | 

Ă Jansenismul“atrăsese pe PASCAL dar nu pătrunsese. 

Ed sufletul lui până în cutele cele mai intime căci dasă 
    

ar fi pătruns. Pân nă acolosar fi distrus. acea __ curiozi=, pe Tea eee e 

tate ştiinţiri că;acea sete de a Şi acel 1ibiao | sci- 
meet nara e afet 

—— 

endi „acea voluptate provenită din posedarea ştiinţei, 

   



SO mmerrererere e Arne 
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pe_care JANSENIUS o conâamnă în Aagustinus„ Episcopul 
  

de Ypries critică în această lucrare pornirea de a a- 

  

    

fla_ _secretele naturii căci spune dânsul;6 inutil. - 
  

  

să pătrundem aceste secrete şi oamenii .nu doresc: 
— 

  

  

  

  

să le ştie - de cât pentru vanitatea de a le ştia Bin- 
PRD tie De ee 

gurul lucru care 'împortă e cunoa terea lucrurilor 

  

  

ge care depinde mântuirea sufletului nostru, dar. Oocu= 

pajiunile ştiinţifice, ne depărtează dela această cu- - 

noaştere şi dela meditarea adevărurilor: eterne. Peste 

„câţi-va ani PASCAL se va converti. în mod definitiv; 

"el nu-şi va mai propune alt obiect de studiu de cât 

| adevărurile religiei, In acest moment al evoluţiei 

personalităţii sale, spiritul său crede că poate opera 

o conciliare între iubirea pentru ştiinţă şi religie. 
  

De altfel jansenismul nu-l făcuse să schimbe încă 

nici felul său de viaţă. 

Cu- toată convertirea sa PASCAL continua să frequen-. 
STI cre 

teze atât cercurile. de învăţaţi cât şi cercurile mon- 
  

Gene şi saloanele,.El ia parte mai ales la. viaţa de. 

  

saloane: şi la petrecerile ei ăupă ce sănătatea sa 

se restabileşte pentru cât-va timp,ceea-ce se întâm- 

p1lă în 1649, Incepe acum o perioaă de vie monaaine . 
DT a ea a ta aa -
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care ţine până: la 1554,aata conversiunai aefinitive 
  

a lui PASCAL, De acestă perioadă se leugă compune-, 

rea unei mici: scrieri Discours sur les passions. 

de_1'amour,. De ea se leagă şi acea cunoaştere a. 

sufletului omenesc de care dau dovadă şi acest tra- 

tat şi reflecţiile ain les Pensces asupra naturei .- 
_.: 

morale Şi. a stării morale şi stării sociale a oa - 

  

menilor e NE . 

In Hai 1648'ETIHNNE PASCAL îşi dădu demisia din 
“sarcina: de intendant des taillea (inspector 'finan- - 

ciar)pe care i- o: dase regele la Rouen şi. în scop de 

„a grăbi întremarea sănătăţii fiului- său şi de a | 

“face pe, fica sa JACQUELINE să renunţe la dorinţa de 

„a intra într!'o mânăstire, se stabileşte iarăşi 1a 

| Clermont . în Auvergne, oraş. de care-l legau interese. . 

materiale şi relaţiuni de familie, | Da 

0 anecăotă relatată în Memoriile sale (ttâmoirea 

sur les -grands jours dă ' Auvergne Jde PLECHIER, viitorul 
mare predicator catolic care pe atunci era “numai un 

scriitor preţios,ni-l arată pe PASCAJ, frequentâna 

, „Baloanele din capitala. provinciei sale! natale şi 

foarte asiduu pe. lângă O doamnă care făcea versuri. 

şi pe: care FLECHIER o numeşte "la Sapho du  payat,
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“PASCAL, „fu departe să ducă existenţa claustrală pe 

„care o recomandă surorii sale" JACQUELINE, In relaţii 

cu societatea bună din Clermont „PASCAL îşi petrece. 

timpul în vizite şi în conversații de: saloane şi după 

moartea, tatălui său, în 1651:e1 se mută 1a Paris unde 

continuă să ducă această viaţă mondenă graţie unei 

mici averi ceri rămăsese moştenire. Pierderea tatălui 

său îi inspiră o lungă scrisoare plină de sentimente 

creştine şi mai ales stoice pe. care o adresează suro- 
  

"rii. sale JACQUELINE, Dar durerea fu de scurtă durată 

şi acest tânăr de 28 ani „se dădu din nou la gustarea 

. plăcerilor vieţii mondene de care se abţinuse câna : 

era adolekent; | 

PASCAL e în aceasta. perioadă a vieţitprotejatul 

ducelui de 'Roannez, guvernor. al provinciei Poitou, 
  

Ceea-ce contribuie la stabilirea de raporturi între 

âucele de Roannez unul âin. reprezentanţii de. tzunte 

ai aristrocraţiei franceze de atunci şi burghezul | 

PASCAL fusese comunitatea gusturilor” pentru ştiinţă; 

cucezui îi plăceau. matematicile. şi: ştiinţele fizice, 

şi deoaresce PASCAL îşi crease o reputaţie aeoaebită 

ca. fiziciansducele îi ataşă pe 1Ângă persoana sa,îi
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dete locuinţă î în palatul său in Paris Şial rugă. 

să-l însoţească. în călătoriile sale în „provincie. . 

Prin. duceie.de Roannez, PASCAL întră în retaţiuni cu 

noblețea din- Poitoușo aristrocraţie fină delicată; 

foarte cultivată apreciâna foarte mult Literatura. 

şi prioepându-se să discerneze meritele operelor li- 

 terae, Seri itorul cel mai xeputat al regivnei era 

_GUBZ DE BALZAG suprânumăt: 14-a grand epistolier" din 

cauza măiestriei cu care alcătuia scrisori, Nu ştiu 

dacă PASCAL 1! a cunoscut dar' i-a cetit de sigur . lu - 

crările,căci în afară ae scrisori QURZ DE BALZAC a 

mai compus, tratate politice şi disertaţii. morale. 

Ştiu. însă că PASCAL se. înprieteni . cu un gentilon 

„literat ain cercul ducelui ae Roannez şi că acest 

gentilon literat avu o mare înflvenţă asupra mora-. 

| distului nostru, Acest “gentilom e le chevatier de 

po . Ă 
ÎNC Ca 

Le chevalier de fi s'a făcut: cunoscut ca: un 13 

terat pe care- -l interesează chesţiunile morale SE 

care se pricepe să le +rateze cu îndemănare. Delta. 

dânsul neau rămas scurte disertaţii cum sînt Les 

agrement, De. 1 'esprit, De la. 'conversation. şi 9) cuLe= 
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gere 'de-scrisori âin care una e adresată lui PAS. 

CAT; în sfârşit o culegere qe Vaximes, gentences et 
reflexions moralds et. politigvese In disertaţia 

De - 1: espri. e. un pasaj în care. e destul de limpede 

de signăt "PASCAL aşa. cum era pa la 1651-52: 

- Vozbiâna de o călătorie pe care. o făcu cu - ducele 

- de Roannez la Poiţiers,capitala provinciei Poitou, 

MERE spune că era în socetatea,- ducelui şi “un 

homme - entre deux âges,aui n "Ctait alors gue fort 

peu connu nais qui depuis & bien fait parler a 

luit, IER de signează. în mod destul de transparent 
pe PASCAL Şi după ce spune că gustul lui Literar 

nu. era. încă. _format, juaecâna | după admiraţiile sale 
declară că în curând gustul acestui matematician 

  

_Tără mult sent ient literar se. subţiă şi că dela a- 

coastă călătorie, lăsă 1a.0 parte matematicile ae 

care se ocupase până. atunci şi se străcui să fie 

un om de lume desăvârşit „adică ceea-ce secolul al 

XVII numea un. honnâte homme, | Se — 

"Le chevalier” de ERĂ este într 'adevăr reprezen- 
tantul de frunte a Cceea-ce sa chema în secolul al E o ici Aa - = mama 

XVII i! hometete „poli teţea,arta' de a se purta ast-
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fel în cât să'- te faci plăcut tuturor în societate, 

Bun cunoscător. al literaturilor: clasice. cum şi a a 
mea ae imam pai ea 

celor moderne»le cnevalier ge HR i î9i desăvargise 

educaţia. frequentând societatea, Li plăcea coriver- 

saţia cu doamnele din societaespentru care “mai 

ales a scris “multe disertaţii, î în care a schiţat 

portretul moral al unei femei desăvărşite de sal6n-0 

astfel de fence, „zice WERE, place prin spiritul ei 

fin,care- şi dă seama. de ce. se petrece în mintea 

şi în inima celor ce o ascultă, Ea. are !'!'je ne. sais, | 

quoi ae juste et. a insinuant qui charme Le. „coeuri, 

O astfel de femee se “deosebeşte de preţioase. care. 

caută să se impună aamiraţiei prin. cunoştinţele. | 

lor în filozofie său în ştiințiscare, se laudă cu 

versurile pe. care le-au compus care în discuţie . 

„adoptă un ton. încrăsneţ şi caută să-şi afirme supe- 

riozitatea. Feneea de lume e ideală aşa owa 6 descrie. 

„ 1EÂRE e cozespodentul femenin a. ceea-ce printre 

vărbaţi e 1! honnâte homme” despre. care PASCAL În 

tr! una ăin cugetările sale spune cărl'honnâte 
. ă ae 58 Zau. Ov 

hoime est: celui qui. ne se pique de rien", 

„ degreşăt, PAȘCAL. frequentase societatea bună
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şi înainte să-l: „cunoască pe ERE âar acest aris- 

stocrat moralist delicat 1-a învăţat să mediteze în 

moa sistematic asupra societăţii, | Sa 

"Ci ajutorul lui uri „PASCAL se deprinue să pre- . 
zinte chestiile filozofice gi problemele morale sub 
o formă: plăcuţă şi uşoară aşa în cât să. poată fi E 

„gustate şi pricepute de persoane care nu sînt nişte 

specialişti. în aceste materii, MERE şi prietenii săi 

  

îl. învăţară: pe PASCAL să preţuiască * nai puţin pe 

| unii. scriitori pe care- i preţuiac foarte mult până 

atunci! dar care. erau greoi şi ae rău guste Libertina- 

jul: lor elegant î înclină să studieze mai ae aproa= 

pe pe MONTAIGNE, Bgseurile lui „MONTAIGNE desăvâirgese | 

opera lui. ERE căci îi aduce cunoştinţe noi: care com= 
pletează pe cele ce le avea despre om şi despre 80 

sietate, Lui MERĂ. si datorează poate “PASCAL descoperi- 

rea că în afară de raţionahents „de e deducţii şi de in- 
âucţiuni, inteligenţa se poate, „manifesta într! un mod 
mult mai repede şi tot: aşa de sigur prin intuiţia 

ce e ml e 

spontană a 'ceea-ce se petrece într!'o altă inteligen- 

ţă şi într'o altă inimă, Primul fel de inteligenţă 
e ceea-ce PASCAL numeşte într! o cugetare 1'esprit 
de gsomstrie,al doilea fel ae inteligenţă e ceea-ce - 

2. 
” 

E 
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„numeşte 1: 1'esprit de fincase. i 

PASCAL, care prin lucrările sale Ştiinţătie e dove- 

dise că posedă a! csprit de. geometrie,putere de raţi-- 

onament şi talent de a construi teorii ştiinţifice, 
N , 

va arăta de aci: înainte în lucrările _: sale de mora- 

list: că posedă i mlădierea de de Spirit. necesară pen= 

„tru a pătrunâe şi aprecia problemele sentimentale; 

Păstrând forţa de a reatţiona va învedera şi fineţe 

şi mlădiere de spirit în lucrarea pe care o compune” 

în această perioaă a vieţii sale mondene: Discours 

sur les passioris de 1! amour
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DISCOURS SUR Es PASSIONS DE 1" AMOUR . 

In saloanele pe care le frequentează PASCAL în pe- 

rioda monâenă a vieţii. sale la Paris între 1651- 155, 

| subiectul obisnuit al conversaţiilor erau. chestiuni 

literare, sau schimbul de păreri şi de._ zefiecţiuni. a-. 

supra pasiunilor gi. sentimentelor omeneşti, In această - 

periodă a vieţii sale PASCAL desăvârşeşte educaţia sa 

literară care fusese cam neglijată căci în copilăria 

  

şi tinereţea sa se ocupase mai mult qe ştiinţie Re- 

lecţiile âin Les Pens6es asupra gustului literâr şi 

„a artei. de a sczie au” luat naştere în acestă periodă 

a vieţii sale cu ocazia discuţiilor din salonul doam-. nui iti 
“nei de. Sasrii, pe care PASCAL îl frequenta sau a dis 

cuţiilor cu unii gentiloni literați cum ele. cheva. 

Lier de MERE | | 

Din această perioâă a vieţii lui. PASCAL ne-a rTă= 

mas lucrarea Discours. “sur les vassions de 1? amour; 

" Multă vreme acest opuscul-care nu are în cauze 
mari din PASCAL ae cât vre-o douăzeci de pagini a
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zost ignorat, La mijlocul secolului al. XIX filozoful 

VICTOR COUSIN la aescoperit la "Biblioteca Naţiona-” 

1ă din Paria, într! un caet conţinând diferite seri- | 

eri jansenistej copia acestui aiscurs purta menţiur 

nea "On 1'attribue â M, PASCAL", o 

| Istoricii Literati au avut polemici foarte vii 

în jurul chestiunei atribuirei acestei scrieri lui 

PASCAL, unora părânâueLi-se suspeactă. atribuirea 

lui PASCAL, gusterul apologist al religiei creştine, 

tratarea într! o ăisertâţie a caracterelor : şi e urmă - 

rilor unei pasiuni ce amorul. Scrierea aceasta li se 

părea prea frivolă pentru a fi atribuită lui PASCAL 

In lucrarea sa "Conmentaire âu Discours sur les 

passions de 1! amour cunoscutul critic BIiILE PAGUET 

stătea încă în cumpănă „de şi. declara că are impresia 

ca această lucrare e de PASCAL, | o 

Demonstrația convingătoare că acest Discours e 

opera lui PASCAL a fost: făcută ae LANSON care a 

„comparat - multe pasagii, din acest Discours cu pasa-. 

gii din Les Pensades şi găsind asemănări evidente 

“Între textele acestor: lucrări. a trag corioluzia ce: 

nu se poate. tăgădui, e că le Discours e opera lui. 

pe



108. ” 3 

PASCAL. | Da | 
Discuţia asupra paternităţii „acestei scrieri e 

- azi închisă; singură discuţia, - asupra semnificării 
acestei. lucrări poate continua. Ce este le Discours 2 
e analiza sentimentelor. de iubire ale unui 4â năr. ti 
nid şi ae o sensibilitate delicată. pe care o: „aşează 
fie din cauza. situaţiei sale sociale,fie din cauza. 
valoarei ei morale foarte sus . deasupra lui, Pentru: 

care. „motiv PASCAL a scris acest; Discours? a vrut . oare . 
„să supună rezultatele observaţiunilor sâle asupra u- 

nei pasiuni de care era dea vorta în saloane vaiooaţit- 

lor. „unor amatori de desbateri galanteunor temei din 
“umea; rafinată , cu era Hadame ge S4Biă, Sau a vrut să 
dovedească lumei 'că e1 PASCAL, cunoscut prin cercetări- 

le sale ştiin, itice putea să. exceleze şi în domeniul. 

literilor, Ni se pare mai. nimerită însă părerea acelor. 

critici care văd în acest Discours o lucrare : "care ex- 

primă experienţa propri e a lui PASCAL, E ae observat; că. 
PASCAL - e un “scriitor care a simţit nevoia să fixeze . 
prin scris stările sufleteşti ce: le-a încercat în. di- 
ferite momente ale: existenţei sale, Astfel în perioda 
de misticism înflăcărat care urmează periodei:. mondene
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el simnte rievoia să: redea nu numai sentimentele. 

dar să precizeze până şi nuanțele sentimentelor 

sale religioase în bucata le Mystăre de Jesus, 

Tot astfel. acum în perioada monâenă a ieţii sale» 

încercână sentimente de iubire a simţit nevoia 

as a note sentimentele sale cum şi refl ecţiile ce 

le-a avut meditână asupra. pasiunei sale, Le pis- 

COurs sur les passions âe ah amour asvine astfel 
  

ce gi. les sagais ale Iui JIONTAIGIE, opera unui mo-. 

ralist care scrutează propriul său suflet. şi ne . 

 cestăânteşte - ce. & descoperit în fiinţa sa intimă, 

„atunci câna a fost cuprins de una din pâsiunile | 

-cele mai obişnuite ale omenirei: amorul. 
i 

„ceea-ce. ne izbeşte în acest Discours e tonul 

conf idenţial ai nul tor  pasagii. Dacă PASCAL ar fi 

vrut să scrie numai pentru a distra persoanele 

 dintr'un cere literar sau dacă ar fi vrut numai 

să compună un tratat despre amor,s'ar fi mărginit 

- nunâi la: generalităţi, fără. să lase să „pătrunaă în 

' lucrarea sa ecoul unor întâmp.tări personale căci. 

ae multe ori PASCAL, are aerul că se referă la o.
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întâmplare care a avut-o el şi a 1 persoane pe care 
le-a cunoscut Astfel într! un pasagiu. în care după ce 

face reflecţia că omul caută persoana cu care ar Du- 

tea să fie fericit într 'o condiţie socială egală cu_ 
a sa,nă cause que la liberte et 1! oceasion: de se ma- 

E nifester s'y rencontre plus aismenţu adaogă ca şi | 
cum ar face aluzie la situaţia sa personală: | 

"Neanmoins 1'on va quelquefois bien au dessus ei 
L'on sent le feu s jagranăir, quoiqu-on n! ose „Das le 

| dire ă celle qui l'a cause", 

* Printre reflecţiile cu caracter impersonal din 

acest discurs, s' au strecurat aşa dar unele care par 

mărturisiri. In fonă nu avem o disertaţie asupra amo- e a ia ip A iti 

"rului aşa cum ar indica titlul lucrăriis reflecţiur 
nile „asupra aiiorului nu sînt orânduite aşa în cât 

să formeze o coheziune strânsă, Intâlnim în acest o- 

puscul o serie de sentinţe gi: de reflecţii asupra Ă 
  

amorului unele obiective,impersonale,altele înveâe- 

rână personalitatea autorului şi având caracterul de: 
  

mărturisiri, Aceste reflecţiuni sau sentenţe se urmea- 

  

ză fără o legătură prea strânsă, S'ar putea spune că 
Discursul e un şir de note aruncate pe. hârtie,pe. ca-
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re. PASCAL nu le-a prelucrat,cărora NU. . 1e- a dat for- 

ma definitivă. Totuşi: sar putea spune că în partea 

întţâ ia-a. discursului: PASCAL expune _teariilg, sale . 

asupra naturei morale a. omului, în partea a doua ex- . 
  

pune consideraţii generale asupra amorului. iar în 
  

„cea finală ne destăinueşte. unele păreri asupra acea= 
  

tei pasiuni „păreri, care, 3. "ar putea, zice,i- au 203t. 

  

inspirate de. cazul... său particular, Unele iaei sînt 

exprimate în două trei, pasagii ;aceste repetiţii ca 

şi Lipsa de plan ne arată că PASCAL n'a dat o :formă 

definitivă acestui discurs. Cu toate aceste: mici îm 

perfecţiuni, le Discours sur les passion “ae 1 amour, 

prima lucrare a lui PASCAL ca moralist, ocupă. un - 
ii tanin 

loc de seamă printre operâle morali ştilor din sec, 

al XVII, 

Partea întâia a discursului în care PASCAL face re- 
  

lecţii asupra naturei morale a omului e impregna- | 

tă de aceiaşi filozofie şi de acelaş pesimism. ca şi 

Les Penstes, PASCAL îşi începe. disertaţia cu conata- 
ÎN ana IRI 

tarea că omul, e: o fiinţă înainte ce toate. intelec-. 

  

tuală n homne est n€ pour: penser;ausai n' est- il 

- PÂSCICOLA VIII,
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pas un moment sans le faire." In această costa- 

tare găsim. un reflect: al cugetării asupra natu- 

zei omului din Les Pensces :11! honme est un ro- 

iai ei faible :de la nature... 

toute notre: dignit€ est en 1a pensen,Dar în 8- 

celaş timp "PASCAL constată. că. -0 urmare a slăbi 

  

ciunei nature 'mozale - a: omului. e să nu se _mulţu- 

mească cu viaţa monotonă pe: care i-o procură cu= aBca € 
n. 

| “getarea: căci sufletul său cere. să să fie mişcat de 

- pasiuni 2111 lui faut. du remuement, “et de 1'ace: 

tion", Printre pasiuni PASCAL distinge două , mai - 

proprii ! ca altele să depărteze urâtul. sau ne= - 

mul ţunizea ce am simţi- o „dacă am fi lăsaţi să - 

„“zim-s stăpâniţi ae cugetarea pură,Aceste, pasiuni 

sînt amorul şi ambiţiuneajele. cuprind o mulţime de 
  

alte.pasiuni secundare, : Amorul aşa cum a pri- 
*, 

cepe PASCAL e o “aorinţă 4 8. sufletului de duioşie, 

de afecţiune care nu poate fi fi satisfăcută ae câț.. 
n eneatitiitii m mmm 

de lucruri nemateriale, sentimentale, Ambi ţia din 

contra se doritoare de: lucruri pozitive; tohgtbile, 

corerete căci urmăreşte dobândirea. unor. bunuri 
a 
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materiale:bună stare;onoruri;0.. situaţie socială 

| strălucită. etesDe aceea de şi aceste. două pasiuni - 

"pot să se asocieze asocierea lor nu poate. să. fie 
  

după PASCAL qe lungă durată, căci ele se Blăbesc 
a Ia RE tal 
reciproc 'şi se distrug.De oare-ce au nevoe de în- 

flăcărare ca-să subsista,aceste pasiuni sunt mai 

proprii tinerilor şi se sting cu vârsta, dar în 'su= 

fletele într! adevăr pasionate. vârsta. nu. s1ăbeşte 

nici ambiția nici iubirea. -Tant que . 1! on a du feu 

ai On est aimable" „obegervă FASOAL, Acest cuvânt | 

"feu“designează posibilitateă.: de. a tesinnţi şi ae 

“a inspira amorul, PASCAL ştie că această înflăcăra- - 

re se îndreaptă cu vârsta în alte direcţii de: cât 

„amorul şi. ae aceea,fiinăcă Omul nu poate” trăi Tără 

pasiuni, găseşte că e nevoie cu vârsta să. se depla- 

„„seze activitatea sa . sufletească şi „că viaţa cea 

„mai fericită e cea.care începe-cu amorul şi se 
  

sfârşeşte cu. ambiția. "Qu'une vie eat heureuse 

quand. elle commence par IL. „amour et qu 'elle finit 

- par 1 "ambition, 

E interesantă şi clasificarea pasiunilor după
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PASCAZ,. După dânsul sînt pasiuni "qui zesaerrent 
PS a a a a a a arama e a 

1'âne et la rendent imobile“ ,altelequi. A 'agran- 

  

dissent. et “a fait _r&panăre au dehors". Omul care 
  

e însufleţi t ae pasiunile din! categoria a doua 

uită adesea de sinepentru a:se gândi numai la 

| alţi, Astfel de pasiuni sînt: amorul şi chiar ambi- 

ţia, căci: ambiția te face să te! preocupi de alte 

'pergoane de cât. persoana; ta, sau mai: bine face ca 

preocupându-. te: de! „persoana. ta să te: gândeşti şi la 

înţeresul. “ztoz.. persoane, să cauţi! să serveşti 

binele. obştesc, să te. gândeşti la interesele soci- 

etăţii ete„Câra amorul are aarul să lărgească 

| sufletul şi să facă pe -om să-şi răspândească pre-= 

ocupările asupra altor persoane decât dânsul,se : 

întâineşte în acelaşi suflet cu o pasiune - ain | 

cele care: strâng. sau Sgârcesc sufletul -omenescs: ÎN aici a 
  

transi orumă această pasiune,o deviază din calea ei, 
O astfel de pasiune e avariţia, Dacă un avar iubeşte 
devine generos; bun şi darnic: Distincţiunea. pe care 

o fuce FASCAL între pasiunile omeneşti e foarte. 

| juâicioasă căci se întemeează pe activitatea e-



oi ii „o 

 senţiază « a sufletului omenescpe pişcăzile sufle- 
INN RI II = 

tului în raporturile sale cu lumeami şcări de ex- 

| pansiune sau de retragere în sine;de revărsare a 

 inimei noastre asupra a1tor persoane. sau altor 0- 

. biecte, sau âe concentrare asupra fiinţei noastre 

însăşi. _ 

"PASCAL mai observă că. 0o' “condiţie de intensita- 

te. a _pasiunilor € _] e pătrunderea. 107%. de _reflecţiune, 

„că operaţiile. inteligenţei măresc sc pasiunea. în loc 
  

să. o scadă. "A mesure que 1! on: a plus, a! csprit,. 

les passions sont plus granăesn „afirmă PASCAL şi 

ai irmaţia această implică: o “ierarhie. a pasiunilor 

care Vor: Fi. cu atât mai piaicate cu cât vor fi 

de  zerecţiune şi “de inteligenţă. | 

mot odată PASCAL constată că . tubirea. se uneş- 

te cu fineţea. şi deLicateţea Judecăţii. B „împosi- 

, bil „ca. cine-va care are o înteligenţă fină si. 

care în alte direcţii. învederează o sensibilita- - 
Pa 

te delicată. să fie capabil! să. se lase „stăpânit 

  

ae o iubire vulgară căci spune PASCAL : 

Quană. uri homme est aelicat en quelque enăroit 

„de son espritsil L! est en amour. “Car comme il doit 

r



sg! en 1 apergoit,et . i „le „Lite 

tre Sbranl6 par quezque objet qui est nors de lui, s'il y a quelque chose qui rSpugne â ses id6es,il 

Această refticţie a “1 PASCAL asupra pasiunilor 
amărlui. ne arată că nu, aimite în rânaul pasiunilor 
dorinţa aniniat'ică, instinotul bestial care va forma 
  

- tema romanelor lui ZOLA -Pasiunile amorului. sînt - 

pentru PASCAL sentimentele şi gândurile relative 
la. o: persoană iubită, Aceste sentimente sînt tot: 
aşa: de: spiritualiate. ca şi cugetările care consti- 

tus. esenţa tirei omeneşti dar. au ceva: care. ţine mai 
şt 

ae aproape de. inima. orieneaacă pe. care 'o „agită une- 
Y te i za : 

_ 

ori cu. atâta violenţă. 

- Concepţia, pe care PASCAL şi- o face despre amor 

şi care recese mai ales, din partea a doua a discur- 

sului: său e concepţia idealistă raţional iotă, inte at Ave 
lectpalistă a generaţiei, franceze dela 1630, adică 
a, generaţiei eroilor lui CORNEILLE şi a tipului de 

| 6menire. analizat 'de DESCARTES în 1rait6 des passi- . 

RRC aaa 

ons. CORNEILLE ca şi. DESCARTES şi. ca şi PASCAL nu 
concep. pP pasiunea : ca. depinz nzâra_ de: Bimţuri „dar. de. 
inteligenţă, de. rațiune, - - i E Sa a n. 

Amorul și Paţiunea s sînt acezăş iuiczu 1 pentru
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PASCAL ca şi pentru. CORNEILLE Fă dacă ne-am lăsa. | 

conduşi ae siăţuri am renunţa la. ceea-ce face - 

demnitatea omului ia rațiune sam fi cum zice, DES 

CARTES" des machines trăs A6sagreaslean, 
, li Vana i 

Rațiunea discerne. în persoana pe care o iubi 

motivul ae a fi: iubi tăea ne arată perfecţiunile 

« întrunite de fiinţa iubită; Nogreşit, sentimentul 6 

punctul ae poznire al acestui fel de. iubire „dar 

i sentimentul - e repete intelectualizat şi raţiunea 

descopere. motivele pentru care putem: continua şă 
————— Dai A ci 

iubim acea, persoană,pentru. care amorul nostru 

  

trebue să persistespentru care amorul nostru 

trebuie să sporească 's au âin contra trebue înă- 

buşite Pentru PASCAL, „âmorul e “înainte: de toate . 

“un attdthement âe ensseş " şi acest attache- . 

ment. nu e ceva impulsiv! şi în care reflecţia nu E Hu e ce Ea 
  

ia de loc parte. Din contra.Posţii greci pentru Și 

a întăţişa felul cum: amorul împiedică pe „oine-va. - 

de a-si, aa seama, „de defectele persoanei iubite. 

21 întăș Lgau ca, pe.- un copil cu ochii. legaţi. 

Această: idee. despre. caracterul impulsiv şi 

-..



Lipsit de reflecţie al amorului o. găsim la 

“mulţi şi CHAMPORT ilustrează acest: fel ae a- -şi 
închipui amorul prin următoarea anecaotă: o 

" doamnă spunea iubi tului eiiice: que j 'aime en 
_ vous'şi se! pregătea să enumere calităţile sale, | 

Acesta, însă. o “întrerupse - iinediat;: "Si vous 1e 

„savea: de suis perdu", PASCAL a. protestat „de mai 

înaintțe contră acestei „ concepţii deapre. aunor : 

e aiine sanie etate ȘI mt retitu, ce. au "il ame, a 

PASCAL socoteşte că analiza sentimentelor eve e 
poate duce Za distrugerea lor numai când sunt Te ne a a e a e 

 slabs,dar când sînt puternica vân urma. invocărei - 
de rațiune 8 tuturor motivelor ce ai ae a iubi 0 
persoană,6 iubeşti! mai tare, Limpezimea vederei, 
nu astâmpără Pasiunea, bine: înţeles când Pasiunea „exiată, | - SRR N Se poate să „nu mai împărtăși astăzi concep- ia prea intelectual istă pe care PASCAL Şi-o. fa. | „ce dasgre amnoz, în schimb însă alte idei ale sale despre Acestă pas iurie tonotă un moralist 

>



ale cărui obesrvaţiuni ni se par şi astăzi, înteme- 

eate, Astfel e reflccţia că e nevoe pentru. 'ca iubi: 
ÎN van II IN RR ei 

—— 

rea să subsiste ca persoana iubită să apară mereu 
e mei mem eoa e în e paria mama ate RETINA rome 

cu alte însuşiri, să se transforme sau să se reîno- 
    

iască mereu, să. fie diversă în. înfăţişările ei. căci 

altfel! iionotonia întăţigării sale în n acelaşi fel ar 

obosit SD o ai e, i | 

Quoique ce. soit: une mâme passion, il faut “ae la 
nouveaute; 1! esprit : :s'y plaît,et qui sait, se la pro= 
curer sait! se faire aimere Se : 

“Una poet modern: a. exprimat” într! o: poezia: această 

ideg, că preferinţele sale în. iubire ar merge, către 

-0 foines. care ar îi mereu. alta prin înfăţigările: ei 

şi care totuşi ar rămâne: aceeaşi „E tema debvoltată 

ae. VERLATNB în Mon râve familier: 

Je. fais- souvent ce reve , Gtrange et penâtrânt N 
D'une femme inconnue, et: que J aime;et qui m. 'aime 
Et qui. n, 'est chaque fois,ni. tout ă fait la meme.. | 

N tout ă fait une autreyet m 'aime et me. comprend;- 

ul te rellecţiuni mai ales cele din partea ti- 

“nală a discursului. expun nu generalităţi asupra 
me 

amorului cât. obsevaţiuni care în mod transparent 
[III rea mea: mmm ee 

redau propria experienţă a. autorului, Astfel sînt 

Zet lecţiunile aupra, timidităţii în amor, care de 
ra , 

fapt: nu-s de cât confindenţe asupra, desfătării 
pp . 
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„de aiubisfără a îndrăsni să declari: iubirea, 
ta, lăsâna- 0. totuşi să se, „deelare prin privirile. 

prin atitudinile sale i prin_î tot ceea-ce. PAS-.. 

DAL numeşte 1 eloquence a! amour . 

Le : plaisir â'ainier sans. 1'oser dire a.ses: 
“peines,mais aussi il a ses. 'dguceurs; Dans duei 
„transport n'est-on-point e. former toutes ses 
"actions dans la vue ae plaire ă une personne que. . 
l'on estime infiniment!l'on s'etuqie. tous les. 
jours pour trouver les! moyens. de se dcoouyrir, . 

:„et--1'on y. emploie autânt de temps “que. si l'on 
devait entretenir celle que l!'on aime. Les yeux 

„8'allument et 3'6teignent dans un mâme moment; 
et guoique l'on ne voit pas manifestement que 

„„celle, qui. cause tout ce desorâre.-y prenne garae,. 
ai on a nanmno ins la satisfaction de sentir tous 
- ces remuenents pour une: personne qui le: merite 

si bien, a Aa 

SULLY Rugzoraa poetul delicat al versurilor . 

“din Stances st Posnessa dat un comenta poetic 

al acastoz ieflecţiuni F într! o poezie , cunoscută: 
! Le moillcur moment să-saaute 

Le meilleur moment des amours Sa 
N'est pas quarid on dit:"Je ti! aime a 

-Tl eat'dans le silence mâne. i 
A demi TompU tous „Les „jours; 

Ii est dans les intelligences | pe “Prowmptes' et furtives:dea: cseuzra; 
Il est dans les feintes Xigueurs., - :._ ::Bt” les -secretes! “indulgences; a 

- a. 
Do i . . )
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Dar. o eloquenţi: tot aşa de mare ca Şi privizea 

o- are în iubire după. "PASCAL şi tăcerea i 

| En! amour un silence aut zi uz. qu. 'un langage,. 
Il y a une eloquence du silence qui pânttre plus 

„que a lengue. ne saurait faire, 

si după cum am comentat o reflecţie din Le pis 

couzs cu ajutorul unoi stanţe ale lui SULLY PRUD- 

HOME vom găsi cel. mai bun comentar- la această: 

„reflecţie asupra tăcerii în aragoste într! un pasaj 

dintr! un mare scriitor moăernymisticul delicat 

HAURICE NARTARLINCE, care a scris un. foarte pătrurt- 

zător. esseu asupra, tăcerii, Ceea-ce ne anint îm. des- 
IT 

pre o persoană iubită sînt clipele de tăcere ere pe. 
DN E RR 

„care le-am petrecut lângă dânsa. 
e... Ge. Gu 'avant tout vous vous rappellerez â'un 6- 

| tre. -aimâ profondsnent,ce n'est „pas les paroles 
qu'i) a qites ou les gestes qu'il a. tait3 mais les 
silences que vous avez vecu ensemble; car c'est la 
ualite ae ces silence qui seule. a revâle la gua= 
LIts de votre amour et-de:vos: mes, - 

  

si MABTERII, INCI celebrează în modul următor far- 
mecul tăcerii pe câre o gustăn lângă persoana pe 

“ care o iubim: | 
i pa | | 

N! est- ce. pas le: silence qui atternine ct qui fixe 
la saveur-de L'amour? S'il-etait privă cu: silence, 
1! amour n. "aurait ni goât ni parfuns Șternels, Qui
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de nous n'a connu ces minutes-muettes, qui s&paâ-.. 

raient les levres pour reunir Les âmes?11 faut 

les rechercher sans 'cesse. 
IL n'y a pas de. silence plus dociie que 16. 

silence de, 1” amour :et. c'est vraiment “le seul qui 
ne soit qu! ă nous seula. a 

„cine! e femeca care a “inspirat 1ui PASCAL a- 

 ceastă iubire: delicată: şi mistică Biografii 1ui 

PASCAL ptesupui că ar fi fost D-ra de.. Roannez 

„sora âucelui ae BRoannez„proteotozul scriitorului, 

 Presupunerea se întemeează pe. faptul că e singu- 

„ra fenee demnă e: un tânăr: genial. cun -e PASCAL, | 

pe care marele scriitor -a cunoscut- 0: în perioada 

când a. compus 1e Discours sur les passions de 

1! amour. | | | | | | 

| „In ori.- ce „caz. în analizarea stării sale su- 

fleteşti "PASCAL a dat dovadă de aceeaşi tineţe 

de observare şi de aceeaşi. pătrunăere ca şi în 

  

“experienţele sale. asupra presiunei aerului şi, a 

echilibrului lichidelor.Realitatea observată de 

data. aceasta de dânsul era o realitate sufle-. 

tească, In curână părăsina cu totul natura exteri- 

oară ; PASCAL îşi va aţinti privirile numai asu- 

pra naturei interioare a omului - Şi va da Cugetă- - 

rile sale care conipletează opera ae moralist,
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începută cu Discursul. pe -care 1'an analizat „amorul 

omenesc -de care PASCAL, ne vorbeşte în acest Discurs e 

întrl'uh. contrast care pare ciudat la prina vedere | 

faţă” de iubirea pentru: Dumnezeu care. în curând îi va 

cuprinde tot sufletul, La -o "privire mai ae aproape 

îneă n ne Qăra: seama că amorul acesta pentru O „temee a 

fost pentru. PASCAL o etapă. în ascensiunea sa către 

Dumnezeu, . Megreşit, dacă. ar fi vorba de o iubire! sen= 

suală explicaţia aceașta âr fi, supărătoare, Dar în 
  

cazul - lui "PASCAL, a cărui. iubire chiar pentru. o “fiino 

vă omenească e- spiritualizată şi. mistică,această ex- 

plicaţie nu poate: să supere „ Bau să- revolte «In Les 

Pens6es vorbeşte de ces raisons du: coeur que la rai- 

son ne- connait pas", Aceste motive 1'au îndemnat să 

renunţe la tot ce-l lega. de pământ, iubire de ştiinţă, 

iubire pentru o fiinţă omenească,şi să-şi concentre- 

ze toate. forţele sale sufleteşti în iubirea pentru 

Dumnezeu care-i. va “dicta marea sa lucrare Les Pen- 

s6es.. - 
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aa PASCAL. LIS PROVINOIALES, LES PENSIRS CA -: 
„APOLOGIE A RELIGIRI. CRESTINE, 

In cursul anului 1653 curână după. compunerea ci- 
seritaţiei asupra. - "pasiunilor: amorului se petrecu în 
sutlotul lui PASCAL, o. transformare profunaă care-l 
va .conâuce la o criză mistică, Factorul care a de= 
terminat în primul. rând această schimbare. suf letea- 
scă a fost fără îndoiară înrăutățirea stării sănă-: 
tăţii scriitorului, Boala care- l cruţăse câţi- va | 
ani puse dih. nou stăpânire pe dânsul, Gânaul morţii 
apropiate „Suferințele sale. fizice. care ascuţiră 
sensibilitatea lut, se” aâăogară. decepţiilor pe. care: 
viaţa: mondenă. le produsese asupra unei. firi aşa ae: 
delicate şi a. unei “inteligenţi aşa de: 1 ine: cum. î:* 
erau cela ale lui PASCAL şi toate aceste cauze : 
determinară o criză mistică a cărei. manifes taţie. 
mai Puternică izbucni în noaptea de 23 Noenbrie NE 
o nspre miezul nopţii, Stim aceste pa art îicula- 

itâţi precise dela PASCAL el însuşi care a notat
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iîntr! un fel de memorial pe o bucată de pergament 

- amintirea | extazului. din acea noapte cum şi a gân-: 

âurilor ce i-au străbătut mintea în momentul. ilă- 

„minării bruşte a conştiinţei 'saie -cână a avut. sen- 

_timentul că. se se află. în prezenţa ui. Duanezeu. iceas- 

tă însemnare PASCAL o purtă până la sfârşitul vie- 

* qii,cusută | în căptugeala hainei sale „Pergamentul 

si 'a pierdut ;car PASCAL avusese grija să copieze 

"deztul însemnări sale de pe pergament Această co- : 

pie care ni s!a păstrat e un document. care revelea- 

ză starea sufletească a scriitorului în momentul 

câna intră în ceea-ce. S "ar putea numi perioda mia= 

ţică 8 existenţei sale „periodă în care produce o- 

„pera sa, . „capitală,Les Pens6es. a 

a Acest. document conţine. indicarea aatei câna la 

avut extazul şi apoi; după un spaţiul lăsat în alb. 

“dn scop de & stărui mai bine asupra întâmplării 

| din acea noapte» cuvântul Peusactaşat de rest. pen- 

tru a arăta iluminarea ce 8. 'a produs în sufletul 

lui, când după o neditare a unui pasagiu din Evan- 

ghelia Sfântului Ioan in care citează câte-va 

fraze a avut sentimentul că se găseşte. „în faţa i 

„Imi. Duninezeu, * e -- 

„Dieu d! Abraham; Dieu 4" Isaac,Dicu ae Jacob, 
.“



Non aes phi1osophes et des savanis, 
Cervituae. Certituge, Sentimente Joie, Paix. 
Dieu de Jesus-Christ, -. o 
Deum meum et Deum vestrume 
"Yon.Dieu -sera mon Dieu." 

“0ubli. du monâe et'ae tout, normis Dieu, 
Il ne se trouve. que par Ies voies- „enseianees -dans 

1! Evangile, „Granăeur. de 1'âme humaine, 
"Bere juste,le monde ne t'a point connu;mais je 

tv! ai connu!, Joiesjnie, joie, pleurs de doie. 

PASCAL are sentimentul în urma acestei viziuni, 
că s 'a, revărsat asupra _dui graţia divină, De aceea 
exclamaţiile sale de bucurie: !Joie,joie,pleura de... 
joien, cum şi cunoscutul "certituden, de. oare-ce are 
impresia că Isus e prezent lângă dânsul şi hotărâ- 

__ Tea pe care o consemnează în acest document de a 
nu se mai despărţi de Isus, Extazul lui * PASCAL ar 
putea. să- să-ni se pară nouă spirite po; ponderate şi ra- 
ţionaliste „halucinaţia unei persoane într'o stare 
de surexcitare mor morbidăe De aceea unii savanţi, atei. 
referindu-se şi la alte particularităţi: care reve-
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PASCALun , om .cu  nalucinaşii ' învederând alie- 

naţia mintală, n! ar fi fost capabil de 1e raţiona= 
    

mentele şi logica stânsă „cum şi de observaţiu- 

nile pătrunzătoare din Les Penstes. De fapt nu 

trebue să judecăn extazul lui “PASCAL cu ide- 

ile noastre: raţionaliste şi "cu sentimentele” nioa- 

stre de răceală şi de indiferenţă: faţă ae reli- 

„gie,dar: ca manifestarea sufletească a unui: -om 

stăpânit. de :o- credinţă fierbinte şi cu atât mai 

fierbinte cu cât după o eclipsă de câţi-va ani 

| această credinţă se aprinăe din nou în sufletul 

acestui om! care se căeşte de trecutul său şi 

devine cu atât mai, pasionat: în credinţa sa re- 

“ligioasă.Pentru a pricepe o stare sufletească 

asemenea celei a lui PASCAL când trece la COn- 

versiunea sa definitivă trebue să cetim analis 

zele stărilor sufleteşti ale personagiilor din 

romanele catolice ale romancierului “HUYMANS, ca= 

re după ce a scris romane naturaliste, după for- 

“mula lui. ZOLA, a aplicat în.romanele En route; 

| Lă Bas şi aitele,proceaeele -ronanului natura. Ă 

list pentru a descrie trecerea la o credinţă | 

aprinsă a unui om din zilele, noaptre, 

PASCICOLA IX,
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“cad urmare a stării sufleteşti din noaptea 

| extasului său, PASCAL se' hotărăşte „ e drept că 

mai lasă să treacă un an şi două luni aupă noap= 

tea nemorabilă - să se retragă 1a mânăstirea dela 

Port. Royal, Cca Şi. ARNAULT, NICOLE, LEIAITRE de SACI, 

ca şi aceşti ". solitaires de Port Royal." care de 

fapt erau nişte laici ce duceau o viaţă austeră 

petrecută în rugăciuni şi în meditaţiuni pioase, 

PASCAL se retrage într'o căsuţă âin cele zidite 

în juzul acestei celebre mânăstiri din înprejuri- 

mile Parisului şi cauta să prepare într'o viaţa de 

reculegere ceeace” 1n vorbirea oamenilor. pioşi se 

“numeşte. "son nalut" adică mântuirea sufletului său, 

| „De şi renunţă la, lume, PASCAL nu renunţă Ja. sac 

tisfacţiile inteligenţei; PASCAL continuă să se o 

cupe -cu ştiinţele, dar lăsână cerecetările de fizi- 

“că pe al qoilea plan, se ocupă mai ales de .matema= 

vicie In această periodă scrie două fragmente _ae 

filozofie stiinificăspe care de-a întitulaţ. „De 

1! 'esprit gecmetrauie şi în acelaş timp prezintă A- 

„cademiei de Siiinţi ain Patis câte-va l:emorii care 

pun bazele disciplinei din matematici numiţă calcu-
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ul intinitesinel „Aceste scrieri şi aceste cerce- 
- 

+ 

tări * ne dovecese luciai tatea deplină şi puterea . 

spiritului lui “PASCAL în ciuda savanților atti care 

caută să-l prezinte» din cauza extazului său de. | 

credincios,drept un alienate | | 

„Aceste cercetări ştiinţifice nu-8 ae alt fe 

singurile preocupări ge: ordin intelectual ale 1ui 

PASCAL. BI zecăteşte cu pasiune pe filozofi şi în 

special. pe BPICTET icare. a dat stoicismului anţic A 

o. expresie definitivă, De asemeni citeşte pe NON- 

 TATGNE, - | | | 

| “Rezultatul meditaţiilor: sale asupra acestor: doi 

moralişti î1 găsi într! un opuscul: prtretien de 

FAS CAL avec li, de SACY sur..Epictâte-et sur lion-, 

taigne. Acest. opuscul conţine relatarea unei con- 

vorbiri a lui: PASCAL cu unul din solitarii dela, ' 

„Port Royal - LEMAÎTRE de. SACY. Acest părbat, care e= 

-ra un elenist. foarte învăţat. îşi are un 100 în 

Literatura rranceză din cauza, unei foarte frumoas 

„se tiaauceri. a Bibliei făcută după textul grecesc 

"gi ain-cauză că a avut relaţii amicale cu doi:
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“scriitori! de geniu cu RACINE şi cu PASCAL, LE- 

NAITRE de SACY a fost profesorul de. greceşte al 

lui RACINE; lui îi datoreşte. marele tragic reve- 

Jarea teatrului grec care va avea o aşa de mare 

inrauenţă: asupra geniului Săue 

ina în 1'Ehtretien' avec. Me de. SACY- găsim germenii 

multor idei care or £i relwate şi desvoltate 

în Les Pensc6s. Astfel într'un pasagiu PASCAL, îi 

arată lui GACY că filozozul &toic are vederi jur 

te asupra agitaţiei sterile şi vanitoase a oanz- 

milor,că-gi dă seamă care sînt datoriile 1or;tar . 
„mu vede că firea omului nu „poate nimic. fără aju- - 

torul divinității: PASCAL îi mai arată lui „SAGI. II 

că: MONTAIGNE care «: ma sceptic. şi-a dat. Seâna de : 

siăbiciuinea minţei! omenesti „pe care 'o- revelează 

, contrazicerile şi erozite judecăților noastre, 

  

: de. neputinţa în. are! fe. atăa de a ajunge numai 

     -. rin. fo 1 . p orţele inteligenţei noastre la adevăr, 
iese s Li 

  

zi 
„PASCAL îi denoiistrează lui. LIAITRE „de SACY- că 

“4 
_Tiloz ofia stoică a văzut un Gin numai însuşirile q 

    

sale de mărire sufletească, în. timp ce Fiozofia DD nea 0 NN Dau ae a ut mt  



a
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sceptică. a Iu: MONTAIGNE nu deosebeşte în  suf16- 
Pita 

e 
tea ur contrast 

la on între măr imea şi slăbiciunea sa. cufleteas- 

că - e o contrazicere pe “care n to pot. rezolva 

nici stoicii nici scepticii, numai mai religia. a creş= 

tină. poate oferi o explicaţie. acestor contraste, 

numai. ea poate rezolva aceste contraziceri şi 

numai ea poate aa. o explicaţie adevărată e a natu- 

| zei morale a omului ; | 

In felul. "acesta apare. în: - întretien avec te d. 

SACY igeea apologetică a religiei creştine. pe. 

care PASCAL o va, "relua şi o vă desvolta în Les. 

„ Pensese - - Da . 

| Credinţa. luă va . ua, însă foarte. curând un ca- 

racter-mai aprig şi mai. întunecat, Cauza câre în- 

teţeşte credinţa sa şi făcână-o mai ascetică. îi 

aă un caracter, mai agresiv şi mai aspru e mai 

| întăi înflăcărarea ae care e cuprins intrâna în 

Criimăşagul luptei. dintre 'jansenişti. şi tezusti; 

1uână < «partea jânseniştiler. PASCAL 'scrie şi publi.» 

că atunci : Les. Provineiales;apei credinţa sa e. 

„„exaltată de vindccaioa. ce î. -se: pare miraculoasă - 

|
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a nepoatei sale Marguerite Perier,în sfârşit prin. 

revenirea chinurilor şi a suferințelor boalei dare 

exasperâna persoana sa fizică au o repercutare: asu= 

pra gânăirei şi asupra sentimentăâlor sale şi înti- 

- păresc asupra operii sale: o' pecetie lesne de recu- 

“ noscut, a. | | 

„Câte-va cuvinte asupra participărei lui PASCAL 

la cearta. dintre janseni şti şi jezui ţi, Cearta care 

se destăşură âela 1640 “încolo între jansenişti şi. 

„Jezuiţi se manifestă prin o serie de broşuri criti- 

ce ale fiecărei tabere. După publicarea în 1640 a 

operei teologice a Yui JANSEN US, întitulată Augus= - 

„tinus începe în jurul acestei opere o vie polemică 

în care întervine Sorbona în calitatea pe care o 

_avea atunci de Facultate. de. „teologie care are că- 

derea să se pronunţe în toate chestiile ae credin-: 

ță, In 1653 Sorbona pronunță condamnarea a cinci = condamnarea a cine 
ra 

propositions,adică a cinci Chestiuni i teologice din 

Augustînus, socotindu= le. dzept. erezii, Inver şunarea 

jezuiţilor contra Janseniştilor : merse aşa . de depar- 

te în cât în 1655 un prot din Paris refuză să În- Ş



- - Re „13 3- 

părtăgească pe un nare senior,ducele de Liancourte 

fiing-că fiica acestuia era crescută la Port Royale 

Indignarea cuprinse nu numai pe janseniş miar. tot. 

publicul ANTOINE. ARNAULD; doctor în teologie şi unul 

"gin solitarii. dela Port Royal interveni în discuţie - 

cu autoritatea pe care. i. -0 da o viaţă. de. o înaltă . 

moralitate şi o ştiinţă foarte adâncă: în domeniul 

teologiei şi adresă ducelui de_Liancourt „două seri- 

sori în care ataca părerile teologice - _şi morale ale 
— 

iezuiţilor. A „doua scrisoare fu Bupusă judecăţii 
  

sozbonei (care pe atunci era numai o: Facultate ae ai 4 

teologie). In momentul. când. desbaterile erau să. sa 

ceapă şi stână ARNAULD şi prietenii săi se âşteptau 

la 0 condamnâre Ge oare=te Sorbonă era compusă în 

majoritate: âe iezuiţi „ARNAUDD: se gânâi că ar fi: 

bine să facă „apel 1 la opinia publică şi de oare-ce 
Se eutiiiii Dn 

vârsta lui „mediul în care trăise şi rigiditatea 

personalităţii sale morale nu-i berimiteau să cu- - 

n6ască spiritul acestui, public: pe care. dorea să-l 

câştige „felul. cum trebuia să- i vorbească pentru 

a-l convinge „se aaresă lui "PASCAL pentru a întoc- 

mi 0. apărare d cauzei sale; adică a cauzei danse- 

niste, | 
. 

NT
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PASCAL interveni. atunci! în polemică şi publi= 

  

că 18 scrisori „din care prima e din Ianuarie 

1656 şi ultima in'Martis "1657. Titlul sub care. 

apărură aceste soridori-e "Lettres dorites par . 
Louis de Wontălte:ă ur provincial de ses amis 

“et au Revârenăâs Ptres jesuites sur le sujet de 

la morale et de la politique de. ces peres. Acest 

„titlul s'a părut prea lung publicului care le-a 

denumit mai. pe scurt Ies Provineialea, după cun în 

Louâs de Montalte: a descoperit ae îndată pseu- 

doninul sub care se ascundea PASCAL, Ş 

„ Primele: patru Provinciales atacă pe iezuiţi 

asupra Gnestiunei Graţiei. Celelalte lăsând! de 

  

o.parte,afară. de ultimele qouă,chestiunile. de. - 

teologie se ocupă de chestiuni _de morală. şi. a- .. 
tacă ne: iezuiţi cu privire “la. cazuistica. lor, 

Na 

şi biciuesc. uşurinţa cu care. din motive intere». 

sate ieaviiţii absolvă păcatele clienţilor asa 
1 -S'a discutat mult, asupra problemelor puse: în: | 

| discuţie de. PASCAL şi în special asupra celor... 
morale, In fond cu toate - excesele în care iezu-. - 

iţi au căzut din cauza dorinţei lor. ae a domi-
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na “conştiinţele şi de a pune nâ na pe putere;ca- - 

zuistica lor în contra, cărei se ridică: PASCAL nu 

poate fi “conâamnată. Cazuistica -se născuse din .do- 

rinţa de a adapta prescripţiile unei religii năs= 

cută într!o stare de civilizaţie de o mare. .sim- 

 plitate cum era cea. + ain. Iugeea în momentul veni- 

sei pe pământ a lui ISUS, cu nevoile unei civili- 

zaţii complicate cum e cea modernă - Şi din nevo- 

| ia de a ajusta principiile generale ale religiei 

“cu cazuri idiviauale. PASCAL 5 'a arătat de multe 

ori nedrept. faţă ae iezuiţi căci are altă cohoeg- 

ie morală. Mozala lui PASCAL e.0 morală intran- 

„sigentă,austeră,ascetică;e o o morală ge om care | 

trăegte singur nu în. societate se o morală creş- . dinte Add m avăs i Anini ii ANN 

tină impregnată. de stoicism, şi din punct de. Weds- 

    

re creştin e o morală de călugăr. Problemele pe... 

care le discută PASCAL n? âr. mai interesa socte- .... 

tatea de. azi pe care aiferendele între jezuiţi. Ei 

jansenişti o. lasă rece,dacă Provincialele n'ar 

avea în felul cum 'sînt prezintate chestiunile 

o mare 'voaloare „literară, - ra ta 

Inspirația genială a lui PASCAL a fost să sub.
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stitue unor discuţii abstracte a teoriilor asupra 

graţiei. sau asupra cazurilor de conştiinţă nişte 

dialoguri foarte vii cu inele personagii care 

trăiesc şi discreaitează argumentele lor lor: prin ri- 
  

aicolul lor, Sînt scene de comeaie pline de vervă 
POI O O Să 

      

urmate, de pasagii în care PASCAL atăcând âe-a drep- 

tul pe adversarii săi îi. invectivează cu o inaig- 

nare. vehementă sau cu ironia sa, Această prezenţă 

în aceaşi lucrare a fineţei de observaţie cu verva_ 

comică. "şi cu. vshemenţă, 1'a făcut pe. VOLTATKE să 

afirme în Le sitele de Louis XIV:"Toutes les 

sortes d! $loquence_ Yy sont renfernees" iar cu pri 

vire la limba din Provinciale să declare că din. 

cauza pertecţiunei limbei: Il faut rapporter ă cet 

ouvrage 1! &poaque ds la: fixation du. langage.. 

Publicarea Provineialelor - are - drept efect 1n- 

teţirea conflictului. intre iezuiţi, şi dansenişti; 

în urma stăruinţelor, iezuiţilor care aveau mare | 

trecere pe lângă Curte,guvernul luă o serie da mă 

suri âe constrângere faţă! de jensenişti care nu îi 

vroiau să renunţe 1a erorile de dogmă denunţat e 

ca aflându-se în opera Hogustînua a lui JANSENIUS
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şi care erau: "socotite: ca fi ina erezii religicase;: 

şcoalele pe care janseniştii le aveau la Port 

Royal fură închise,elevii trimişi acasă, iar! călu- ni nina 

„găriţile. fură expulsate. In acest moment câna 

credinţa lui PASCAL fusese înferbântată de peri» 

    

peţiile polemicei;o întâmplare veni să exalte şi 

mai mult argoarea sa religioasă. 0 nepoată a say: 

'0 fetiţă a D-nei Pârier, Marguerite, fu vinăecată 

“în moa miraculos de o fistulă la ochi pe care me= 

dicii nu o puteau lecui; Vindecarea se săvârşi în 

urma atingerei fistulei cu un spin despre care se 

zicea câ. provine cin cununa ce se pusese „pe cap 

Wintui torului câna fusese. răstignit pe cruce, A- 

ceastă moaşte se păstra cu deosebiţă evlavie în 

capela mânăstirei! dela Port Royal, PASCAL, conside- 

ră vindecarea această miraculoasă. ca 0.-dova ovadă de 

“interesul arătat chiar de -Dumnezeu pentru! cauza 

pentru care lupta;,ca o mărtuire că: El se manifes-. - 

tase de partea iui PASCAL în apărarea jans seni şiui 

lor contra iezuiţilor, „In Ia Vie de Pascal,scrisă 

de sora genialului scriitor, -me Perier,această



-1583- 

- martoră bîne „întornată ne spune” că acest miracol, 

denunit "Le miracle de la: Sainte Bpinena fost îns: 
  

tâmplarea care- II notări, pe PASCAL să realizeze 

proectul care eăen că încolţise chiar în momentul 

cână scrie HI! Butretien avec MU. de SACY . - proectul - 

E de.a compune o Apologie a religiei creştine. In tot 

o
 

a
 

cazul după relaţiile pe care ni le aă -me Pârier ) 

în la Vie de Pascal vedem cum. acest miracol a fost, 

pentru. PASCAL mobilul unui nisticisn protună,. 

De _aci înainte PASCAL nu numai renunţă la lume şi 

la plăcerile ei,dar: duce o “viaţă de cazne pe care 

şi le impune cu. exaltarea „unui pustnic corpului 

său istovit de boală, Astfel poartă direct pe pie- 

le o centură căptuşi tă, cu cue e fier. care- i sfâ- 

- sie corpul - totodată îşi impune tot. felul de pri-. 
SS 

vaţiuni cu privire la mâncare, 

Viaţa de ascet pe care o auce,sufer inţele boalei 

şi cele p pe care voluntar şi le impune exaltă cre- 

_dinţa lui PASCAL care devine de un misticism a- 

prins. PASCAL renunţă acum chiar a piăcerile inte- Sr A-0 Enver 

lectuale „nu vrea să se. mai ocupe de . stiință ş în



7 

aa 
- 

ocupaţiunile. ştiinţit ice. vede numai vanitate Şi 

pierdere de vreme aepărtână pe om dela singurul 

scop care merită să-ţi “reţină activitatea - gri- 

„da de a-ţi mântui sufletul, EL, savantul” a Le Că» . 

“rui cercetări în matematici au dus la. crearea | 

calculului infinitezimal şi ale cărui experienţe . 

în fizică au condus ia desvoltarea hidrostaticei 

ajunge, împins de misticionul său retigios 1a, con- 

cluzia formulată astfei într! una, din Cugetările 

sale. : | Sa i E e B 

| Je trouve Don qu' on. n 'approffonâisse pas le. 
syst&me .. de Copernic „Mei - ceci,,.. TI] importe ă 

“toute la vie de savoir si 1! âme est “mortelle ou 
immortelle. 

In această stare de credinţă exaltată, în sin- 

 guzătătea dela Port, Royal în care. se” afunaă din 

ce în ce mai mult PASCAL are.din_nou _viziuni_ 

şă extazuri. Işi închipue "că vee pe ISUS,că stă 

de vorbă cu “dânsul după cum dovedeşte O. meditaţie 

„inserată în Les Penses asupra Patimei 15 ntuito- 

rului, în care relatează dialogul pe. care 1-a 8. 
7 xut cu dânsul: _ ă
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Console-toi: tu ne me. chercherais pas si tu ne 
- m'avais trouve, 
- Si tu connaissais tes pechss, tu perărais coeur. 

Je le perârai aonc,Seigneur, car-je crois leur - 

malice sur votre assurance „Non, car mo „par qui tu 
2 apprends „t!'en peuz gus rir,et ce que je te âis,. 
est un signe que je te. veux gurir. A mesure que 
tu les expieras,tu les connaitasset il te sera 

ait:Vois les psches qui te sont remi se 

| Dialogul din Le lystăre- de Jesus a inspirat pe . 

„ VERLATEB în Sagesse, In acest 'poem- VERLAINE imagi- 

nează un dialog între aânsul şi Mântuitor şi. reia. 

chiar unele expresiuni ale lui PASCAL, 

Aime-moi! ces aux mots sont mes/'verbes suprâmes, 
Car €tant ton Dieu Tout-puissant,je peux vouloir - 
ai s je, ne veux â' aboră. que pouvoir que tu m 'aimes 

Seigneur c'est trope Vraiment je n'ose, Aimer qui? 
Vous? 

Oh: noni Je - tzemble st n'ose.,O0h'vous aimer je n'ose 
Je. ne veuz pas!Je suis îndigne, e Vous1la Rose 
hamense des purs vents. de 1 “Amour, $ vous, tous 

Les coeurs aes saints 6 vous qui fâtea le Jaloux 
D' Isra51,Vous,la chaste abeille aui se pose 

„Sur la seule Fleur a'une. innocence mi- close, 
> Guoismoi „moi,pouvoir Vous aimer! IE 

Această: stare sufletească ae misticisn araent - 

 ţinu cinci ani, dela 1656-1662,anul morţii sale, 

  

In - acest timp PÂSCAL lucrează. la Cpera sa ca-
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| pitală Apologia religiei creştine pe care nu pu= 

tu s-0 termine şi pe care n'o cunoaştem decât ? 

sub £ ormă. de fragmente dispara ate ae material, ne- 

necoorăonate. In aceste fragmente care nu fuseseră 

încă închegate într! un tot ae autorul lor au fost 

publicate opt ani după moartea 1ui PAS SCAL ae soli- 
tarii dela Port Royal în mijlocul. cărora îşi dase 

“sfârşitul. Publicarea operii neterminate: a lui | 

- PASCAL oferia serioase dificultăţi. Notele: şi re- 

Si flecţiile lui PASCAI, erau scrise pe pucă ele de 

„hârtie deosebită ,nenumerotate' care. fusesera lipite 

pe foile unui registru, ia 

Solitarii dela Port Royal grtipară aceste. ze= . 

flecţiuni şi cugetări ale lui PASCAL în diferite | 
E 

capitole,întroducând 9 ordine arbitrară în aceste | 
  

  

  

note pe care PASCAL le. lăsase neorânauite. Ei pu= 

“blicară această lucrare în 1670 sub ţitlul ce Pen... 

sâes de l,Pascal sur la retigion ei 'sur quelques 
      

  

autres .sujets, Dar nu “numai “că ei. clasară cugetările 
———— 

“ substituind propriul 107 plan intenţiilor pe care 

PASCAL le-a avut dar în acelaş vâmp: modificară. 
55
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textul lăsat de acesta, îndulcină unele expresiuni, 

schimbând unele cugetări lăsând la onarte ce nu 
a ! 

„le convenea şi pună ând în reliei caracterul reli- 

  

gios al. Cugetăriloz» 
Di 
  

Multă vreme ediţia dată ae Port Royal a rămas 

căiţia tip a Cugetărilor după care. 'au luat toa- 

te ediţiile ce s'au aat. din această. lucrare până, 

La jumătatea secolului al xIx-1e” ae cână - au înce-. 

put să se dea eaiţii în care pe de o: parte con- | 

trolânau- Be „textul autograt al Cugetărilor,s! a 
  

“cătat să se reproducă mai corect textul lui PAS- 

CAL şi în acelaş timp să se prezinte Cugetările 

“în ordinea în care le-ar fi aşezat PASCAL. Cea 

mai bună din aceste ediţii e cea dată de BRUN- 

SCHIG în colecţia Les grands  Scrivains de la 

Franca „ BRUNSCHVIG a renunţat la chimera pe câre 

a avut-o muţi editori ai Cugetărilor de a recon- 

_strui planul lui PASCAL, Intr'adevăr nu se poate 

şti care ar fi fost “planul Apologiei . religiei 

creştine în vederea căreia PASCAL a acumulat ma= 

terialele ce ne-au rămas sub formă de Cugetări,
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| Inăicaţiie pe care ni 1e- au lăsat cont înmoraa 

mii cum sînt me Pârier în Viaţa fratelui ei gĂ 

Etienne-Bârier nepotul scriitorului, în Prefaţa 

pe care a scris-o pentru. ediţia dată. în 1670, nu 

concorâă între ele. şi distribuţia în capitole 5 

acestor Cugetări făcută de -egitorii lui PASCAL, . 

e aşa de diferită! dela unul la altul încât deo». - 

_ sabirile 107 sînt dovada cea mai bună că togi. a- 

“cești editori stau înşelat,  . . = 

E cu neputinţă să „reconstituim în mo exact 

acest plan când! s'a doveâit că s 'au pierădut no- 

    

tele 'care conţineau un număr de idei care ar fi 
  

fost fundamentale pentru Apologie şi câna PASCAL 
m . ai e aim ENI 
  

  

| el "însuşi 'spuneasăupă relaţiile biografiilor săi 
  

—— 
“că ar fi avut nevoe de zece ani de sănătate ca 
    

    

„să-şi execute intenţiile sale; şi cână între 1657 
  

când. începe Hpologia şi 1662 „câna moare; n'a a- 

_vut. la dispoziţie de cât cinei ani în care a 

fost mai mult bolnav pașa în cât âin cauza. suf e- 

rințelor sale fizice n'a avut de fapt nici un an 

la dispoziţie pentiu a realiza intenţiile “sale. 

 PASCICOLA X.
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. Reconstituirea “metodică. a Cugetărilor. e impo- 

sipilă în ordinea în “care. s'ar fi suecedat în lu 

crarea def initivă;poate că chiar PASCAL, nu-şi fia. 

xase acest lan, Printre “cugetările - sale ne-a rămas 

una în” care PASCAL, spune, i 

La dexrniăre. chose qu' on teouve en fai sant un 0= 

»- mageest de Savoir celle au "il faut motire la pre- 

miere. | - 

Dacă însă nu ne putem aa seama ds planul aces= Si 
a: 

tei lucrări, economia ei generălă apare foarte 

1 iîmpea6. Plecâna dela "natura omului ; PASCAL ax ri 
me UC a Sona: cr a ear gin n a ere ee 

  

arătat ceea-ce numeşte 1a bassesse de 1'âme nu- 
- eee: 

a e oa Ia ar aroma mama m ae ea Te 

mana ee PIE eR a pe 3 cra pp rar era 3 ar ar 
arma ae Dea e see pr e 

maine „neputinţa juaecăţii noastre de € atinge. 
ae aan 

  

me RI Ra m EI ae a te în m Am cn ema are a o ee 

adevărul, slăbiciunea fiinţei noastre faţă de tot, 
miner a e m e ame n e ara 

ama m. empatie aaa are 

universul defectele organizaţiei: noastre sociale, 
= ata 

ar  . 

  

“ra. ui RN II 

şi împosibilitatea de a găsi nu fericirea,dar. 
i e INI Patrat ati 

    

am me ana n oer n: 

măcar mulţunirea. Am fi copleşiţi de âesnădej de 
mean : 

dacă din fundul. conştiinţei noastre nu s "ax rio 
Da rr mea 

  

dica un glas care să protesteze în contra aces- 

tor mizerii acestei alăbiciuni şi. acestor defec- 

te psovedină că sufletul nostru are sentinentul - 

unei perfecţii,intuiţia unei stări mai bune. A-



-145- 

| ceastă intuiţie cum “şi posibilitatea pentru noi 1 

de a, cugeta. asupra universului a cărui: forţă e în 

atare. să striveancă neînsemnătațea şi slăbi- 
. 

ciunea noastră Fizică, constitue notre graâeur,. 
i 

I.'homme n'est. „au 'un roseau,le plus faible de 
la nature,mais c 'est un raseau pensant m ne 
faut pas que l'univers enţier siarme pour l'e- 
craser.Un vapeur „une goutte d'eau,suffit pour le 
tuer.Mais quană 1l'univers 1! ecraserait,l'homme. . 
serait encore „plus noble que ce 'qui le tue,parce 
qu'il sait qu'il meurtet. 1 avantage que l'uni- 
vers a sur lui.L'univers n'en sait rien, i 

Toute notre dignite consiste donc-en la pen- 
sce. C'est de la qu îl faut nous relever,et non 
de l'espace et. ae la: dure, que nous ne saurions: 
remplir. Travaillons . donc ă bien penser: voila le 
principe de la morale, 

O singură, doctrină, o “singură filozofie poate 
  

să explice amestecul, de mărire şi de _josnicie 
is 

ce- 1 găsim în noi, Această âoctrină. e aceea a! 

creştinismului : dogma păcatului strămăşesc_e eo î- E e 

„că nizeriile omului iar dogma răscumpărării pă 

  

catelor noastre prin sângele vărsat de CHRIS'P08 

pe cruce explică nărirea ce o găsim în | sufletul 

nostru, 

Ceea-ce trebuia să vină în sprijinul denon=



îmla6- 

stației sale Le asupra agevărului religiei creştine 

era să fie şi o Genonstraţie sprijinită pe argumen- 

te. istorice scoase din istoria poporului ereu 

aîn miracolesăin viaţa lui ISUS CHIRISTOS, Dar a 

„ceastă parte a Apologisi „judecând după notele ce 

ai 18-a lăsate mult maă siabă âin cauza insutici- 

enţei pregătirei teologice a lui PASCAL decât de-: 

monatraţis sa bazată pe e arguhente irase din psi- 
cai 

chologia: omului şi a situaţiei sale în univers. 

 Demonstraţiile apologistului sînt mai convingătoare 

cânâ sînt sprijinite de observaţiile psichologiei 

+ decât cână se reazimă pe „cercetările lui PASCAL ca 

„teolog şi “istoric. al xeligici. 

pimadile Liei e meritul cel mare și originalitatea Cugetă=. 

ridor lui PASCAL, In loc să plece: dela. Dumnezeu şi 

dela univers pentru a ajunge. da om, PASCAL pleacă ă 

dela Om pentru £ ajunge, la Dunnezeu. Ceilalţi apoLo= 

_gişti nu se preocupaseră e natuzxa morală &: omului. 

+»
 i ge aceea edificiul lor apolozetic e SUDred o PAS- 
  

n 

AL păicholog şi noralist se examinează! pe sine Şi 
= n e arat 

examinează, sufletul celorlalţi, şi porneşte dela re-
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nul tatele a acestor_ cercetări pontru a îaca. apologia 

creştinismului. PASCAL îndepărtează probele de care 

se . servissră predecaaorii săi apologişti - de exem- 
  

plu demonstrarea € oxistenioi Imi Dumnezeu cu agiito- 
Dr
 

——— 

mul ordinei ce se află în univera;82u_ cu ajutorul 
    

  măreţisi spect acolului oferit do de natură PASCAL ? LB 

PO ES 

gă de asenenea la o parte „agumontele | Pur. metafizi 

ce bentru dovedirea existenţei lui Duznezeu după 

cum nu recurge la argumentul că religia e e adevăra» 

ii mmm DT 

dinţoie o o 

Lăsână la 6 parţe cărările ariblate de alţi « apo- 

tă din cauza univeraalităţii si antichității Cr6s. 

iogiști,el se. ocupă “nuzani - de inima noastză, şi o a- 

„rată aşa cuil 0 vede; amestec: de: “contradicţi 1 împ1e- 

vitură as înaugiri care arată măraţia şi dosnicia 

naturei noastre morale la granădeur et za bassesse 
e ee e cama n n. 

de 1 homme, ş i care n'are altă explicaţie decât: &- 

„ceea „pe care o - dă creştinismul. In chipul aceata 

face psntru : teologie gi în! speci ia pentru «po Loge - 

3 :
 

tică o operă. analogă “celeia ve care. o scări 

r
a
 

SOCRATE în filozofie. „Diipă cu filozotul SE 
  

| 
Ş 

ă
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- scobozâse filozoria ia ain „cer_pe pământ, tot astfea 
PASCAL „Scoboară teologia: dela Dumnezeu la Ompen- 
tru ca după. aceasta, în urma cercetării naturei MO 
zale e a omului să se poată înălța Qin nou dela om 
la Dumnezeu, 

„LES PENSERS CA OPERĂ DE MORALIST, 

a Metoaa, urmată de PASCAL în lucrarea sa apolo- 
getică e aceeaşi ca şi în lucrările sale de Zizi 

„căyunde porneşte „dela. anume „experienţe. şi răzi - 
mându=se pe. ele caută. să degajeze legi. „Aci însă 
faptele dela care pleacă PASCAL sînt observaţiile 
sale asupra nature. morale -a omului, După ce ne 
comunică rezultatul obăervaţiunilor sale, PASCAL 
se ridică ia! analizarea cauzelor lor, şi ne oferă . Te | explicarea Sontzaâioţiilor ce de-a constatat,
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Care e valoarea ui. PASCAL ca moralist; iață pro= 

blema de care ne vom ocupa, în lecţiunea de astăzi, 

“În observazea nasturei morale. a omului PASCAL, a 

fost. ajutat de MONTATONE, „Les Essais au fost pen- 

tru PASCAL ca moralist călăuza care l'a ajutat 

în: explorarea sufletului omenesc. Cugetarea lui 

MONTAIGNE că. 1'honme est un âtre merveilleuse- 

ment vain;ondoyant et divers; a reluat=o PASCAL 

şi adîncină-o a exprimat -9 în diferite chipuri; 

întrtun mare număr ce Cugetării, PASCAL face des- 

' crierea psicnozogică a omului insistând asupra. 

caracterului schimbăcios al firei sale: 'pasiunile 

sale sînt „ neîncetat altele,dorinţele se alungă 

una pe alta în inima lui - nestatornicâ-tul său. nu 

- mai e acelaş în momente chiar foarte apropiate 

ale existenţei. Inconstanţa. e_i caracteristica, noas=: 

tră. Uităn de. o ură care altă datţă ne-ar fi dus... 
pă danii 

până la crină, după cuin uităm de O iubire. care ame 
Pa e Ii Bi 

fi 'crezut că va fi. eternă. E. firesc ca după câţ i- 

    

  

           

      

Rae me a. meri ni 

va ani să numai iubin aceeaşi fomse: nici ea! nici 

  

noi numai sânţer aceaşi persoană. 

IL n "ame plus cette. personne au "il aimait il
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D iz ans.Je crois bien;elle n'est plus la mâme, 
m “stait jeune.et. elle. aussi;elle stait tout autre,; 
11: î.'aimerait peut- âtre encorestelie qu'elle Stait 
&lors,, 

e a mm “ 
_- 

Schimbăcios,nestatornic,acesta e primul caracter 

ta
 

al omului Suflet complex arfestoc_« de = însuşiri. Bobile 

  

Şi da pozniri josnice,qe vis visări. Spre infinit Si de m 

apucături meschine, de porniri generoase şi de preo- 

  

  

cupări- vulgare iată cea de a doua caracteristică 8 

sa. In. înfăţişarea acestei "bassessera omului, în con= 

trasat cu ceaa-ce constitue 1 sa, grandeur : " PASCAL 

are de. moâel pe MONTAIGNE ca, şi în înfăţişarea Ca» 
    

racterului schinbăciog şi nestatornic al. omului, 

Apropierea . ae idei şi uneori: "chiar. ae expresie 

între PASCAL şi MONTAIGNE e aşa de. „mare. în cât cri- m mesa 
Si ee aa e ae arme 

ticul. PAGUAT în studiile. sale asupra lui MONTAIGNE 

şi asupra lui PASCAL a afirmat că tot ceea-ce în. 
n e me o mei a rea SR rm ma ea a A e Pa me nu 

Les Pens ces nu e teologie propriu. zisă „provine : ain 9 Coe a. 
MONTAIGNE, Această apreciere sumară, asupra datoriilor 

  

intelectuale ale lui PASCAL nu ine seamă că multe 

  

din ideile morale ale lui PASCAL vin: 1 de. la_ CHARRON__   

- caze: ce e arept a reluat ăeiie lui ONTATEa dar 
le-a desvoltat în alt spirit în, tratatele sale, Dea
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trois yerites! şi De_la Sa agessejalte_. iei morale 
    

als lui PASCAL vin de 1n stoicisăe exemplu _€ de la 

  

EPITET prin intermediarul şi comeniatorul filozo= 
  

fiei stoice,Da VAIR. Constatările asupra naturei 
    

  

„morale a. omului. aşa cum le formulasa tilozozia 

“stoică le-a găsit PASCAL la Du VAIR, transtornate 

de spiritul creştin,prezintate sub haina sub cere 

un creştin le putea vedea - adică. sub un aspect 

asemenea cu cel sub care e1 însuşi, PASCAL,vroia 

să le vadă. Se a 

| Evident însă e că: dintre morelişti francezi. care 

1-au precedat cel . căruia PASCAL fi âatoreşte mai 

mult e - HONTAIGNE. Apologia lui Raymonă de ; Sebonde 
mm mr a De aa 

“conţine . punctul | âe plecare aa. ideilor „pe care le 

  

m ema a: moi EI ear = e 

  

- aesvoltă în: Cugetări,în. pasagiile în care voeşte 
ai PA Be

 

me rea am n pm aa i ma 

să ne. convingă despre. neputinţa raţzunei de a a- 
2 Aa: 

        

e aie 

unge. 1a adevăr ;despre infirmitatea. înnăscută a 

    

nteligenţei. noastre de a a. cunoaşte luorurile în. 

esenia lor despre. darul: ce-l avem de anăgi pe noi. 

înşi-ne,despre telul cum simţurile noastre, cum . 

pasiuniie şa interesele noastre se unesc toate.



pentru & netânpicai.ca să „ne Zacen o. iace. “exactă 

acspre Tucruri. | | o -. - 

Două exenple ne vor convinge cât de mul $ M0N- 

_TPAIGNE a inf luenţat pe PASCAL, Le luăm amândouă aia 

" Apologie ae Raymond de Sebonde capitol ain 1 Bssais, 

pe care 1! am comentat anul trecut. 

„ HONTATGHE vorbind de cauzele care pot să găune- 

"ze operaţiilor inteligenţei pentru L a-şi « da seara 
  

cu exactitate deapre natura lucrurilor, sennalează 
m mem map ma mere em mem emae 

  

şi imaginaţia care evocă viziunea unor fapte care 

ar putea să se întâmple şi prin aceasta turbură 

ideea ce ne-o tacem despre lucrurile care realmen- 

te le avem sub ochi, MONZAIGNE citează ca exemplu 

cazul unui filozof care eacă ar fi. aşezat într'o 

cuşcă cu eratii de fier,atârnată în vârful biseri- 

cei Notre Dame , se va, cutremura de spaimă şi deşi 

raţiunea îi produce argumente suficiente că n'are 

cum să cadă jos,de oare=cs cuşca în care se află: 

e bine închisă, so.idă şi bine spânzurată în vârful 

turnului totuşi e cuprins de aneţeală şi tot aga' 

dacă s'ar arunca între cele dovă turnuri o punte.
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de scânduri destul de largă, ori câtă singuranţă 

ne-ar arăta xatiunea că este să ixecem e acea pun- 

te „totuşi ne-ar lipsi curajul ca să trecem pe ea. 

PASCAL a reluat acest exemplu pentru &.ne_con-. 

vinge de erorile pe care mintea noastră le face. din 
  
  

    ——— 

cauza. imaginaţiei şi 1'a: expus în terneni aproape 

n re m e nm al manea a i ra mei otto a a mia am, i ara ame i atm aere ze ear 

icontici: - E | Se - 

E cintat , - ” . 

Le plus grand philosophe du monde;,sur une 

plarche plus large qu 'il ne taut,s'il y a au: de= 

830us3 un „prcipicezson imagination i prevauârae Plu- 

sieurs n'en sauraient soutenir La pens6e sans pâ- 

„ir et, suer. 

  

UONTATGNE, în Apo lLogie,insistase asupra felului - 

“cum din cauză că simțurile percep greşit realita- 

ae 

tea,mintea îşi face: o idee despre aânsa.Un lung 

    

  

  

pasaj al Apologiei lui Raymonă de Sebonde e o în- 

girare de cazuri care ar putea servi ge comentar 

versului lui EI NESCU : că ochiul te minte şi urez - 

ori i pasiunea, interezui şi. inuginaţia fac ca sim= 

vurize să se înșele. PASTAL a reluat această idee 

întrebuiţâna chiar expresia învechită a 1ui IOI-
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TAIGNE"piperie" (amăgire)şi expresia s'en revan= 
chez, _ 
detii 

L'homme n'est qu'un;uujet plein c'erreur natu 
„ relle et ineffacable sans la grace. Rien ne lui | „mentre le veritâ:tout 1'abuse.Ces deux principesa de verites,la raison et les sens;outre qu'ils. „menquent chacun de sincâriit. „s'abusent râoipro- “quenent L'un l'auţre,Les sens abusent la raison; 
par des fausses apparences;et cette mâme piperie 
qu'ils eapportent a la raison,îls, la xecoivent d'elle ă leur tour:elle s'en retăittie, Les passions de l'âme troublent les sens,et leur foni des împre s- „sions  fausses,[lis mentent ct se trompent 4 1'envi, 

Do asemeni dela MONTAIGNE provine felul ctan. 

cercetează noţiuniile.pe_care şi le fac oamenii 

deapre dreptate, legălitate, Justiţie morală şi au- 

toritate pentru a arăta notenecinicia lor. Toate î- e . -” A —. aa: 

  

—- 

deile' noastre în această privinţă nu rezistă unei 

cercetări a. raţiunii, Oamenii. le-au moştenit dela 

o generaţie la alta şi s'au deprins să le reapecte 
ie EINER e e a . 

fără. să le cerceteze fundahentul. lor.De încată ce - 

„le supun uhsi cercetări critice constată cât sînt 

de şubrede, Ideile despre co: e moral Şi bine varii. 
    

ază dela o epocă. la alta Şi dela popor la popor. e n a na a 
ma za po - 

Legile de asemenea,ceea-ce dovedeşte că nu pot să 
   



= SO» 
-% - 

Pia invocate în numela justiţiei deoare- ce întâza= 
rea 

    

  
    

  

plazreaa si fantezia hotărăsc unde e dreptâteae 

Trois Gegrss a'€lLevation âu pâle renversent 
toute la: jur ispr udence;Un meridien dâciqe de la vs- 
ritEzen pesu d'annâes ds possessionyles lois fonâa- 
mentgies changeni;lt+ droit a ses epoques,L'entr6e 
âe Saturne au Lion nous marque 1! origine d'un tsi 
crime, Plaisante: justice qu 'une rivitre. bornos V6- 
ziţe au decă e. PyrSnceserrouz au delă. 

  

PASCAL co nchide obiceiul e furiăamentul | moralei, 

în: juntițăaival autozităy4, Gotăţenti buni să se. 

Lerească să urmărească aflarea principiilor insti- 

_4uţiilor. pe care le venerează. Dacă ar ajunge să le 

afle; toi. săificiul social pe care-i respectă s'ar 

zuzpa,, 5'ax .vedsa atunci -că forţa şi nedreptatea 

stau la baza, justiţiei şi autorității,că uzurparea 

a baza, proprietăţii ste, | | i 

De şi influenţa lui MONTAIGNE şi în special a 

capitolului Apologiei de. Raymonă de Sebonde asupra 

Cugetărilor lui PASCAL e foarte mare totuşi PASGAL 

's ca moralist un cugetător. originale oriticilor care - 
m 

l'ar acuza că- la dânsul se găseac multe idei împrue 

mutate , PASCAL le-a răspuns de mult printr! o cugetare 
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în care Spune că poate cine-va cu material luat de | a o Mat O 
la alţii sa zacă o lucrare originălă dacă acest. ma=. pa 

terial e altfel dispus şi altfel întocmit decât 

  

“în lucrările de unde e luat, PASCAL în cugetarea sa 
| compară pe literut cu un jucător ae minge = e ace-- 

eaşi minge dar unii o aruncă mai bine de cât alţii, . = 
N 

-Gu'on ne dise. pas que je n, 'ai rien dit ae: 'nou= veaux; la disposition ces matitres est nouvelle. Quana on joue ă „la paume;c'est une mâne balle doni „On joue l'un ot 1! autre mais l'un la place mi eux, : - J'aimerais autant qu'on me dit que „je me suis servi des mots anciens, Et comme si les mâmes bensoss ae “Tormaient pas un autre. corp5 Dă&r une disposition ditferente de diucours;ausşi bien que les mâmes mota Zormeat des autres pensces par leur ditferente dis= position, i 

| Si nu numai materialul împrumutat a fost altfel 

„dispus de PASCAL ce cât de predecesorii. săi,dar 

- PASCAL 1'a impregnat cu alt spirit.pe exemplu. din 

Apologia pentru: Raimond. e Sebond.-a lui MONTAIG AU 

reese atitudinea sceptică a spiritului lui: MON- 
TAIGNE, după cum din Cugetările lui PASCAL: asupra 
'variaţiunei ideilor oamenilor despre justiţie mo- 
rală şi. legalitate reese atitudinea sceptică, a lui 

aan SSI macara i 

PASCAL. E însă- O mare deosebire între soeptioiamul
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lui MONDAIGNE şi cel al lui PASCAT,. Scepticismul lui 

“PASCAL e provizor. Plecând dela neputinţa minei o-     

mene şti da a ajunge numai prin forţele ei la stabi- 

Să lirea ideei despre ce e drept şi ce.. e nedrept, des- 

pre ce e moral sau nu; PASCAL vrea să ne: silească să 

- xecunoaşten că fără ajutorul adevărurilor revelate de. 

seligia oregtină . ne . sbatem în chaos rănânen în 

 întunerec. Scepticismul provizor al lui „PASCAL eun 

'- staâiu pentru a ajunge la, certituăinea pe "care ne-o 
; Stadiu pentu & BJunge E ce 

aă religia.Din contra scepticismul lui MONTAIGNE e 

  

„0: atitudine definitivă a minţei : sale. In afară de 

“aceasta; reflecţiile acestor doi morali şti sînt co- 

lorate de sentimentele pe care . cercetările lor le- 

au deşteptat în suflet. HONTAIGNE e_aistrat de apec- 

__ 4acolul contrazicerilor omeneşti în morală, în jus- 
  

ţiţie,în' religie. eto.El priveşte aceste contrazi. 
a o oa ee 

ceri cu un zâmbet de ironie;se. complace în specta- 

colul ce i se oferă, Din contra PASCAL e: întristat 

de. spectacolul neputinței minţei. omeneşti. de a a= 

Ta: 

junge 18 noţiunea. de Bine, de. Adevăryde Dreptate şi 

e. „grăbit să scape 4 de, o. incertitudine care nu-l



T
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frământă de loc pe MONTATGNE, 
PASCAL e un moralist original. nu ramai: prin zap- Ia oaia 

tul că a aa o altă Întrebuinţare unor idei. _Exrima- 
te “de predecesorii săi şi le-a impregnat cu alt api- 

t dar şi fiina-că e autorul unor teozii oziginelo IE 
—— aspra naturei morale a omului, ie a onului 

De = 

Astfel sînt ideile lui PASCAL asupra. nevoii omu- 
lui âe a se distrajaceste idei consti tiție teoria luij 

| PASCAL sux le divertiasenenit, Qirud „după _cura „axată 
PASCAL, fuge de ocaziile când ar rămâne. singur cu 
Tai 

sinesfuge de perapactiva as a. nu avea alt tovarăş 
decâi pe sine şi de a Ti pus în poziţia de a-se gân- 
Qi la conăiţia în care trăaşte pe pământ, căci ştie 

în acest caz ar fi- cuprins de trişteţe.De aceea 

Q e
 

ută să se distreze, căutâna tot. felul L de _9cupa- . 

ar
t 

„
 

a
 

je
t iun; serioase sau frivole, Aceste ocupaţiuni Bu da- 

a
 

a pivole, 

rul să alunge gândurile triste care ne cuprina câna suntem singuri şi putem medita asupra soartei no88- 
trescână ; ne Veder 1 nemernicia noastră în univers, 
Btriviţi de infinitul lumei, când vedem viața noas= i Boat 

    

n. a 

„tră ca an strop. > rigipit într! o _gâipă _neînsemnată Topa îNtiaai între noianul timpuri lor „care ne-a precedat şi Teme 
x To me me me aa a 

Dama a
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“noianul timpurilor care vor veni când ne vederi ame 

ninţaţi în această clipă neînsemnată pe care o "ră 

im de suferinţi: fizice şi de suterinţi morale  Îm- 

pinşi brutal către neantul: care ne „va înghiţi şi 

despre care nu ştim nimic, Pentru a "evita aceste 

„gânâuri triste umblăm după. tot felul de mijloace 

care să ocupe sufletul nostru. cu alte gândiri june- 

le din aceste ocupaţiuni i 'se par omenirei mai der- 
SS 

PI II 
ea ae ma 

ne de noi;de e: remplu politica sau. ştiinţasaltele 

  

i e 

ca vânătoarea» jocul: sau intrigile galante i se par 

frivole, În fonă toate sînt de o potrivă de ae . sesarte, 

Ne agi tăm şi ne creăm dificultăţi sau. interese. ina 
  

ginare pentru & abate cugetarea noastră de lă zo- 

fecţiile asupra mizeriilor şi destinului noatru. 

Si PASCAL închice cu amărăciune seria sa de cuge- 

tări asupra nevoii_de divertiesenent. cu _reflecţia: 

La seule chose qui nous console de no 5 misăres 

eci le divertissement ș et cepiendant 'est la plua 

“grande de nos mis&res. Car c'est. cela qui nous ex- 

pe&che principalement de songer ă nous et qui nous. 

faat perdre insensiblement,. Sans cela nous serică . 

dans lL'ennui,et cet-ennui nous “peusserait 4 cher- 

chey un moyen plus solide d'en sortir,Mais je Si. 

vertissenent nous amuse,et nous fait arriver in- 

 RASCICOLA FI. !
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sensiblenent ă.la mort, 

“Les hommes n'ayant pu guezir la mort La mistre; 
l'ignorance,ils se sont avises,pour se. pendre 
heureux de: ne point y penser, 

Si totuşi nu-puten îndestula cu toata agitația 

noastră,cu toate grijile frivole pe care ni le 

"creăm noi “singuri,nevoia mare pe care inima noag=, 

tră o 'simito de mulțumire,setea de fericire care ne 
  

mistuie „ Inima noastră are aspirații infinite pe 

care e imposibil ca lumea eceasta,care nu oferă - 

decât satiafacţii limitate,plăceri nrărginite,să 

le poâtă “oul pană. Cun va spune LAMART INE în poezia 

  

„ W'isolement pentru a explica, tristeţea omului. pe 

pământ ; sufletul omului tânjeşte după un ideal pe 

care simte. cum trebue să fie dar pe care nu-l 

poate întâlni pe pănânt : 

Bt ce beau ia6al que toute âme desire - 
Et t qut n'a. pas de nom au:terrestre sejouz; 

.0 altă vedere interesanta a, lui PASCAL ca nora» 

Last e ca nu numaa natura noasură fizică dar chiar 
  

fiinţa noastră morală e 0 scurgere neîncetaţă de 
m dear dă — ea aaa _ Nem miere e e ame am ma ra mean 

fenomene, Sufletul nostru nu rămâne acelagsaşa dar 

nici eul nostru moral;sentimentele la care ținem
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mai mult „despre care credem că sînt înrădăcinate 

mai adânc în sufletul. nostru dispar. Aşa de exern- 

plu iubirea. Această dispariţie a sentimentelor. 

noastre ne umple de: tristeţe:"C'est une chose hor- 
  

  

' vible_de_sentir s' Ecouler tout ce qu'on posădel, 
Le 

O altă. vegere interesantă a lui. PASCAL c& Mora- 

list. e că sentimentele cele" maj. puternice ale 
— 

noastre nu au un substrat soiia îv realitate, Ce 
  

iubim ia o persoană? Pe ca sau unele calităţi pe 

care Le poate picrâe. dela o zi la alt2;0 găs ia 

frumoasă dar vărsa tul îi poate strica trăsăturile, 

o boală îi poate altera venule Am iubi .t aşa dar in 

vatânsa cere core hu sta să gi-aupă- ot când ad | 

mirăm pe un bărbat aamirăn în el lucruri care . 

nu-s el căci şi dânsul. în. urma, unei boala poata. 

pierade într „ligenţa. sau memoria. 

„In scrutarea. naturei morale a: “omului unele CU- - 

getări ale lui PASCAL sunt de o foarte mare Înerăs-, 

neală şi prevestesc unele teorii ştiinţifice! de 

astăzi ;de “exemplu. părerile sale asupra naturei 

considerată ca rezultatul unor obişnuinţe sau de»



-162- 

prinderi câştigate în cursul timpului şi fixate prin 

ereditate. Se zice, spune PASCAL, că ăeprinderea e.0 

a doua natură, dar oare nu ar fi tot aşa de arept să 

spunem "que la nature est une premitre coutume,; 

„ Sonme la .doutume est une seconâe nature, In reflec- 

ţia aceasta găsim pare că o presimţire a teoriilor 

evoluționiste. ale lui DARYIY, | 

Spre deosebire de alţi apologişti ai religiei 

creştine meritul cel mare al. lui PASCAL e de a fi 

| fost un moralist pătrunzător ş şi adânc şi ae a-şi fi 

expus sub o fornă- literară atât iqa ile sale, de apo- ea a 
  

logist cât. şi ideile sale! de moralist 

Ceea-ce „face valSarea Literară a Cugetărilor lui 
PASCAL e că găsim în această lucrare însuşiri care 

pare . că se exclua: foarte multă vigoare ca dialectis 
cian şi: totodată sensibilitatea şi imaginaţia unui ear 
a 

poeta 

  

  

„In ce priveşte raţionamentele e de observat că 
  

„ele pornesc nu numai gin mintea dar şi din inima lui 
  PASCAL, „Una din. cugetările sale: spune : "Le > coeur a sea 

raisons' que la la raison ne connait pas", La argumentele. Danii etate i Tree _— mere 
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anla di ai
a asa 

pe care le produce dialectica sa de netenatician se 

adaogă de multe ori şi convingerea pornită din ce- 

rinţele înimei sale,Un astfel de raţionament în ca- 

re dialectica omului ae! ştiinţă se asociază cu do- | 

rinţa aprinsă a înimei sale de a face să triunfe 

cerinţele inimei,îl găsim în argumentarea numită 

"le pari de Pascal",în argumentarea necesităţii "ae 
ÎN 0 i eee Te 

"a crede în Dumnezeu prezintată ca un rămă şag ș ca un 

pari în care e în interesul nostru să pariăm mai 

  

bine pentru existenţa lui Dumnezeu de cât să luăm. 

9 atitudine contrară ideci că Dumnezeu există. De 

pariat trebue să pariăm spune PASCAŢ, prin faptul 

chiar că trăim căci trăina vom duce. sau 0 viaţă în 

conformitate cu principiile religiei creştine, sau 

contra ei, A ne abţine să pariăn, înseannă să pariăm 

contra, Trebuie să facem ca jucătorii, să jucăn soţ 

sau fără pajură sau număr ; eroix ou pile „Ce riscăm 

dacă pariăm pentru creştinism? să ducem o viaţă pe 

care cei 1ipsiţi: ae înţelepciune o numesc o viaţă | 

de privaţiuni, dar care în realitate e o viaţă de, li- 

nişteso viaţă lipsită de plăcerile lumei,dar şi de
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necazurile şi nemulţumirile ei şi care ne 'duce la 

o eternitate de plăcere, Pariând contra ne expunen - 
  

în schimbul. unei scurte vieţi de mul uniri” pănânteşti 
Oare ara o prea îti m arm - 2 Ă — 

foarte discutabile la .o eternitate de chinuri, ! 

  
  

  

PASCAL discută cu partizanul. ideei că e mai bine 

“să nu parieze şi caută să-l convingă recurgână la 

un argument bazat pe. calculul probabilităților 

Votre raison n'est pas blesse en choisissant l'un 
que l'autre,puisqu'il. faut necessairement choisir, 
Voila un point vide;nais votre beatitudc? Pesons le 

* gain et la perte en prenant croix,que.Dieu est, Es- 
timons ces deux cas:si vous gagnez,vous gagnez tout; 
sî vous perdez vous ne perdez rien. Gagez done qu'il 
est„sans hesiter, - Cela est admirabla:cui: il faut 
gager; mais je gage peut-âtre trop., = Voyons.Puis= 
qu'il ya pareil hasară de gain et de perte,si. vous - 
n'aviez qu'ă gagner deux vies pour une,vous pourriez 
encore gager.Hais s'il y en avait trois ă gagner,il 
fauarait jouer(puisque vous Etes dans la-necesite ac 
jouer7,et vous seriez imprudent,lorsque vous tes 
force a jouer de ne pas hasarder votre vie pour en 
gagner troisaun jeu ou il y a pareil hasard de 
perte ct de guin „ Mais il y a urie eternite de vie 
et da bonheur.Mais îl y a ici une infinite de vie 
infiniment heureuse a -gagner,un hasara de gain 6on- 
tre un nonmbre fini de hasards de perteset ce que 
„vous jouez est fini, Cela eat tout parti. Partout ou 
est 1 infini et ou il n'y a pas infinite ae hasards: 
de perte contre. celui de gain,il n'gp a point ă ba-. 
lancsr,il faut tout donner.Et ainsi, quand on est | 
torce 8 jouer,il faut renoncer a la -raison pour gar-
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hesarder pour le gain der la "vie plutât que âe la 

que la perte du nâant, infinisaussi prât ă arriver 

Este evident că o astfel. de argumentare poate 

să fie conbătută, Astfel criticul PREVOSt PARADUL. 
în Essais sur les moralistes frangais,o urare. 

„clasică a criticei din secolul al XIZ-leasreluână 

„părerile lui VOLTAIRE şi CONDORCET arată. că pariul 

lui „PASCAL nu are caracterul de constrângere” ps 

„care PASCAL vrea să il dea,căci unul: din elemen- 

tele indispensabile ale ori-cărui pariu, şansa. . 

lipseşie,căci hazarâăm plăcerile. vieţii acesteia, 

plăceri pozitivesori cât de mizerabile i-ar părea 

lui. PASCAL pentru .o eternitate de fericiri ge care 

nu _ sîntem siguri 'că există sau NU 

Argumentul pariului e caracteristice pentru Ze- 

lui “cura caută să raţioneze PASCâL cu demonstraţiuni 

în care intervine şi toată. dorinţa aprinsă a sufle- 
„tului său_ să ne câştige de partea credinţei, Baton 

rinâu-se la acest fel de: argumentare plină ae a | 

prinderesun critic ă Caracterizat- :0 brin. vosbele 
u 

- 
'1a gtomstrie enflamnde ces  Pens6es de Pascain,
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“Acestă sensibilitate a lui PASCAL care răstate 

chiar cânâ argumentează,se revarsă din belşug în 

pasegiile în care lasă numai inima sa să vorbea-.. - 

scă.Aşa e le Mystăre de Jâsus unde după o meaita- 
  

via asupra unui pasagiu din Evanghelia Sf.Ioan 

termină printr'un dialog între autor şi ISUS pe 

care 1căm citat. Intreg acest mystăre de J&sus e 

plin de pasiune mistică iar vorbele pe care: PASCAL 

i le atribuie lui „ISUS sînt pline- de o înduioşare 

care mişcă: 

Această sensibilitate  înduioşată devine alte- 
  

  

ori capabilă să priceapă şi să ne mişte- şi pe noi 
DOI 5 : 

"de poezia granâioasă a infinitului şi să se înfi- 
ee e e mame . 

oareînfiorându-ne şi pe noi în fața priveliştei 
infinităţii spaţiului în-care sîntem un atom ns- 

însemnat şi a infinităţii timpului în care nu re- 
IRA a ARM aaa n. e mm rate mt pai me ere aere ma a aia cam orez a pam 

n amet TI PD oara Tana a Tara m e Team a să mame ti De ne mom m nene ae mean ce mere aere 

  

  nr 

  

prezintăn decât un:puncte 
e ra me rr 

„Je voia ces effroyables espaces de l'univers: 
qui m'enferment,et de me trouve attach îi un coin 
de cette vasta: Etendue,sans que--je sache pourquoi Je suis plutât placă en ce lieu qu'en un autre,ni pourquoi ce peu.de temps qui m'est donns ă țivre n'est assian6 ă ve point plutât qu'en un autre ae
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toute 1'Sternite qui n “a: preceăe et ae toute celle 

qui me suit.Je ne vois gue des infinitţea de toutes 

partsqui m 'onferment comme un'atome;et coins une 

ombre qui ne- dure qu 'un înstant sans reţour, tout 

ce que je connais est que je dois bientât mourit ș 

mais ce que j "ignore le plus est cette morte mâne 

que je ne „sa auraia eviter. 

| Senoibilitatea, care se revarsă aci într'o lun- 

gă contemplare asupra soartei omului se concentrea= 

„ză în cugetarea următoare juna din cele mei alese | 

ale lui PASCAL şi care e remarcabilă, gi: prin felul 

cum e: tăiată de .0 pauză înainte de. ultima vorbă 

ca şi cum emoția de care e. cuprins autorul în faţa 

tăcerii veşnice a, întinderii nemărginite. a firma | 

nentului îi tae respiraţia, pini sugrumă vorba. 

Le silence. &ternel de ces eapaces, inf inis m! ef- 

fare, 
| . 

Alte ori această sensibilitate. face, loc izonioi 

şi acoastă ironie se trăduce. printr'un umor de o 

fantezie aproape. bufonă, Aşa e cugetarea asupra 

cauzelor şi efectelor amorului care se termină 

prin. reflecţia sugerată de rivalitatea lui Antoniu 

şi a lui Octav. care a avut o importânţă aşa de ma- 

re asupra istoriei Romane, de dorinţa fiecăruia din 

5 
>



ei de a stăpâni pe frumoasa Cleopatra,regina 

“Egiptului, | Ş i e | 
Le nez de Cleopatre s!'il et 6t6. plus court 

toute la face de la terre aurait change 

-0 reflecţie de o ironie. care se' exprimă cu 

acelaş umor bufon e cea' despre! neînsemnătatea 

cauzelor unor mari evenimente:restabilirea qi- 

nastiei în Anglie e datorită unui fir ae nisip 

aşezat în vesica lui Cromnell, 

__ Cromrell allait ravager toute la chrâtients; la famille royale ctait percue,et la sienne a jamais puissante,sans un petţit grein de sable qui se mit dans son uretere.Rome meme allait trembler sous lui;mais ce petit gravier s'6tant: mis la,il est nort,sa famille abaissee,tout en paizsyet le roi retab]i, | 

In afară de sensibilitate PASCAL posegă şi o 
altă însuşire care face -îin acest moralist un 
poet în proză;anune imaginaţia, Imaginaţia lui 
PASCAL e atât ae vie în cât dă ae multe ori o: 
formă. dramatică ideilor şi reflecţiilor sale. . 

0 Astfel când imaginează o conversaţie ' între 
dânsul şi un partizan „al neexistenţei lui Dum.
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nezeu în girul ae cugetări care a fost numit le 

pari ae Pascal. Toi astfel, le Wystăre . de J&sus în 

m _ 

"care PASCAL imaginează. un dialog, între el şi 

ISUS e o meditaţie care se termină printr! o -Bce= 

7 

pă aramatică.: 

Imaginaţia. lui sie iibitoare ae tablouri 

    

ii granăioasejastiel s taboul cu care se deschid 

cugetările şi pe care criticii 1"au intitulat 

1es deux intinig,căci ne întăţi sază pe om. ca pe... 
e CO şeeza pe _ 

„un n grăunte nemernic între infinitul mare „intini- 

tul universului care-i striveşte tăptura slabă 

şi neputincioasă şi. infinitul mic care e înfă- 

gişat de intinitatea complexităţii, ozganelor u- 

nui viermişor | 

Que 1! homme. contemple done la nature entiăre - 

dans sa haute ei pleine majeste;qu "il eloigne. sa 

ue. des objets bas qui 1 'environnent; qu'il re- 

garăde cette eclatante lumiere mise comme une 

lampe €ternelle pour eclairer 1! univers;que la 

terre lui paresse conme un point, au pris du -vaste 

tour que cet astre decrityet gu'il 8 'Etonne de ce 

que ce: vaste tour lui-mâme n'est qu'un pointe 

titres aslicate ă l'egara de celui que les astres 

_gui roulent dans le „firmament, enbrassent.Mais si 

„notre vue Ss 'arrâte 1a,que 1! imegination passe - 

- outre: elle se lassera plus tât de concevoir que
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la nature de fournir, Tout ce monde visible 
n'est qu'un trait imperceptible cens î'empie 

seîn de la nasture, - 

qutest-ce qu'un homme dans L'infini? Weig | 
pour lui prâsenter un gutre prodige âussi ston- 

mnant qu'il recherche dâns ce qu'il connait les 
ehoses les .plus celicates. -Qu'un ciron lui offre 
danez la petitesse de son corps'des parties iîin- 

comperablement plus petites,des jambes avec des 
jointures,des veines ans lea jembes,du sang 
dans ces veines,des humeurs dans ce sang,ies 
gouttes dans ces humeurs,des .vapeurs dans ces 
gouttes; que,divisant encore ces dernieres 

choses,il epuise ses forces en ces conceptions; 

et que.le dernier objet:ou îl peut arriger s0it: 

-maintenant celui Ge notre qiscours;il pensera 

peut-âtre gue c'est la l'extreme petitesse de 

la rature.Je veux lui faire voire Lă dedans un 
abîme nouveau. Je lui veux peindre non-seulenent 
l'univers visivle,nais-1'immensite qu'on peut 
concevoir de la nature,dans l'anceinte de ce 
raccourci d'atome, - 

„Car enfin qu'est-ce que Î'homne dans la na- 
ture? Un ntant ă l'6gară de J.'infini,un tout ă 
l'egara du ncant,un milieu entre rien et toui, 
“Infiniment €loign6 ae comprendre les extrâmes; 
la fin des choses et leur principe sont pour lui 
invinciblemenţ caches dens un secret impenetra.- . 
ble;âgalement incapable de voir la nâant d'od il 
est tirs,ei l'infini ou il est englouti. 

Această imaginaţie care ne qă viziunea gran- 

dioasă a infinitului mare şi « infinitului mic, 

e de 0 frumuseţe sublimă pe care n'o găsim de
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multe ori la poeţii care au scris versuri: 

„Intr una din Cugetările sale cu privire 1a arta 

literară PASCAL declară: Quand on: doit le style , na 

turel on. est tout . &tonn€ et. ravi car on 3 'attenaait 

de yoir un auteur et on trou 2ve un norame 

Aceeaşi. surprindere plăcută o avem cetină - cugetă- 

    

rin. un om cu 0 sensibilitate când. înduiogatăscână 
    

iubitoare de o ironie plină ae Umor 3 CU: o imagina- 
îitnnnenin entii 

  

ţie : evocatoare de tablouri grandioase şi sublime, 

  

a 

  

Prin aceste” insuşiri PASCAL e un izolat printre 

scriitorii clasici în ale căror opere de: cele mai, 

multe ari se reflectă raţiunea rece şi cugetarea PE VIUNCa Ice ge oa 

obieotivă şi devine un scriitor foarte modern, foar- - 

  

te apropiat de noi;
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„DA  RUCHEPOUCAULD. 
a Ă 

» 

“In timpul cânâ PASCAL, în chi liile aânăstirei 

ce la Port Royal -se gânâia să strângă materialele 

marei sale opere apologetice pe care mioart sa îi a, 

înpieatea să 3 termine, un alt mar re moralist, £ ZA 

ROCHEFOUCAUID, supunea aprecierei celor maj strălu- 

cite saloane ale Parisului px imele sate jiaxime, în 

care închide experienţa sa plină de ceşsanăgiri asupra 

oameriilor şi a societăţii, | 

Viaţa acestui moralist care e în | celaşi timp 

un foarte mare senior, ze împarte în două perioade 

distincte, Prima e acesa care merge dela naşterea se 

în 1613, până la st ârşitul răsboiului „Civil al Sron.(u 

      

dei adică pîn nă la 1652, Această perivadă e per ioaca zl, 
dz 

de viaţă activă, militară şi politică a lui LA ROCHE- 
POUCIULD, cea în care aspiră să joace un rol însemn=t 

în arena publică, Perioda a doua e. cea de reculegere! 
în care trăcâna învățături din agitaţiile sale ante- 
vioare inutile diu punct de 7edere practic şi care 
l'au uaplut de anărăciune, formulează rezultatele 
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experienței sale în „Maxime » âupă ce în Memorii con-. 
  

semnase toate faptele politice e militare la care 

participase, i | 

Numele primitiy al moraliatuz ui era _I: prancois Vi, | 
LA 
A 

i 

grince de iarsillacy dar aupă moartea tatălui cău 

luă numele de duc de la ROCHER OUCAULDe z se trage | 

din csle mai vechi familii nobile din Franţa, „căci 

după genvazogia pe: care o ptabileşte “pori itorul, no- 

bleţea îi era anterioară secolului al XIV-lea.Fiină . 

| numai în vârstă de 16 ani, ze angajă ca voluntar. în 

armatele lui Imdovie a 21 x: XI17-1ea care duceau campanii - 
  

| în Italia și în Flanăra, gi cesigur ar fi ajuns la 

ranguri militare strălucite din cauza priceperei sale. 

în meșteşugul armelor şi a bravurei sale,dacă n'ar 

ti făcut o opoziţie. îaverşunată lui. RICHELIEU, pe 

care, ca aproape întreaga nobleţe: a acestei epoci; 

2 consideră: ca duşmanul personal al castei sale LA 

“ROCHEEOUCAULD gi, lucrul acesta transpiră âin Memoriile 

sâle, încarnează idealul feudal al nobleţei din timpul 

lui Iuaovie al XIII-lea pe care Richelieu urnăreşte 

s'0 doboare» şi a cărei ruină va fi consumată prin
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alte mijloace. ae Ilugovic al XIV-lea căci marele rege 

în loc să înfrâne pornirile de inaependenţă gi nesu- 

pune re ale marei aristocrații prin frica eşatodului, 

o va atrage ia Curte şi o va. transforina într! o. clasă 

ae curteni, o'va. domestici făcând! o să aştepte, tot 

de Ia favoarea regelui, a 

LA ROGHEROUCAJLD, în ura sa contra lui Richelieu 

dar şi înarăgostit de Ana de Austria, intră într'un 
PD d n taiate RE . 

complet care avea de scop să scape „pe regină. de per- 

| sacuţiile. Cardinalului prim ninis tru; 

"DA ROCHEPOUCAULD fu atât de aprins chiar în înver- 

 şunarea sa contra lui Richelieu” şi în devotamentul 

său pentru Ano de Austria încât. fornă. chiar planul 

_ xomaaesc! de a răpi pe: regină de la Curte spre ao. 

"auce într” un adăpost si igure Complotul zu descoperit 

şi LA ROCHEFOUCAULD după ce fu întedniţat cât-va tip 

la Bastilia, tu liberat cu condiţia să stea în cxil 

la o moşie din Angoumoi 8. După moartea primului rep 

nistru şi a lui Iugovie al XIII-lea,. Ana, de Austria 

ajunse regentă în timpul minorităţii lui Imdovic al 

„XIV-lea, Ana de Austria care-i datora, foarte mul £ 

se urătă ingrată faţă de acest senior aşa de devotat
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şi care suferise multe neajunsuri din cauza devota- 

mentului ce i-l arătase, Regina regentă şi noul SE 

prim ministru, Cardinalul Mazarin, îl nistiz i icară 

cu tot. felul de făgăăueli de posturi | însemnate, dar 

care toate fură atribuite altora. Necazul de a fi 

. amăgit” 31 aruncă pe LA  ROCHEPOUCAULD. în partidul 

nobililor nemulţumiţi care desltănţuiză xăsboiul 
e a a 

civil numi t al Prondei, Ceeace atrase pe LA. ROCHE- 

  

„ PCUCAULD în partidul Frondeurilor fu_şi. iubirea sa 

pentru ame de Longueville, sora unuia din capii 
a a e ee 

  

Frondei, ducele de Conâ€s, Cu toată aversiunea ce o 

resimțea să continue răsboiul civil după ce se ofe- 

rise. răsvrătiţilor din partea lui Wazarin, condiţii 

ce pace favorabile, deşi era ameninţat. cu ruina căci 

armatele regale distruseseră castelul său din angou- 

moisy- LA ROCHEFOUCAULD continuă să lupte târât ae 

DI pasiunea sa pentru li-me qe Longuevilie;. 

Trădarea iubitei: sale îl făcu să se: retragă din 
m: pe ce e ram numa a a m mem Di 

  

rândurile răavrătiţilor, Suferințele | morale ale în- 

şelării. qe femeea în care-şi pusese toată iubirea Si Îbieio baletul ein 

toată încrederea sa veniră să se adauge a Suferina 

ţele fizice îngrozi toaze pe care -i le pricinui Q 

DABOTOOLA. XII,
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rană primită într! o. luptă e a vrondeurilor cu trupele . 

regale produsă ae O „descărcătură. de puşcă în ochiu. 
can iuti 

Luni întregi stete sub. ameninţarea că îşi va pierae 

vederea şi silit să. trăiască ascuns de teama, perse- 

„cuţiilor lui Hazarin, în timp ce: chiar tovaraşii 

lui din ajun îi învinuiau pe nedrept. că_ar_ îi _trăgat 

pe Cond$, căpetenia Prondeurilor, . Ă ie d 

In 1653 în vârstă numai de: 40 ani, LA ROCIEROU- 

CAULD despustat de ori- ce activitate politică, se 

retrage la moşia sa de la Verteil; pe marginile râuz 

lui Charente, în provincia din vestul Franţei nuni- 
tă Angoumois. In singurătatea de aci cugetă esupra 
tinereţei sale petrecută: fâră folos şi meditează 

&supra purtării oamenilor „cu care a fost. în relaţii. 

In liniştea de la ţară rana ce 6 avea la faţă se vin- 

decă iar îngrijirile ce i se ară îl făcură să-şi re- 
capete vederea, Dar inima. lui prinise răni care. nu 
se cicatrizară; crezuse în amiciţie, în generozitatea 
comeniler, în iubire - în toaţe fusese anăgiţ şi xe- 

— 

  

memorarea tuturor împrejurărilor în care „Îusese amă- 
git 21 umple de amărăciune, 

Ca un derivativ la mâhnirea sa 61 îşi serie 1a
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Verteil între 1654 şi 21659 Memoriile asupra eveni- 
  

  

mentelor răsboiului civil a1 Frondei, Firea lui de 

“intelectual î1 face să uite încetul. cu încetul re- 

sentimentele sale şi urmărină aesfăşurarea întân- 

pliărilor să caute să-şi dea seama numai de mobilele - 
actelor prietenilor ca şi ale adversarilor săi, | 

Stăpânind orice: sentiment de ură contra celor . 
care îi făcuseră rău, LA ROCHEFOUCAULD adoptă în 

Memorii tonul rece al unui istoric şi spre deose- 

  

bire. de ali autori de Memorii: care mereu pun_per- 

soana lor înainte, autorul dovedind măsura şi creş- 

| terea desăvârşită a unui aristocrat. rănâne pe câţ. 

posibil pe al doilea plan şi vorbeşte despre dânsul 

în a treia persoană, In autorul Momoriilor e însă. 

uşor de descoperit autorul Max imelox. Explicână_mo= 

- bilele care au îndemnat _pe atâtea, persoane să se 

  

răsvrătească în contra Curţii şi a lui iiazarin, DA 

ROCHEP OUCAULD dă ă de_ _Anteresele_particulare ale fie- | 

cărui frondeur: Conâs,. M-me de Longueville, ducele 

de Nemours ; La Rochef oucauld îşi dă seana că toate 

aceste persoane au fost nânate de interes şi toate 

„au căutat să ascunaă acest interes sub o mască atră- 

“gătoaze,. In acelaşi timp la această constatare pesi-
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nistă se adaugă o alta, aceea că soarta e mai Putera. 

  

nică decât voinţa oamenilor şi cătla fortune regle În a 00 . - 

“lea _€Evenements vius souvent gue la conduite des 

homme 3! 3 reflecţie: care-şi are corespondentul în tus 

vintele cronicarului moldovean MIRON COS? IN contimpoe 
ran cu dânsul : a sunt vremile sub. cârma omului dar 

2 
p
e
 
d
e
 

- bietul om sub vremi", 

demoriile conţin faptele şi întâmplările din pro= a. , Îi NI a a a tartine ii mind 

pria sa experienţă. Heditând asupra acestor fapte La 

  

ROGHEF OUCAULD va putea, generalizână observaţiile şi 
concluziile sale, să ajungă la Fi „sefia formulată în 
Haximile „sale, | 

In 1659 la ROCHIE CUCAULD terminând redactarea Memo- 
riilor; se stabileşte la Paris, In saloanele ce se 

deschiseră din nou după liniştirea: răsboaelor civile” 

LA ROCHEE OUCAULD fu prețuit, Era. “un om „de lume dgsă- 

vârşite Cu toată ideea proastă ce şi-o făcuse despre 
natura omenească era de o politeţe ra inată ată şi poseda 

cum aice adversarul său, Cardinalul de Retz în portre- 

tul ce. l'a lăsat despre, dânsul în Memoriile sale:“une 

douceur, une insinuatiou et une facilită de moeurs 

aamirables, n LA ROCHE OUCAULD era tipul reprezentativ. : 
Ta 

  

cea al marelui senior bine crescut gtergânau-şi peraonali-
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tatea pentru a lăsa pe interlGcutori să-şi pună în 

valoare pe a lor; atrăgânâu-şi simpatia 1cr prin. 

anta cu care ştia să-i pună în situaţie să-şi afir- - 

me meritele, LA ROCHEFOUCAULD era cu alte cuvinte 

ceeace îni aisbagtut secolului al: XVII-lea se numea 

| In portretul în care LA ROCFEFOUGAULD. s'a înfă- 

ue e aa a tost publicat mai 

întâiu într 'un Recueil de portraits, ataie ă Made= 

_moiselle,(e vorba de M-elle de Montpensier nepoata 

lui Ludovic al XIII-lea şi vara, lui Ludovic al XIV e 

„în 1659), LA ROCHEFOUCAULD ne dă următoarele infor- 

  

 maţii asupra înclinațiilor sale de om de socistate: 

La conversation des -honnâtes gens est un des. 
plaisirs qui me touchent le plus. J'aime qu'elle socat 
s6rieuse,; et que la morale en fusse la plus grande 
partie. Cependant - je sais la goiiter 'aussi-lorsqu'elle 
est cujouce; et si je ne dis pas beaucoup de petites 
choses pour rire, .ce n'est pas du moins: que je ne: 
connaâisse pas ce que valent les bagatelles bien! 
dites; et que -je ne trouve fort divertissante cette 

- maniere de. badiner ; ou il y a certains esprits -. 
prompt s et aises qui: r6usissent si bien. | 

Dar conversaţia care-i făcea. mai multă plăcere - 

era: aceea a doamnelor LA ROCIEPOUCAJUD găsește că . 
7
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femeile au în conversaţie un farmec pe care nu-l 
posedă bărbaţii şi că Ştiu să dea o întăţişare plă= 

cută ori-cărui luoru pe care-l spun, . - 

J'ai une civilit6 fort . exacte : Pparmi les femmes; . . et. je ne -crois pâs avoir jamais rien ait devant elles : qui leur ait pu faire de la peine. Quană elles ant l'esprit bien fait, j'aime mieux leur conversation que celle des nhonmes: ou Y trouve une certaine dou- ceur qui ne, se rencontre point purni nous; -et il me senble, 'outre cela; „Au. 'elles s 'expliquent. avec plus de netette, et qu'elles donnent un tour plus agreable aux chosea qu 'elles disent, 

„De farmecul acestei conversații LA ROCHEFOUCAULD | 
s'a bucurat mai bine de Zece ani în saloanele mar chi- ) 

zei de Sable, unde se. aduna elita intelectuală a epo- 

cei. - 

Ta perioada monăsnă â vieţii sale; PASCAL freguen- 
tage acest salon împreună cu prietenul său, le cheva- 
iier de Mers şi e probabil că discuţiile şi conversa-. 
viile din acest salon să-i fi sugerat unsle. reflecţii 

ain Discours aur les: passions de 1! ainour. Nu puten | 

şti aacă LA ROCHEPOUCAULD a întâlnit în salonul mar- 

chizei ae Sabl6, dar a cunoacut aci pe ti-me qe SEVIGIE 
| autoarea uncr scrisori celebre şi pe me de Lafayette:
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autoarea, romanului de analiză psihologică "La princeg- 

- se Ge Cleves şi care în ultimii ani ai Vieşii seriito- 

zudui deveni prietena sa, cea mai bună: 

In salonul doamnei de Sable frequentat de numeroşi 

jansenişti, conversațiile erau. în genere grave, şi: se 

discutau foarte mult chestii de morală, In urme aceg- 

tor discuţii asupra unor: subiecte. ca: amorul ; gelozia, 

vanitatea; oaspeţii. formulau acasă în sentinţe sau 

pazite ubstanţa convorbirei asupra materiei tratate . 

sau părerile lor personale asupra „chestiei şi aceste 

maxime erau supuse din nou aprecierei. şi discuţiei 

salonului, Era un joc literar care punea în exerei- | 

“viu aptitudinile. psihologice ale oaspeţilor, după 

cum în alte saloane; de exemplu în cel al ducesei de 

Montpensier (vara lui. Ludovic al XIV-lea şi nepoata 

  

lui Ludovic al XIII-lea ) numită “şi la Grande ilademoi- 

selle, era la moâă jocul portretelor literare, fie 

care din oaspeţi căuta să analizeze trăsăturile per- 

sonalităţii morale a unui alt oaspete: Negregit . sunt 

multe observaţiuni puerile în aceste portrete; dar 

sunt şi multe observaţii care denotă o deosebită. 

| pătrundere psihologică şi înâemânare literară. Astfel
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dacă întrtunul din portretele âîn Ia G aterie de M-elle 

- de: Montpensier ni se spune că o persoană ai cărui por- 

ret ne e înzățişat a descoperi că sunt "douze fă aconş 

dont on peut soupirert, în schimb e Uşor ae a ne da 

seama: de calităţile şi ae dispoziţiile sufleteşti ale 

„celor mai multe. din persoanele al căror portret ne 

prezintat iar limba literară făcu progrese prin _ Pa nai 

crearea a toi felul ae termeni care până atunci 

mu fuseseră . întrebuinţaţi ca: _ tour, nenagements, 
  

| atnblez, aelicat, £inesse> etc. care au îmbogăţit   

în mod foarte fericit: vocabularul analizei morale, 

Moda portretelor literare a qevenit o 9_ adevărată manie 

pe La 1660 şi acestei mode îi plăteşte tributul său 

"şi L ROGizroVo-uz5, făcându-şi ingur_po riretul din 

cere sn făcut citaţii, cum şi adversarul său politic, 

Cardinalul de Retz care ne-a lăsat în Memoriile sale 

un admirabil portret literar: al lui LA ROCHIE OUCAULD, 

în care e de remarcat felul cum tie-care elogiu e re- 

tractat imediat prin o critică şi cun cu adevărată 

măestr ie meritele şi defectele pessonaziului se Cun- 
    

păne sce 

 



N y a toujour eu au je ne sai quoi en 1 de 
La Rochefoucaulă, îl a voulu se nâler d'intrigues 
des son enfance, et en un terps ou il ne santait 
pas lea petits interâtssqui n'ont jamais ste son 
iaible, et ou il ne connaissait pas3 les. granâs, : 
qui,â'un autre sens; n 'ont pas ste son fort E 

TU n'a jamais ât6 guerrier, quoiqu iz. Fât tres 
solădat . Il n'a jamais -8t€ par. ini mâme bon couzţi- 
san; quoigqu il ait eu .toujour bonne intention de 
l'Etre . il n'a jamais Ets bon homne de parti, , 

„qucique toute sa vie il y ait ste engags „Cei air 
de honte et de „timidite, que vous lui voyjez dans la 

__Yie civile, s'€tait tourne dans les affaires en 
„air a! apologie „Il croyait toujours! en 'avoir besci 

ce qui joint ă ces Maximes, qui ne marquent pas 
assez de foi ă la we rtu, eta sa pratique, qui-a 
toujours 6te de . cheroher ă sortir de ses aiieires 
avec autant a! inpati€nce qu'il y Staii entre, me 
fait conclure qu il eât beaucoup mieux fait ae se. 
_Gconnaitre et de se recuire ă passer,comme îl 1'eât 
pus; pour le courtisan le plus poli qui cât paru N 
dans son sicele, - 

În felul acesta Qe convorbirile şi discuţiile 
m a II 

    
  

    

2 

âin salonul marchizei qe Sabl6 se zeagă Woximele, a aa a a TOT ecrane aur i 

Dui La ROCHEPOUCAULD, La reflecţiile pe care expe- 

: rienţa sa politică putea să i le sugereze se adăogau 

reflecţiile pe care le putea. fornula gândindu-se la 

„chestiunile discutate cu oaspeţii doamnei de Sable, 

Ambi ţi ile sale în tinereţe se îndreptaseră. spre sco- 
    

puri politice, dar se terminaseră prin decepţii, Acuin IS 
Pindar 

în toamna vieţii, ambițiile sale iau alţă direcţie
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înâreptânau-se spre literatură, În portretul ce ni 
l'a lăsat despre -e1 însuşi, deşi îşi recunoaşte ne- 
ritul de a avea un condei bun atâţ în. versuri cât şi 
  

în proze, afectează despreţul. unui mare aristocrat, N 

| pentru talentul de a. scrie, căci n'ar vrea să fie. 
amestecat el care e prinţ şi duce, în ceata , scriitori; 

  

10%; oameni de o condiţie socială modestă. Şi născuţi iar i 
din părinţi obscuri, Dar din scrisorile > sale către   

M-me de: Sabls trimise: în anii care au precedat publi- 
carea Maximiloz sale. se vede ede preocuparea autorului 

| de. “a . câştiga a reputație_ literară. cu. ajutorul operei 
pe care o pregăteşte. La, ROCHEY OUCAULD înveaerează 
această preocupare şi prin corectarea neîncetată a 
Yaximelor sale spre & le da o formă mai! desăvârşită, _ 

€ az 
Cu privire la justeţea iăeilor ce le exprimă el con- 

    

sultă ae multe ori pe li-me de Sabl6. az cărui gust şi . , DDR aa in anii 0 8 

. a cărei. pricepere o preţueşte în deosebi după cum îi 
„ Spure într!'o scrisoare: 

Yous savez bien que je ne crois qu'ă vous sur cer- tains chapitres et Surtout sur les replis-au coeur, 

Cartea lui La "ROCHEROUCAULD: Râflezions ou sentences: i Bentenoes et. maximes poraLesapăruţă mai întâiu | în 1665, cu- : i
 

Îmi
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prinde 318 maxime. Numărul lor tu sport în eai- 

iile ulterioare date de însuşi la ROCHSPOUCAULD; 

aşa într'a cincea ediţie şi ultima, apărută în:16%8, 

  

„nunărul maximelor se ridică până: la 504 . la ROCHE- , 
FOUCAULD nu numai a- adaos maxime noui la cele publi- 

cate anterior dar a modificat şi textul primei ediţii; 

asttel a suprimat o luigă retlecțiune asupra, amoru - 
  

  

1ui propriu cu care. debutează ediţia I-a deoare=ce i 

s'a părut probabil. că această reflecţie ailuează | 

ideile pe care le exprimă în mo rai concis în dife- 

rite maxime şi că repetirea ideilor asupra aceleiaşi 

nestii slăbeşte efectul, lor, 

Maximele lui La ROCHIEI OUG AULD sunt bazate | pe_un un 

sistem filosofie care-zi explică. toată activitatea - 
  

| 

omenească. După acest 3istem, amorul propriu. stă_ ia | 

baza tuturor sentimentelor noastre şi e mobilul tu j şi e mobilul tu 
-turor acţiunilor noastre, chiar al celor care par 
a 

mai generoase şi mai desinteresate, Amorul propriu | 

intră ca un element în alcătuirea tuturor »_viţiilor | 

  

şi virtuţilor noastre, ba chiar el el 1e_pricinueațe,. 

„Prin amor propriu La ROCHEFCUCAULD înţelege iubi= - 

— 

rea de noi îngine, grija de a creea avantagii peraoa=
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nei noastre atât fizice cât şi morale. Amorul propriu 

e în fonă egoismul nostru, e tendinţa să dăm satis- 

  

facţie fiinţei noastre morale sau fizice, să-i creăn 

posibilitatea să crească, . să se desvolte în paguba 
    

  

fiinţei morăle sau fizice a celorlalţi, 

_Waxima a treia ne arată direcţia în care La ROCHE- 
  

FOUCAULD va conduce cercetările sale: 
  

Quelaue atcouverte que "1'on ait faite dans le - 
pays de 1'amour propre; il y reste encore bien des 

„terres inconnues, 

” Aceste domenii necunoscute şi care au fost exp10= 

rate de La ROCHEFOUCAULD suni cele ale virtuţilor 

şi a însuşirilor nobile şi înalte ale omului, Rezul- 

- satul cercetărilor sale La! ROCHEZO UCAULD 2 a CONBEIN= 

| nat în cugetarea care serveşte de motto sau de epi- 
N 

graz scrierii sale. 

_Nos_ vertus ne sont le plus souvent que des vices. 
    

asguis6s-. 

Prima ain maximele sale explică acest: motto: 

Ce que nous: prenons pour des vertus n? es st _souvent 
-qu "un „assemblage de diverses actions et ae divers 
interâts, que ia fortune ou notre industrie savent 

| arranger jet ce n'est pas toujours par. -Naleur et 
par chăstetă, que ies hommes sont, vaitiânts, et que les femmes sont chastes, . 

Ia ROCHEFOUCAULD. caută să discerneze ce. se a3= - 
"cunde la spatele. vitejisi bărbaţilor şi a castităţii -
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femeilor ; el-caută să-şi dea seama de mobilele 
  

unei purtări care face.sa unii bărbaţi şi unele 

femei să fie socotiii că au virtuţi, ce le atrag 

consideraţie. LA ROCHEF OUCAULD, . observă mai întâiu 
că virtuțile ca şi pasiunile au ca bază constituia. 
    

fizică şi temperamentul individului, Pasiunile sunt 

"les diversa. degres de la chaleur et de lu troideur 

Gu sange. Omul nu-şi dirijează pasiunile -dar ele 
  

îl conduc pe aâasul, O femee cu un temperament rece 
  

va putea uşor să fie virtuoasa, după cum un bărbat 

înzestrat ae natură cu un sânge aprins şi cu nervi . 

„tari ugor va putea să facă acte"âe braw.ră, 

La vanit6, la honte et surtout le temperanânt; 
„font sonvent la valeur „des houmes et la vertu des 
tenmes, 

LA ROCHE OUCAJLD asociază aşa dar.de cauze aato- 

“vite constituţiei fizice şi mpbile eşite din natura 

- morală a omului cun sunt „Vamitatea şi ruşinea, _Sen-. 

timente derivate din amorul propriu, din dorinţa ca 

“lunea să aivă ideea cea mai bună despre personalita- 

tea noastră morală. Intr!'o altă maximă analizează 

cu mai multă precizie încă mobilele: vitejiei unor 

bărbaţi - gi. „adaogă. la âorinţa de a ne crea 0: reputaţie
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şi intenţia de a câştiga avere de pe urma, acestei re- 

putaţii, | 

L'amour de 1a gloire; la crainte ce la honte, le. 
dessein de faire fortune, Ja desir de renâre notre vie comode et.agreable, et l'envie q! abaisser les autres, sont souvent les causes de cette valeur si câlebre parni les honmes, 

| După. cum . a , analizat toate „mobilele care vin de se 
asociază constituţiei fizice a bărbaţilor. pentru a 

| proâuce vitejia unor bărbaţi, tot astfel analizează 

| şi mobilele care vin de ss. asociază unui temperament | 
_Xece pentru a produce castitatea femeilor şi gseşte 
pentru ele dorinţa de â duce o viaţă liniştită, -vani= 

  

tatea de a se bucura de reputaţia de a fi vir tuoase 
şi cochetăria care “le învaţă că onestitatea dă şi 
mai mare preţ favorurilor pe care ar putea să le acor= 

  

ae, arătând cât sunt-de rare. ri ra ii mem 

La sEverit6. des femmes est un ajuatenent et. un fară qu'elles ajoutent a leur beaut€, 

L'honnâtetă aes femmes est souvent 1 amour ae la xeputation et de leur repos, 

LA “ROCHEFOUCAULD procedând astfel pentru cele mai 
multe virtuţi arată mobilele lor interesate Si cum
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un egoism latent - ceea-ce numeşte el 1tamour propre 

se ascunde în spatele lor. In felul acesta arată că 

recunoştinţa e numai dorinţa de a căpăta prin de- 
  

nonstraţiuni cari pot fi piăcute cuiva, noi. bivefa- 
  

  

ceri de la aânsul. Căci omul urăşte pe binefăcătorul 
i PO ii ————— —— n. 

său de care se simte legat prin anume obligaţii de 
      

care ar vrea să scape cât mai repede căci le simte 
a i — 

    

    

povara. 

Amiciţiă « e pentru | dânsul un schimb de servicii 
    

sau o legătură âin care amorul propriu al cuiva spe- a 

ră să tragă foloase, si totuşi, oricât de rară e 
e anti 

amiciţia ea -se întâlneşte mai des. decât amorul, La 

ROCHEROUCAULD analizează câlculele şi combinuţiile . 

care se 'ascună sub eticheta amorului şi ae care ade- 

văratul. amor e foarte străin, Cugetarea următoare 

arată ce se ascunde sub cuvântul amor..8& vorba nu. de 

interese materiale, dar de sentimente care înşeală 
  
  

pe cei care iubesc şi care in amor găsesc un prilej 
a erei 7 

pentru. a-şi procura emoţiuni de care sufletul lor e 
  

  

dornic, primejăii şi riscuri "care să alunge plicti- 
—.. ...   

  

seala, riscuri care să satisfacă dorinţa lor ae in 
near 

trigă şi aventură. 

Les femmes croient souvent aimer, encore qu'elles:



i 190 

n'aiment pas, IL! occupation â'une intr igue, 1! emotion 
“a! esprit que donne la galanterie, la pente. naturel- 

le au plaisir tre aimses, et la peine de refusey, 
Jeur persvadent qă'elles ont de.1la passion lorsqu! elle; 
n'ont que de la „coquetțerie. 

hezuztătul acestei analize necruțătoare a mobi- 

jetor” acţiunilor. noastre eo: înfăţişare foarte întu- 

_necută. a naturei, morale a oului, care a indignat pe. 

mul i critici. Negreşit i se-pot face imputări lui 

| LA ROCHEF OUCAULD, în ce priveşte. metoda urmată în ana- 
  

  

liza sa, Se poate imputa că uită că prinvre n mobilele | 
  

unsi acţiuni se âsociază la iiovilele. interesate şi 
e 

  

      

altele desinteresate şi că în mod. sistenatic negLi- 
PROSE a n rm 

  

jează pe cele desinteresate şi “ine seamă numai de 
m mmm 

cele interesate, De exemplu cână zice:La clâmence 
Dea mat biti mi nisaită 

  

  

des princes n'est souvent qu'une politique pour. 
    

“ gagner L! affection des _peuples - e evident că prin- 

tre motivele care dictează. unui rege clemenia e şi 

dorinţa politică de a câştiga afecțiunea poporului. 

" Dar la acest motiv interesat. se pot adăoga altele 

 aesinteresate, bunătatea, mila, o iubire simceră 
n.a 

pentru popor, ale cărui greşeli regele le iartă etc, 

motive pe care. nu vrea să le vadă LA ROCHEF OUCAULD, 

  DS 
In sfârşit. sunt nt acţiuni foarte rare; ce e drept,dar 
pe rare nice app 3 2 rm e ar e
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există acțiuni care sunt pornite dintr'un imbolaă . 
mame ae 
  

  

al inimei în care nu intră absolut deloc înterea e re 
  

sul, Omul care cu preţul vieţii sale scapă un copii 

“sin mijlocul flăcărilor nu se. gândeşte la satisfac= 

iile v“ nităţii pe care actul său de curaj i le va 

procura. dar ascultă numai de o pornire de a se ae- 

vota care e. irezistibilă, TA ROCHEPOUCAULD are de 

foarte multe ori areptate dar nu totdeauna, De alt- 

fel pare că. el însuşi, a, _recunoscut_eroarea_sa, de- 

oare- -ce a atenuat ceea-ce dădea maximelor un carac- 

ter absolut, adăogână în ediţiile ulterioare celei 

din 1665 yorte ca souvent da plupart du temps ete. 

Greyala cea nai are a ui LA ROCHEFOUOAULD e contun- 
darea sub aceiaşi etichetă de : amor propriu a două 
lucruri deosebite: gr: erija interesului nostru personaj Somer 

- eee rare. mea aaa, 

noastre morale în ceea=ce are mai înalt, iubire Care 
—.— 

ne face să sacrificăn interesele noastre în folosul 

sentimentelor nobile ale eului nostru, a concepţiei 

ce ne-o facem despre datorie de exemplu, Amorul DIO= 

priu devine în cazul acesta sinonim cu: virtute căci. 

înseamnă - o luptă, o luptă pentru. triumful părţilor 

celor mai înalte ale conştiinţei noastre, In lunga 

PASCICOLA XIII,
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sa max îmă asupra amorului propriu. care figura în 

ediţia. I-a din 1665 şi pe care a suprimat o în edi- 

viile ulterioare din cauza lungime i sale, LA ROCHE= 
FOUCAULD nu face distincţia între. aceste manifestări 
unele lăudabile şi altele reprobabile ale amorului 

propriu căci. cum spune el însuşi, anorul propriu se 
poate asocia cu austeritatea cea mai mare „Şi poate 
să. 'nesocotească satisfacția plăcerilor imediate, 
pentru ca să-şi poată atinge. scopul, - 

- Haximele lui LA ROCHEPOUCAULD conţin _« erori ri nu. 
| numai prin faptul că autorul neglijează _mobilele | 

| âesinteresate ale. acţiunilor omeneşti dar şi pentru 
| că moralistul face enumerări incomplecte, Astfel Tr e a e 

. vorbina de ipocrizia manifestărilor tristeţei noaş- 
tre când pierdem pe cine-va, enumeră toate motivele 

? x 

Do aie eo 

pentru. care vărsăm lacrimi, 'Plângen pentru. că am SI penru că an 

  

pierâut. un .sprij in sau un protector; plângen ain qo= 
zinţa. ca lumea: să creadă că averi Q inimă duioasă, 
simţitoare, în sfârşit, şi în acest. caz: se găsesc 
multe femei ambiţioase,din dorinţa: de a Părea “incon- 
solabile. Cu multă fineţe LA ROGHEPOUCAULD arată MO= . 
tivele lacrimelor: 10r. 

Cette triste et fatigante vanită se touve Că orai-
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naire dâne les feraes ambitisusea, Comme leur pexa. leur ferm tous lee chemins qui r&nsnt ă la gioira elles s'efforcent de se zenâre câlâbres par la mountră d'une inconsolable afiliction, [1. Y a encore uns autre espece de_ larmes qui n'ont: que de. potiţes. sources qui coulent et se tarissent facilenent, On - pleure-pour avoir la râputation d'âtre vendre; on 
pleure pour tre plaint; on pleure Pour âtre pleure; on pleure pour Sviter da honte de ne pieurer Paâe 

LA "ROCHE CUCAULD uită durerea adevărată cure se 

exală prin lacritui,. vărsate. în singurătate, durerea 

  

_ agevărată şi sinceră , | 
In sfârşit, deşi amorul propriu €- mobilul celor 
  

mai multe acţiuni ale noastre; totuşi acţiunile ore re men cena: e mer aa ag N ame tat A min ae e n tacuri pa 2 enter e i ame ai 

noastre au şi alte mobile, de exemplu imi taţia a - 

cărei. importunţă i psihologul TARDE a pus-o în lu 
m Ti rima. - . 

m mo ea m ea e ami meet 
mr e i i 

„mină în studiile sale de. psihologie săeială, pu= Dr a me m ma me ara pe a ei 

blicate acum. câte-va decenii, dar a “cărei putere 

  

  

Pee emma re rea maia en min pm 

a fost cunoscută în +oate timpurile, sub numele de 

deprindere, âe obiceiu, etc, 
._.— 

Dar aceste: scăpări de vedere şi. aceste sot isue 
nu împiedică, Maximele lui LA ROCHE OUCAULD să fie 

o scriere din care tragem cunoştinţă soliaă despre 

jocul ae sentimente din inima, noastră şi despre M0= . 

bileie. care „comandă acţiunile omeneşti, Cetindu=], 
gustăm plăcerea: intelectuală de a pricepe mai i bine
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indata noastră gi de a ne cunoaşte mai bine - o plăcere 

cam amară, căci rezultatul cercetărilor sale nu € de- 

19e măguli ter pentru noi. 5 | 

| Dar odată cu aceas tă plăcere. intelectuală, Maxine le 

“lui LA. ROCHEF OUCAULD sunt prilejul unei mari „plăceri 

ae orâine literară, | 

„Ceca-ce inpresionează mai ales. în jaxime, e 'măestria 
  

cu care autorul a, condensat într! o scurtă trază, rei lec- 

iuni care ar putea să. f ie. _gesvoltate într! o lungă di- 

sertaţie: Maximele sale se disting prin conciziunea 

  

  

lor şi preciz iunea termenilor întrebuințaţi de autor 

aă gânăirii sale un reliet agemănă tor trăsăturilor. unei 

medalii, . Compensaţ ia ce se poate face Între felul cun 

aceiaşi gânâire e exprimată în mai multe manuscrise 

seu în ediţiile succesive ale Jiaxirie Lor ne arată si- 

linţa pe tare LA ROCHEVOUCAULD şi-a gat-o ca să atingă 
cât nai multă precizie, Într!'o ediţie apărută în Clan. 

da. în 1664 şi desavuată de autor! se găseşte următoarea 

maximă : 

L'homme le plus zimple persuade mieux que ne fait 
de plus habile avec. toutes les fieuvrs de 1! 61 oquence. 

Aceiaşi reflecţie sună astfel în ediţia din 1665:



IL! 'nomire le.plus simple que Ja passion: fait parler . 
persuade mieux que, celui qui n! a que la simple elo- 
quence, . 

Si în sfârgit în eaiţia din 1678 apărută cu doi 

ani înainte de noartea scriitorului, aceiaşi maximă 

_- apare sub forma: - 

L! norme le plus simple que ia passion Sait parler 
persuade mileux que le plus &loquence qui n'en'a point, 

„E de observat că. LA ROCHEFOUCAULD s'a silit să dea 

reflecţisi sale o formă nu numai cât mai concisă,dar 

pentru ca relieful să fie mei pronunţat a recurg. la . 

o antiteză, Căutarea, antitezei Cc găin mai în toate 
ae 

maximele lui LA ROCHEF QUCAULD, De nulte ori în aceste 

antiteze se simte strădvinţa. şi eie fac impresia unor 

jocuri de cuvinte,ca de exenplu în max îma următoare 

La, constance en amour est une inconstance perpe-. 
tuelle, qui fait. notre coeur sa 'attacher succesivement 
ă toutes les qualites de la personne que nous aimons, 
donnant tantâi la preference ă-l'une,. tantât ă d'autre;: 
de sorte que cette constance n, 'est qu'unea inconstance 

- arrâtee ei renfermse dans un meme sujet. 

Alte ori artificiul se nahifestă prin . aceea că cei ate ori ariile ea ea PELIN Beoea ce 6; 

doi termeni ai. anti tezei pot să fie puşi unul în locul Te mn mima aaa, mai 

== altuia, fără ca să se poată zice că ref lecţia cu ter- ra me 

menii intervertiţi e mai puţin adevărată: ca cealaltă, 

Intr!'o culegere spirituală! de imitații a felului de a 
7



acrie a diferiţi autori, doi acriitori contimporani 
„- PAUI, REBOUX şi CHARLES HULLER, pastişâna sau paro= 

diână maniera lui LA ROCHEF OUCAULD publică o serisoa. — 

  

  

>» imaginară pe care âin lumea'cealalţă moralistul 
les„ar fi adresat-o şi în care plângându-se de felul 
cun editorii i-au publicat cugetările dă forma sub 
care trebue să cetim reflecţiile sale, In aceste a 

corsctări se intervertesc termenii antitezii, de 
„+ exemplu în ediţiile lui LA ROCHEFOUCAULD. cet: 

mr ate am 3 ati Te main pa ia ai 
  

      

E Dana les premidres passiona, ies fermes aiment "d 'amant, dans. les autres,elles aiment 1'amouz, . 

Ap £i tot aşa de just, arată CHARLES MULLER şi 
PAUL REBOUK ca, maxima să -se prezinte sub forma: 

- Dana les prenitres passions, les femmes aiment L'amour et dans leş autres, elles aiment 1'amant, 
Sau în joc de: a 

Nous 'promettons selon. nos espârances . et nous tenons Beion nos craintes, | e 
| 3'ax putea ceti: a 

Nous promettone selon nos craintes et nous tenons Belons nos esperances. | 

In 'sfârgit maxima picantă: a o „IL ya ae bons mariages, mais il n'y a point de . d6lLicieux, -. ae e | |
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n'ar pierde himic din hazul şi din justeţea ei dacă 
inversându-se termenii ar suna: | 

Lya de a6Liieux mar iages mais il n 'y en a. 
point de bonse | 

Alte ori străduinţa sau. artificiul se m nifestă : 

prin metafore. care au ceva neprevăzut, neaşteptat - 
cm 

    

aşa încât îmboldesc atenţia asupra cugetării expri- 

mate. Astfel e maxima în care pentru a arăta că 

vorba de amore întrebuințată în legături unăe acest 

cuvânt nu are ce căuta sunt aduse de interes sâu 

de calcul şi amorul n'are nici un amestec în ele: 

L'amour: prâte son nom ă un nombre infini de 
commerces qu'on lui attribue et ou il, n'a non plua 
de part, „que le „doge ă ce aui se fait ă Venise. 

__ Hazul metaforei vine din faptul că pe vremea 

lui LA ROCHEPOUCAULD aogele nu ştia de multe ori . 

ce se petrece în Republica Veneţiei ale cărei afa- 

ceyi erau conduse de un consiliu secret de zece -- 

patriciani care nu-l puneau în curent cu hotărârile . 

- gi intenţiile lor, 

* Tot aşa e metafora din maxima în care oamenii | 
Oe 
  

care sunt pretuiţi cât-va timp şi apoi uitaţi sunt 
    

  

  

  

  

ompazaţi cu nişte şansonete Credonate sât-va tin 

şi apoi uitate. - 

-Z
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Zi Y 8: des gens qui vessemblent. aux “vaudevillee qu'on ne chante qu'un certain temps,." 
“Această căutare a efectului prin antiteze sau sau prin 

metafore care poi da cugeiărei mai mult relie £ sau. 
să o prezinte în mod mai impresionant ne arată că . O rr 

LA  ROCHEP OUCAUID â căutat să fie un, stilist,că A a pă- 
truas toate! secretele meşteşugului de a scrie şi că 

„a adeverit ret Lecţia succesorului său LA BRUYERE, 
"que c'est un mâtier de faire un livre comme de : _._ n. 

aere me aa PT me cama ema rerrermee rae faire une pendule", în OSI PTNTa e a e ae se eo at 

“LA BRUYHRE, CRITIC AL Socrazaai ; SI -AL 
THSTITUTI ILOR. SOCIALE, | 

In timp ce. biografia ui LA ROCHEPOUCAULD înfăţi- gează o viaţă agitată şi bogată în incidente Şi pe- | ripeţii, biografia lui LA BRUYERE, ultimul din marii 
moralişti aj secolului al L XVII-lea, ne întăi şează o viaţă simplă, lipsită « de întâmplări. dramatice,ba chiar de Ori-ce tel âe întâmplări, In Schiinb. opera sa capitală Les Caractâres, învederează - aspecie foarte variata căci e opera unui moralist şi totodată poate Ti privită,prin capitolul! Des ouvrages de 1! eaprit
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ca o operă de critică literară, pe când numeroasele | 

tablouri de moravuri ce conţine ni- i arată pe. La | 

BRUYERE ca un satirist al societăţii Şi al institu 

viilor timpului său, iar felul cum se. maniteotează 

talentul” său. şi ca morălist şi ca satirist gi ca. 

critic; ni- d arată că e înainte de toate un - stilist, 

  

un artist literare: Din aceste aspecte variate ale 

talentului său vom examina astăzi pa LA BRUYERE 

critic “satiric al societăţii şi al instituţiilor 

epocei sale, | | Bă | 

E Născut la Paris în _1645_dintr'o familie Durghe- 

ză „JEAU de la BRUYARE învederează ca şi HOLIEKB, 

ca şi BOIIRAU care aparţinură aceluiaşi mediu pari- 

Sianş spiritul: de observaţie satirică pare că par- 

ticular acestei clase, După studii. de drept îa 

  

Orlsans a, cărui facultate. ae arept fu veaţiiă multă 

vreme, se înscrise ca aâvocat la Baroul din Pariae 

  

  

  

n... 

O moştenire din partea unui unchiu îl puse în gi 

tuaţie să dobândească un loc în adninistruţie, In 

Franţa, sub regimul care - a durat până la Revoluţie, 

se. cumpărau de cei care aveau . titlurile necesare 

| funcţiile administrative şi judecătoreşti iar 

apuntanentele fure iei erau ca un fel de interese, 

"plătite de. vistierie sumelor avansate ae titularii



- 200 = 

posturilor. Era un abuz căruia trebuina să se | contor- 
meze şi La BRUYERE care căpătă în acest 04, graţie 
suocesiunei unchiului său funcţia de trâsorier des 
finances en la g&nsralite de Caen, ceca-ce ar cores- 
punde cu un post ae aâministrator financiar;: „Un alt 
  

abuz :al epocei,. căruia La BRUYERE se conformă. era, 
că exercitarea unei funcțiuni nu obliga pe „cine-va. 
Să-şi aibă o reşedinţă efectivă în. locul. | unde avea 
funcţia, dar avea posibilitatea să-gi pună un supli- 
nitor, Astfel şi RACINE care avea o funcţie la fel. 
cu La BRUYERE, ar în oraşul lfoulins; stete la Paria 
şi la Versailles; La BRUYERE proce dână. în acelaşi: mod 
“continuă! să locuiâscă la Paris, pe irecându-şi: vzemea 
în lectură şi în:stuaiu şi. rare ort freguentână cer 
curi mondene sau Literare, unde din cauza gravităţii 
sale: şi: a liniştei cu care discuta şi Privea întâin- 
plările, îşi atrase din partea contimgoranilor _Supra- 
numele de le philogophe.. „ Făcâna cunoştinţă cu BOSSUBT, Să 
marele predicator, acesta. preţui foarte mult calită- 

  

ţile inteligenţei şi 'ale caracterului : său cun şi cul- 
tura sa întinsă Şi de aceea îl recomandă în o Maple, 
ţului de Condă, celebrul ! general al-lui Luâovic a]: 
A41Y-lea învingătorul. Spaniolilor la Roeroy, <a sa fie
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preceptozul nepotului săunde ius nui t Monsieur 
le Duc. la BRUYERE luă asupra sa sarcina să predea - 

| tânărului âuce. istoria, “peogrăfia. Şi. instituţiile: 
Franţei; pentru. predarea. -celorialte materii luă ca . 

ajutoare mai mulţi profesori, Elevul nu dete. mare - 
sătistacţie lui Ia BRUYERE, căci deşi era înteli-: 
gent ; era re supus şi indolent. La BRUYERE de altfei 

nu avu decât doi ani şi jumătate calitatea de precep= 

tor căci Monsieur le Duc avea 16 ani câna îi fu 
încredinţat ca să-4, facă educaţia, Dar după termina= 

| rea preceptoratului său, La BRUL URE rămase legat în 

calitate de secretar şi de bibliotecar de persoana 

mazelui Gona6, mumii de toi Monsieur le Prince, E 

| La, BRUYERE fu până aproape de moartea: sa oaspele | 

Prințului fie la Paris fie la. castelul âe la Chantilly, 
„localitate din împrejurimile Parisului, | 

In această situaţie, care-i. dădea prilejul să vie 

în contact cu reprezentanţii cei mai de seamă ai. Curţii, 
ai armatei, _£ aj clerului, ai magistraturei, şi ai bur=. 

gheziei, la BRUYERE putu să facă, o provizie îmbel gu= - 

gată de observaţii asupra omului Să i societăţii, să: 
  

confirme sau Bă rectifice Obae rvaţiile moraliştilor 

| care-i _precedaseră, să sporească experienţa sa ante=.
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rioară prin constatări noui şi preţioase, pe care. 
"iar fi fost: împosivii să ie facă dacă ar fi conti- 
 nuat să trăiască în mediul cu orizonturi strâmte 

în ca re: trăise până atunci, 

Situaţia în. care la BRUYERE: se afla în casa. lui 
Cond€ era “totuşi ce& a unui subaltern; era "un do- 
mestiquen, în înţelesul pe care acest: cuvânt îl avea 
în secolul al XVII- lea, nu de servitor ci de. tom qe 
casă, „Nişte aristocrați de e clasă. aşa de înaltă 
cum erau aceşti prinți ae viţă regească,. erau dis= 

-Duşi să “neBocotească,. cu toate meritele sele Ders0= 
„nalespe un om aparţinân unei clase” sociale aşa de 

| depărtată de a lor, SAINT S12r0%, autorul unor itemorii 

  

foarte interesante asupra Curţii şi epocei lui Ludo- 
vic al. XIV-lea, ne- a. „lăsat detalii „curioase asupra. 
membrilor familiei: Cond6, în casa cărora la BRUYERE 
a trăit mulţi ani, Era o. „primejdie să fâi tratat cu. 
familiaritate de dânşii; sau să cauţi să le. placi 
prin glume sau o coriversa ţie. uşoară, De oarece Gu- 
cesei de Cona€ i se păru că la o masă alunele poetului 

_Santeuil eruu prea riscate, îi trase o paază şi fiina- EDD: . că de ruşine şi mânie postul se făcu ros, ducesa îi. 
aruncă un pahar ae apă în faţă ca să-l potolească, 
Moartea, lui “Sariteuil; poet foarţe prețuit pentru ta-
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lentul cu care versitica în Limba latină; relatată, 
  
  

de SAINI SION, ne arată. cu cât disprey tratau mem= 
ÎN 2 

brii acestei fanilii ae prinți pe oamenii, „Lor de 

casă. Moartea lui Santeuil proveni,. ne spune SĂIN? 

STION, din cauză că nefericitul poet bău lao musă 

o cupă de şampanie în care ducele de -Conâ6 vărsase 
conţinutul tabacherei sale, ca să vadă ce are.-să se. 

întâmple, Se întâmplă că Santouil fu otrăvii de pe 

“urma glumei nesăbuite a, d ducelui, . E 

„Hegreşit, ae mule ori sufletul lui La BRUIIRIE 

se umplu de amărăciune în cas ae stor alteţe. care 

iratau cu foarte mult despreţ pe oanenii de merit 

care nu puteau să se impună decât prin talentul lor 

fără să se bucure de prestigiul ce era legat de 

descendența dintr'o familie ilustră, sau de pose- 

siunea unei averi mari e Posibilitatea de a avea, 

deschis înaintea sa un vast câmp ge > experienţe făcu. 

pe moralist să-şi sacrif ics. independeţa : şi liniştea, 

trăind în casa prinţului de Cond€, căci cum spuna 

într 'o' reflecţie din. Caractere: 

Il faut qu'un homnâte homme ait tâte de la Cour; | 
„Îl decouvre en y entrant un nouveau „monde Qui lui, 
stait inconnu- 

Pentru a putea explora această lume necunoscută
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La BRUYERE suferi înjosiri pe care nu le cunoaştem 

aar pe care le bănuim după iritaţia cu care de multe 

ori în Les Caraoteres, vorbeşte despre înalta nobleţe, 

despre. Les Grandse Sinşim că a încercat o amărăciune 

1a- tel cu aceea pe care mai târziu o “va. îricerca IBAN 

J ACAUES ROUSSBAU, fiul unui ceasornicar. din Geneva, 

cânâ talentul şi reputaţia sa ae scriitor vor face 

să fie Îmbrăţi şat de aristocrația epocei, să fie 

oaspele şi protejatul marilor seniori care-i. vor 

| arăta foarte mulţă simpatie: dar o simpatie în care 

va intra, Şi. oare-care conâescendenţă dispreţuitoare 

şi bunăvoință de o ironică indulgență, ceea-ce va 

provoca iritaţia din ce în ce mai mare a genialului 

plebex, Ă | 
„Din reflecţiile şi observaţiile lui la BUVERE 

asupra oanenilor în genere şi în special asupra per- 

„soanelor din mediul în care trăia, eşi în 1687 1u- 
„orarea sa Les Caracteres de Thsophraste traduits du | 
  

grec avec les Caracterea ou les moeurs de ce 'sitele, ——— 

— Lucrarea tipărită fără nume qe autor era prezin- 

      

| tată aşa dar publicului ca fiind răsărită âin imi ta- 
„rea morâlistului grec Theophrasta, Autorul dădea o 
traducere a caracterelor morale ale acestui filosof
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grec din secolul al IV-lea înainte de Cnristos,ân= 

soţită de o biografie a lui, După această traducere 

urmau o serie de portrete şi de reflecyiuni pe care 

autorul le scrisese seara în câaia sa dela Versailles 

sau de la Chantilly după ce în tot timpul zilei 
nm amer Dao rm e 

    

  

văzuse pe pribţi» pe favoriţi şi pe miniştrii juc 
mr ran acnee am eră 

câna molui lor, unii binealţii prost: a Succesut 

| cu ca are fu întâmpinată scrierea sa îl făcu pe la. 
  

BRUYERE să îmbogăţească : partea personală, a scrierei 
a —— az 

„cu noui portrete şi reflâeţiuni în alte aouă ediţii 
o me creea e art e a name am em mmiaaem tm 

  

date în- 1688 şi mei ales'-în cele şase următoare, 
e Da rare emma mmm ema 

m anii 

- care spărură între 1689şi 1696, “Cu câte-va zile 
———— 

  

  

o 

înainte - să iasă de sub tipar această gin urmă edi- j 

ţie, La BRUYERE muri subit în. „Iunie 1696, La BRUYERE 

  

  

publicână traducerea Caracterelor lui Teofrast a 

inaicat modelul care i-a servit de călăuză, Opera 

dui eofrast însă e “meaiocră, Nu putem pricepe elo- 

giile pe care scriitori ain antichitate i le-au de- 

cernat lui Teofrast pentru nişte descripţii, de vir- 

taţi şi de defecte abstracte şi fără viaţă, Felu]. 

'eum serie feofrast aesminte numele său, căci Teofrast 

_ înseamnă - cel _sare vorbeşte ca un zeu. leotrast e
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| departe de a vorbi chiar .ca un on de talent, Portre- 

te cum sunt cele traduse de La BRUYERE sub -titlul 

de De 1 'inpertinent ou au .diseur_ de ziens; du _com= 

plaisant ou de 1'envie de plaire, de _1'impndent ou | 

ae celui aui ne_rougit de rien sunt nişte icoane 
  

abstracte ale flecarului, ale lingugitorului, ale 

neruşinatului cu muli mai prejos de portrele pito- 

  

reşii,. colorate şi vii pe care ni le va aa La a ERUWRE 

„în Caracterele sale, i 

La BRUTERT a repartizat în 16 capitole observa- 
. : ei ai De a PT Ta ae na ama a 

iile sale asupra omului: în genere şi a societăţii 
  

iii eee eee ne CT era ee ee a me ma mmm n m 

timpului său în special, După ce în capitolul îni- 
—— ce mm aaa tt m oaza e Pa rana pepe aa name _ 

ial al scrierii sale, intitulut Des ouvrages de 

  

L'esprit,face o expunere a ideilor sales jăterarea 
    

după ce face asupra autorilor din antichitate şi a 

soriitorilor francezi de la Renaştere încoace, RABE- 

IAIS, MAROT, _VOILTURE, CORNEILLE, RACINE, MOLIERE, 

"0 serie de observaţii care ar figura mai bine într, o 

operă de critică literară decât într'o scriere “de mo- 
rală, la BRUYENR întră în subiectul său, tratând în 

  

„diferite capitole: despre mobilele vieţii aociale,an- | 
„bitia; amorul, banii - aceste capitole sunt intitu- 
  

late ș Du merite personnel, Des femmes, Du coeur, Lea
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biens de la fortune, Intr!'o altă serie ae capitole. 

la BRUYERE descrie societatea al cărei mobile de | 
acţiune ni le-a arătat şi ne înfăţişează diferitele 

cercuri sau medii care o alcătuesc: De la ville (tao. 
blou a1 burgheziei ) De la Cour,: Des: Grânas (tablou al. 

nobleţei ) + Apoi lărginăâ” perspectivele tabloului 
autorul caută să. ne înfăţişeze nu nuirai pe oamenii * 

““impului său, dar pe om în genere. şi ne prezintă 
. rezultatul explorărei sale în natura noastră morală 

în capitolele: De 1! homme ; des Jugements, de la ode ; 
| după aceasta revire la societatea timpului său; denun- 
ţâna câte-va abuzuri ale ei în De_quelaues Usages, şi 
făcâna în. special o critică a eloquenţei predicatori. 

lor ce. atunci, în capitolul De 1 la Chaire. Eco nomiă 
scrierei nu e însă prea strictă. şi planul nu & pree 
rigia, căci în capitolele în care vorbeşte despre om 

tea e ae ma 
  

în genere sunt observaţiuni _Ce_se _aplică 4 numai -socie- 
tăţii timpului său, iar în capitolele de satiră 80. 

Îi Pi cială cum sunt De la. ville sau Des Grands sunt refiec- 

  

  

e n ma aa sii care privesc pe om în genere, De altfel la BRUYER E ea iuti 
el însuşi şi-a aat seană că diviziunile scrierei sale 
sunt cam artificiale căci sunt ref 1ccţiuni şi maxime 

| care au trecut de 2a un capitol la altu, în cursul
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edițiilor succesive ale cărţiia 

lucrarea se termină printr! un. capitol Des esprite 

forta în care “La BRUYERE atacă pe. liber  dugetător 

sau cun se zicea atunci les libertins pe care în e- 

râdere îi numeşte des espriis torta atunci -cână. ne- 

credinţa lor ar irebui să le atragă denumirea de 

"les csprits faiblesr. In pretata pe care a pus-o = 

Discursului său ae recepţie la feadenia. Franceză; 

La BRU YERE, afirmă că acest capitol dă scrierei. sale 
  

" aaevărata ei semnificare şi că toate capitolele care - 
  

  

—. 

"cu precedat capitolul Des. enprite fortss nu s sunt _€ de- 
n. mem mmm em aaa tn i ae m e ama Demo mm 

cât o „preparaţie pentru înţelegerea, acestuia, în 

care ateismul e atacat şi în care _se încearcă o. Ge- 
  
  

"- monstrare a existenţei lui Dumnezeu si. a _Erovidenţei. 

De fapt; aceste afirmat iuni ale lui LA BRUYEAE, au 

fost provocate de oare-= cari atacuri. ale aâversarilor 

săi care-l acuzau de o răutate puţin creştinească 

„prin satirele înâreptate contra contimporanilor săi. 

Profesia de credinţă ere ştină pe care o tace la stâr- 

şitul scrierei sale e concluzia firească a unei sori. 

eri: impregnată de un spiritualist convins şi era 

- necesară într'un timp cum-e acel [ARĂ sfârşi tul aomniea 

lui Luduvie ai XIV-lea, când regele devenind pios, 
,
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„era necear ca un autor să se prezinte cu aparențele 

pietăţii spre a fi bine privit la Curte şi de rege, 

Tendinţele creştine ale scrierei lui" La BRUYERB 

precum şi ideile sale despre. monarhie expuse în 

capitolul Du souverein, aşezat în centrul lucrării 

sale după care un rege bun reprezihtă idealul unei 
  

bune guvernări, leagă Les Caractăres: în mod strâns de 

ansamblul. de tendinţi şi iăei ale: secolului: lui Ludo- 

vic al XIV-lea, secol prin excelenţă monarhist. şi 
  

“creştin, In schimb critica instituţiilor sociale con- 

temporane; care €e un aspru. rechizitor înareptat COoNe 

tra abuzurilor şi privilegiilor societăţai în mijlo- 
m 

cul căreia urăeşte şi pe care ar dori s'0 prefacăs 

3 "o îmbunătatească; face din LA BRUYERE un moralist 
aaa 

cu tendinye revoluţionare şi un precursor al scrii- 

terilor gin secolul al XVIL1- „lea care prin propâgan- 

da Lor au surpat vechiul edificiu al societăţii fran- 

ceze şi au adus tr iunful Reyoluţieie 

La BRUYERE ne-a dat un tablou complet al: soc ie- 
mere atare ama m a Pa 33 pepe arene II TEI 

tății din tîmpul său arătâiiău- ne vrăsăturile' cara c= 
2 e pe ra ap e azi 

i ce te e sa 
aa 0 rr RE ari ae a rare m 

    

— 

Nea air aa a 23 aaa a 

teristice ale. diferitelor: clase : sociale: nobilime, 
e rd 

O a 
ID cm SP 

  

| vurghezime cler, „ba cehia” şi a a _Aiteritelor categorii 
e e ae emana me paie ma acu 

“din aceiaşi clasă, de exeingla în sânul burghez fiisi 7” 
4 PT emana e ne So aa De e mmm
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lumea magistraturei şi lumea oamenilor de finanţe şi mea magistraturel $ mea oamen „de iinan 
N 

semnalână defectele fie-cărei..clase sau categorii, 

  

"abuzurile de care se face. vinovată, viţiile pe care 

“le practică şi care surpă întreg ediriciul social, 

Astfel în ce'priveşte aristocrația, La BRUYERE 
    

semnalează vanitatea şi orgoliul acestei clase, Nobi- 
    

limea are mania titlurilor a genealogiilor şi a bla- 

sonului, Vanitatea membrilor aristocrației se mâni- 

festă în pretenţia că numele familiei lor.e cel mai: 

ilustru şi nu vorbesc decât de cardinalii; âucii, care 

i-au avut în ascendenţa lor; de. strămoşii lor care au 

luat parte la cruciade. şi-şi împoqote se sălile din 

castelele lor cu portrete ce strămoşi. şi cu armoariile 

familiei gi cu tabloul reprezintână arborele lor ge- 

nealogice Dar aceste manifestări ale vanităţii, nu 

“sunt sprijinite de merite personale, Titlurile lor; 
————— i 

privilegiile lor, demnităţile ce-le posedă, sunt unite 
  

cu 0 desăvârşită nepricepere în conducerea treburilor 

publice, ba chiar şi în conducerea propriei lor averi 
  

pe care o lasă să fie aăministrată de intenâenţi care-i 

ruinează; singura lor ştiinţă e să se arate. pricepuţi 

în aprecierea vi naţurilor, a meselor bune şi a câini- 

lor de vânătoare. Nobleţea care şi-a pierdut averile
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irăeşte 1a Curte aşteptână de la rege situaţii sau 

demnități, care să-i permită să trăiască în belşug. 

La BRUYERE notează servilitatea curtenilor lui Ludo- 

vic al XIV-lea şi preocuparea lor constantă de a 

atrage atenţia monarhului şi ce a fi pe placul lui, + 

la PRUYERE notează: cum, când suveranul era tânăr gi 

iubiţor de aventuri, grija cartenilor era să-i ser= 

vească aventurile galânte. Jeunesse du prince; 

source de belles fortunes, remarcă la BRUYERE în ca- 

pitolul- De la Cour, dar tot el. constatâna cum în tin= 

pul bătrâneţii. lui Ludovic al XIV-1ea, când sub in- 

fluenţa doamnei de Maântenon regele. devenise biseri- 

cos şi arăta simpatie persoanelor. pioase,curtenii se 

. prefac că sunt evlavioşi, se duc la toate slujbele - - 

religioase şi se interesează. de chestiuni teologice. 

„ De aceea 1a RRUYERE exclamă: De quoi n 'est point capa- 

ble un courtisan dana la vue de. sa for tune; si pour 

ne. pas la, manquer, il devient devot ? | 

Această, evlavie prefăcută, spune la: BRUVERE eo. 

- formă a libertinajului; la sfârşitul aomniei lui Ludo- 

vic al XIV-lea libertinajul e în floare, nu numai ca 

tendinţi intelectuale dar Şi. din. punct de. vedere al 

corupţiei moravurilor, Acest 1ibertinaj la BRUYERE îi 

semnalează mai ales în rândurile tinerilor „curteni;
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La BRUIERK constată deosebirea ce exista. între _curte= 

nii bătrâni, bine crescuţi, politicoşi, galanţi. şi 

curtenii” tineri dipsiţi de bună: cuviinţă» preferână 

plăcerilor galante de altă dată ospeţele în care se - 

"lasă pradă exceselor băuturii şi care ne mai putână. 

trezi gustul lor .blazat prin vin recurg la pachiuri 

sau la băuturile alcoolice cele mai tari, 

| L'on parle d'une râgion ou: les vieillarăds sont. 
golanta, polis et civils; les jeunnes gens; au con 
traire, durs, f6roces, sans moeurs ni politesse; 
Celui-lă, chez eux; est sobre et moder€, gui ne - 
s'enivre que de vin: l'usage trop freguent qu'ils | 
en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent 
a: reveiller: leur got dgiă Steint par des eaux-de=vie 
et par toutes les liqueurs les plus violentes; il ne 
manque ă leur debauche que de boire ce 1! eau torte. 

Tinerii gentiloni găsesc tovarăşi. demni de dânşii 
maia ee nara a arme iaz ee mr ram 

în unii menbriiy ai CLerului aşa zisii_ abbes de Couro_ 
m ame ce aan aaa me aa aa a se rm amieam eteă veeree FI 

  

care lăsând. câte un îniocuitor la nânăstirea ai cărei. 
DI Tomata enma mmm eg aaa e mama e 

stareţi sunt; sau la catearala unde sunt canonici vin 

  

la Curte unde se prezintă îmbrăcaţi ca nişte. seniori, 

cu pantofi încărcaţi cu funde, cu ciorapi. roşii, cu 

manşete şi jabouri de dantele peste care aruncă O | 

„elegantă reveranăă Şi fîntrecându-se cu tinerii nobili 

în curtea pe care o tac doamnelor, cărora se pr icep 
să le adreseze complimente în versuri sau să-le deqice
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Jibrete de operă. La BRUYERA se ind ignează în contra. 

acestor abbes care au pretenţia ia să fie capii un unei mâ cestor abbes 

„năstiri sau să reprezinte religia. 
cr. 

m 

    

31 ya des choseş qui, râmenses ă. leurs principes 
et a ieur premitre institution, sont. etonnantes et 
incomprehensibles. Qui peut concevoir, en etfet „que 
certains. abbâs, ă qui il ne manque rien de l'ajuste-. . 

„ment, de ia mollesse et ge la vanit€ des sexes et des . 
conditions, qui entrent auprts des femmes en concur. - 
rence avec le marquis et le tinancier, et qui l'em- 
portent sur tous les deux; qu'eux-nâmes soient origi-- 
nuirement ; et dans 1! Stymologie de leur nOm;: les . 
peres et les chefs de saints moines et a! humbles soli- 
taires, et qu'ils en devraient âtre 1! exemple 

oritica aetectelor. aiferitelor clase sociale a a. adus 

în mod firesc şi critica instităţiilor_ sociale. de care 
— 

  

n. Mae rime eta „Moe. aie ze mea mi m ma 

acele clase erau legate. Astfel critica clasei sociale 

    

a magistraţilor a adus critica justiiei, Ia ERU VERS 
e ee   

"atacă lipsa de spirit de dreptate a juăecătorilor ce: 

atunei - care pot fi: câştigaţi prin daruri sau prin in- 

  

tervenţia femeiloi şi în ce priveşte justiţia timpului 

atacă. venălitatea funcţiilor judiciare, adică obiceiul. 

de a se vinde sarcinele judecătoreşti cum şi sormalis- 

mul distribuirei proceselor, provenit sin not ive inte-,. 

resate, căci amâriările neîncetate de judecată „Şi necon- 

„tenitele: înfăţigări sunt o. “ocazie de noui taxe şi prin 

 urnare: un isvor. de îribogăşire a . judecătorilor ca şi a
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advocaţilor, | 

Dar atacurile sale cele mai vehemente, la BAUYERE 

le îndreaptă contra, financiarilor cărora_! li s'a dat | 

concesiunea încasării impozitelor directe sau inai- 

“vecte = aşa muniţilor ferniers şi partisans. 
  

Incă din jumătatea a doua a secolului al XVI-lea, 

regii Franţei, ne nai: putână face faţă cu resursele 
obişnuite cheltuelilor. urgente şi considerabile ale 
statului luară, obiceiul să concesioneze_ unor persoane 

  

particulare încasarea impozitelor, ceea-ce permise PN 
  

acestor arendaşi nuniţi "ferniers sai npartisanat, 
să facă afaceri extraordinare căci . scoteau cu ajuto- 
rul forţei publice de 1a poporul împilat de zeci de - 

| ori mai mult decât avansaseră tezaurului, aceşti par= - 
| tizanţi care se ridicaseră dintr! o situaţie foarte 

    

umilă erau de un caracter josnic, lipsiţi de cultură, 
mo meae   

daz lar gratie averei strânsă prin mijloace nelegiuite se 
a 

făceau temuţi gi respectaţi; fiii nobililor căutau să 
„ia în căsătorie Fiicele lor iar seniorii nu se atiau 
să: implore protecţia lor dedicânau-le operiie Lor, cum 
făcu de exemplu CORNEILLE, care constrâns de sărăcie | 
dedică lui Hartorou | cu o dedicație plină de lingugiri, 

„tragedia sa Cinna, Unii din partisans arătară 9 ade- 
vărată capacitate financiară; aşa a fost de exemplu
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Nicolas Pouquet. care ajunse ministru de finanţe al 

lui Ludovic al XI-iea şi care spre deosebire de alţi 

: part isans se arătă un protector luminat al, artelor 

şi a Literilor, Intre alţi scriitori de seamă pe 

care i-a protejat Pouquet a fost protectorul lui LA 

FONTAINE, care în momentul întenniţării lui Pouquet.. 

învinuit âe rege de mari deturnări âe fonduri, luă 

apărarea, protectorului său printe o Elegie des , | 

nyrphes de Vaux (numele castelului. lui Pouqust ) pe 

care înarăsri 3'0 prezinte: lui Ludovic al XIV-lea, 

La BRUYERE biciueşte asprimea arătată de partisans 
  

  

în strângerea impozitelor, ! nepăsarea Lor faţă de  Lip- i 
surile e şi sut erinţele poporului, | 

Banii îi fac indiferenți la tot ceea-ce mişcă inima 
celorlalţi oameni: -nu au, nici o ambiţie şi. nici un 

 sentinent de afecţiune sau prietenie. 
7 . 

Ii y. a des ămes : sales, pâtries de boue et a" orâure, &prises du gain et de 1'intârât, comme les belles âmes le sont de la gloire et ae la vertu;. capables d'une seule volupt;, qui est celle q'acqusrir ou qe.- ne point perdre;,curieuseș et avides du denier qix, : uniguement occupses de leurs âsbiteurs, toujours in- quietes sur le vabais 0ou-sur le dâcri des monnaies,. enfoncâes. et. comme abimees dans les contrats, les titres et les parchemins.: De telles &ens ne sont ni perents, ni amis, ni citoyens; ni chretiens, ni peut- tre des hommes': la ont de 1! argent,
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E
a
 

Unele din impozitele aendate de partisang e zu 

 fermiers erau toarte nedrepte şi violențele La care 
= atita a NI 

recurgeau termierii îi făceau odioşi. Cel mai urât | 1erii 11 SCS e 
DR a ae 

âân aceste impozite era impozitul dumit “la gabelle" 
PN Si N ii 

care era un impazit pe sare. Guvernul impunea fie- 
În 
  

cărui cap de familie să cumpere pentru o sună.  aoter- 

minată sare âin depozitele sale nunite ies greniers 

: di 
. 

ă sean, vezitiinite | la are se recurgea prin distri- 

buirea acestui impozit suni aproape de necrezut as- 

tăzi. Conte ibuobilul, spre a fi: silit să cumpere. 

sare de la depozitele regale era anchetat spre. a se 

constata că nu întrebuinţează pentru propria sa CON= 

sunaţie sarea de dat la viteîn care. caz i se făcea 

proces şi era pedepsit cu închisoarea, după cum era 

pedepsit dacă Locuină pe tărmul mării ar fi fiert. 

“legume. în apă de mare. spre : a nu consuma, sare dintr! un 

"grenier ă sean, 

Ceea-ce inaignează pe La BRUYERE mai mult încă de- 
  

cât anuzurile şi lipsa de omenie a parţisanilor - e. 

  ” 
e PPP ee m e arme are vei 

înârăsneala cu care afişează . averea, Lor. „âştigată în DE ADI da 

mo scandalos, Partizanii. cumpăr ără moşiile Şi. caste. 
men) pm e 

  

2 
    

lee nobililor, care Ade vâna ca să-şi, plătească da- .
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toriile şi renovează aceste cesteie cu 0 somptuazi-" 

tate insolentă, Pentru a, întăţişa apucăturile parti- 

sanilor, La BRUYERE povesteşte întâmplarea zenoviei |. 

regina Paleirei, care nedânâu-se “imediat la nici o 

cheltuială a clădit -un castel înconjurat 'de un pare 

superb pe malurile Bujratului, dar castelul ca şi 

| parcul odată terminate trec în mâinile unui yameş 

care nemulţumit de somptuozitatea lor, caută să le 

“mai înfrumuseţeze pentru a le face mai demne. de el şi 

de.averea sa. | | | | 

' Adresându-se către-Zenobie prin care designează un 

senior puternic, 'la BRUYERE îi zice vorbind de pala- 
7 

tul care şi-l clădeşte şi care va încape :sub stăpâni- 

rea unui vameş, adică a unui fermier: |. -: a 

„Ni les troubles, Zenobie, qui 'ugitent votre empire, 
-ni la guerre que vous  soutenez virilement contre une 
„nation puissante depuis la mort -du:roi votre &poux,ne 
diminuent rien de votre magnificence, Vous avez prsfere 
a tovte autre contre les rives de 1'Euphrate pour. y | 
elever un superbe 6difice: l'air y est saăin et tempere, 
la situation en est riante; un bois sacră L'ombrage âu 
cote du couchant, Les dieux de Syrie, qui hâbitent auel- 

"quetois la terre, n'y auraient pu choisir une plus belle 
demeure. La campagne autour est couverte :d'homnes qui. 
taillent et. qui coupent, qui vont et qui viennent, qui 
'Toulent ou qui charrient ie bois du jiban,l'airain et 
le porpnyre; les grues et ;les machines gemissent cans
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l'air, et Cont esperer ă ceux qui voyagent vers . 
l'Arabie de revoir â Leur retour en leurs foyers ce 

__palais achevâset dans cette splenâeur ou vous desi- 
rez de de porter avant -de l'habiter, vous et Les 
princes vos enfenta, a 

Profeţia-lui La. BRUYERE. se îndeplini în ce priveşte 

castelul regal: de la: Chenonceaux, Acest castel ridi- 

"cat sub-Francisc:1, în Touraine, e unul din cele mai 

- frumoase. castele a4&Renaşterei; a aparţinut reginei. 

Catherine de Medicis care 1'a împodobit şi 1!a înfru- 

museţăt cu foarte mult gust, La începutul. secolului. + 

al XVIII-lea castelul. fu vânâut fernierului general - 

Dupia. care reprezintă pe acel pâtre devenu riche 

par les p6ages de vos rivitres de care vorbeşte la 

_BRUYERE, Faţă de aceste. averi scandalos ridicate, face 
un. împresionant contrast mizeria poporului. La BRUYERE 

  

înfăţişează un tâblou întunecat a1 suferințelor ce în- Do n OI Dea arm ma a e 

dură pentru ca 0 mână de oameni care-l store să':se bu- 
ri n mer n ae i 

cure de toate bunătăţile pe care „pământul. le poate da 

  

şi să guste toate plăcerile pe care. le poate oferi, 
  

Il y a des mistres sur la terre qui saisisgent le Coeur. Il manque ă quelques-uns jusqu'aux aliments; _ils redoutent.1'hiver, îls apprâhenâent de 'vivre,. L!on mange ailleurs des fruits precoces; l'on force la terte ei les saisons pour fournir Î sa q6licatesse: de. sim- - ples bourgeocis, seulement ă cause qu'ils €taient riches; ont eu l'a ! : udace d'avaler en un seul morceau la nourri-
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ture de cent familles. 'Tienne qui youdra contre de | 

si grandes extrâmites; je ne veux tre, si je le pui, 

ni malheur euxs ni heureux; je ne dette et ne reiugie 

dans la mediocrit6 

si după cum opune mizeria poporului avuţiei fer- 

mierilor „opune simplitatea; şi chiar grosolănia zora- 

- vurilor- sale denotână un suflet naiv şi cu porniri 

bune; politeţei şi distinceţiei moravurilor nobilimei 

care sub aparenţe strălucite ascunăe goliciunea sa su- 

fletească: 

Si. je compare ensemble les deux conditions des 

hommes les plus opposees,; je veux dire les grands 

avec. le peuple,ce dernier me parait- content du n&- 

-cessaire, 'et les autres sont inquiets et pauvres avec 

le superi lu. Un homme âu peuple ne saurait faire au- 

cun mai; un grand ne veut faire aucun bien et est 

capable de grands maux. L'un ne se forme et ne 

s'exerce que. dans les choses qui sont utiles; l'autre 

y joint les. pernicieuses. Lă se montrent ingenunent 

la grossierete et la franchise; ici se cache.-une săve 

maligne et corrompue SOUuB l'ecorce de la politesse. 

Le peuple n'a gutre d. esprit, et les grands n'ont 

point d'âme : celui- 1ă a un bon fond et n'a point 

de dehors; ceux=ci n 'ont que des dehors et au 'une - 

simple superficie, Faut-il opter? Je ne balance pass 

je veux tre peuple. | 

Astfel de atacuri contra, oxăinei stabilite într! un 

timp câ ânâ respectul aristocrației şi a tuturor insti- 

tuţiilor monarhice era aşa de mare; sunt foarte în- 

azăsneţe şi ne arată în La BRUYERE un precursor al. 

_-filosofilur care în: secolul următor prin critica 

abuzurilor vechiului regin şi prin reformele pe care
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„Je propun Vor. aduce schimbarea societăţii - si desfiin- 

area! abuzurilor. şi a privilegiilor, | 

La PIURE îşi face o înaltă. idee. despre misiunea 

- geriitorului, socotină că trebue să lupte pentru bi- 
Pi 

a iti ir mapa e ae Ra Di 

„nele_ semenilor ş chiar dacă oumenii pentru care se ce- 
a e a ee aa e m ma anno 

  

otează nu. i-ar acorda nici o. xăsplată; ba chiar i-ar 

  

„ refuza şi stima si încurajarea. lor. Un poet al nostru 

adresându-se ivi BMINSSCU i-a, zis: 

_Năpas, ce-0 să-i. pese: lumei 
Că tu te mi stui- luminând 

_Indiferenţa. aceasta: nu ar ti astâmpărat,. zelul bi 

1a BRUYERE nici nu lar fi abătut. din calea ce o. 

urra peniru binele srmenilor: săi, Intr! o ratlecţie a 

ir tă deşi ouă. ce ispravă nu e răsplătit de cei- 
or d e aa 

  

nație rin lady Brin onoruri sau prin. recunoş tinvăs e Sas 
Tm a mm aaa copi a aa ae mmm me Dr m mm 

1 wăscate. în plăcerea. de a-şi. fi făcut. datoria e _Xăs- 
Tr mo ae ne n m ana m ora e a aan = mamei ei 

  

pată sui icientăs indie d 

Un ronnete honme se paye par ses wainssde 1! ap1.ica- 

tion qu'il a 3 son devoirspar le plaisir quiil sent 

ă lc faireset se. d6sinteresse sur les €loges,l'estime 

la .ve sonnaissance; qui lui manquent quelquefoiss 

„E sigur că dacă lui La BRUYERE i-au lipsit onorurile 

şi. recoipensele,a gasit î „5 plăcerea de a-şi ti făcut 

datoria criticând lacunele şi detectelz societăşii tin- 

pului. în „scop de a le împlini şi de a le ameliora 

“ună. ain cale” mai curate mul ţumiri..



JA BRUYERE, LORĂLIST SI ARTIS LITERAR: 

* Opera Lui ia, BRUYEAE are ouă aspecte principale: 

"e 0 operă de satiră socială, de critică a îm tituzii= 

„lor timpului, după cum am.atătat în. lecţiunea prece- 

dentă, dar e în acelagi timp opera unui moralist care 
vrea să înfăţişeze defectele-gi viţiile, omului în ge- 

nere, Plecând dela observarea oamenilor din timpul 

“său, “In prefața pe :are la BRUYERE a pus-o Caracte- 

relor sale; a insistat mai ales asupra acestei la- 

turi a scrierei sale. Inapoez..... publicului declară 

dânsul, portrele defectelor pe care ni le-a pus la 
  

dispoziţie. 

Je rends au public ce au'il m'a prâts; j'ai 
emprunte de lui la matitre ae cet vuvrage: îl est 
juste que L'ayant acheve avec toute l!'uttention 
pour la verite doni je suis capable, ct qu'il merite, 
de moi, je lui en fasse sestitution, I1 peut regar- 
der avoc loisir ce portrait que j'ai fait de lui 
d'apres naturc; et s'il se connait quelquea-uns des 
defauts que je touche, s'en corriger. | 

La BRUYERE mărturiseşte că a urmărit 'un sccp moral; 
  

i ET PR   

ceeace a vrut înainte de toate a fost să dea 0 îrvăz 

tătură oetitorilor: săi. 
ra re 
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On ne aoit parlery on ne doit ecrire que pour - 
-3'instruction; eţ s'il arrive que l'on plaise, il ne 
fait pas neanmoins s'en repentir, si cela sertă 
insinuer et. ă faire recevoir les veriteş qui doivent 
instruire, - Si, i a 

Chiar în prefaţă Ia BRUYERE qeclară pentru ca re- 

flecţiile sale să facă o' impresie mai mare asupra ce- 

titozului, a avut o deosebită grijă pentru forma în _ 
care le-a înfăţişat, Această grijă e aşa de vădită 

încât un critic din secolul al XVIII-lea SUARD, a 
putut afirma că En lisent les Caractăres, on est moins 

frappe. des penses que du style 

La BRUYERE ştie că cele mai multe din. reflecţiile 

pe care le face asupra naturei morale a omului, au 
fost făcute de mult, încă. din antichitate. Si scrie- 
rea sa debutează cu această constatare proprie să des- 
curajeze pe un moralist, Ă | 

| Tout est dit, et 1'on vient trop tară cepuis plus de sept mille ans qu'il y a des homaes; et qui pensent, „Sur ce qui concerne les moeurs; le plus beau et le - meilleur est: enleve; 1'on ne fait que glaner aprăs les anciens et les habiles d'entre les modernes. 
„Dar după această reflecţie descurajatoare, LA . 

BRUVERE îşi zice că ar p 
de alţii prin fineţea şi delicateţea expresiunei şi 

utea să reînoiască cele 'spusa 
POD e ra m m a m ea a o mea mei ee 

mai ales prin ingeniozitatea, cu care sunt notate şi 
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redate observaţiunile. âșa încât dacă i se obiee- 

tează că o ovseraţie satirică asupra. omului a 

fost făcută înainte de dânsul de HORACE sau de 

 DBSPREAUX, LA BRUYERE răspunae: | 

- HORACE cu DESPREAUX 1'a ait avant vous. je le 
crois sur votre parole; mais je l'ai ait comme 
mien. Ne puis-je pas penser apres eux une chose 
vraie;, et que d'autres encore penseront apres moi, 

Si nu numai are dreptul: să gândească după dânşii | 

_un lucru acevărat, dar felul cun reînoeşte.observa- - 

  

  

via morală prin ingeniozitatea sa; face ca reflecţia 

să poată fi considerată ca fiind proprie a lui. În 
  

  

această privinţă e interesantă reflecyia pe. căre o 

face Za BRUYERE că în literatura franceza scriitorii 

din ultimul timp s'au străguit să introducă orâine; 

norectitudine, claritate, şi să a venit vremea. ca. 

pentru n" se_duce publicul să se introducă în scrieri 
  

a e ram 
  

şi de "li'esprit.. 
. Lon 6erit râgulitrement depuis vingt annses; l'on 

est esozlave de la construction; l'on e enrichi-la 

langue de nouveaux mot3. secou€ ie joug du latinisne, 

et reduit ae style ă la phrase purement francaise; 

1'on a presque retroute le nombre que -MÂLHIRRE et 

BALZAC avaient les premiers renrontre, et que tant 
d'autres 'depuis eux ont Laiss€ perdre; 1 on a mis: 

enfin dans le discours tout l'ordre et tonte la 

netteie dont il est -apable: cela conduit insensi- 

blement ă y mettre de 1 'esprit, 

"L'espriti pe care 1-3 introdus Ta BRUYERE în
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Les Caractăres e imâginaţia de care dă dovadă prin 

schimbarea neîncetată a aspectelor sub care ne înfă- 

ţigsază observaţiile sale; orân zazistutea procedee- 

lor prin care ne înpărtăşeşte rezultatele co nstată- 

rilor sale asupră omului şi a societăţii, | 

Porna zub care prezintase LA ROCHBPOIUCAUID aceste 

constatări şi observaţiuni era uniformă; pentru-a 

îndepărta monotonia rezultată din succesiunea de la 

începutui până la stâzşi tul scrierei a unor maxime 

şi reflecţiuni, LA BRUVERE recurge la o mulţime de 

alte forme literare. Astfel. e1 păstrează mexinele 
Pe 

în genul lui LA ROCHE OUCAULD şi unel.e capitole cum: 

e Du _Cogur sau Des Jugenents sunt formate mai ales. 

din expunerea unei serii de maxime; LA BRUYERE con- 

_sinuă să plătească tributul său unui ger literar 

“care era încă 1a mocă, căci după cun iuseze creat 

în salonul doamnei âe SabL6; fusese consacrat de pu- - 

blicarea maximelor lui LA ROCHEFOUGAULD şi cele ale 

prietenului lui PASCAL, le chejalier. ce jiâre. Astfel. 

sunt maximele ] 

Quelque d6licat. que_ 1%0n soit en an0ur; on'par- 
doniie plus â€ fautes que aans 1 aniti6e 
  

memo 

L'on confie son secrei dans 1! ami ti6; D8Â8 il 
&chappe dans 1'amour,
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205 amours maurent par Le degcit, et L'oubli les 

eri Sri - — 
po a ea | 

L"'on- veut faizra tout le bonheur,; cu, si cela ne 

se peut ainsi, tout le malheur de: ce qu'on aimeo 

Alături de maxime în felul lui LA ROCHEPOLCAILD, 

LA BRUYERE face descrieri de virtuţi şi viţii în ge- 

nul lui teofrast, dar depărtează nonotonia autorului 

grec; prin faptul că în loc de o descriere abstractă 

face un portret concret plin de tot felul de detalii 

prinse după realitate, şi substitue în felul acesta 

abatracţiei plicticoase a lui Teofrast o vioiciune 

plăcută, Astfel e portretul omului căruia îi place 
Îi n 

să arate că ştie toate şi-şi poate spune cuvântul | 

hotărâtor în orice chestie. LA BRUYERE face portre- 

tul lui Arrias, 1'honme universele | 

 Amrias a tout lu, a tout vu, îl veut le persuadăz 
ainsi; c'est un honme universel, eţ il se Qonne pour 

tel; il aime mieux mentiz que de se taire cu de pa- 

raitre. ignorer quelque chose, On parle ă la table 

d'un grand â'uneycour du Nora: îl prenc la parole 

et l'5te & ceux qui allaient dire ce qu'ils en săvent 

il s'oriente dans cette r&gion loiîntaine comme stil 
en âtait originaire; îl Qiscourt des moeurs de cotte 

„cour, des femmes du pays, de ses lois. et de ses 

coutumea; il recite des historiettes qui y sont ar- 

rivees; îl les trouve plaisantas et il en rit le . 

premier jusqu'ă €clater. Quelqu'un se hasarde e le 
contredire et lui prouve nettement qu'il qit des 
choses qui ne sont paa vraiep. ârrias ne se:trouble
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point, prea feu au contraire contre 1! interzupteur: 
"Je n! avance lui ditail, je ne raconte rien que je 
ne sache â'original; je Ll'ai: appris de Sethon, an : 
bassadeur de France dans cette „cour „revenu ă Paris 
depuis quelques jours, que je conrais familitrenent, ' 
que j 'ai fort interrogâ, et qui ne m'a cachă aucune 
circonstance."! Il reprenait le fil ae sa narration - 
avec plus de confiance au!'iz ne 1! avait comnencee; 
lorsque l'un des convies lui dit: "C'est Seţhonă 

"QUi vous Pur tezs dui-memes et qui arriye de son 
| ambassade. Nae 

E de observat cât â2 multă vioiciune introduce 
LA BRUYERE în acest portret prin faptul că poves- 

tinc o anecaotă, pune pe Arrias să vorbească zu un 

iriterlocutor imaginar ; prin aceasta aă O întorsă- 

tură âranati să portretului său, | | 

Bra fires e ca un moralist să adopte- la sfârşitul 

“ secolului al” XVII lea alături de maxime. “şi genul 

1iterar! al portretului care era un gen foarte cul ti= 

„wat ae saloanele literare. Dacă în salonul doamnei: 

de 'Sabl6 LA ROCHIFOUCAULD âase de mania maximelor - 
-apoi într! un alt ealon pe care 1! a frequentat, în 

cel al qucesei de uontpensier, a dat de mania por-=- 
== . 

tratului literar; fie- care oâspe' al acestui salon 

se aistra făcându- -şi propriul. său portret, san pe 

„cel al vaspeţilor ducesei. LA ROCHE OUCAUL:D e. atras 

şi el ce această moaă şi-şi făcu singur 'portretui 
care a apărut mai întâiu într'un Recueil de portrets
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dai6 î Mademoiselle (nepoata lui Luâoric -al XIII, şi 

vara lui „Ludovic al: XIV-Lea, Cardinalul de Retz făcu 

Şi dânsul portretul lui LA ROCHEFOUCAULD, aşa. încât : 

la sfârşitul secolului al.- XVII-lea portretul fiind | 

un gen la moaă invadează în memorii în conedii, în: 

cuvântările. predicatorilor - “Cunoscuta, romancieră 

„M-elle, de Scudâry; introduce în romanele sale portre= 

te numeroase ale eroilor şi eroinelor sale „ In co- 
redia le Nisanthropes» a lui MOLIERE, invitaţii Ce- 

  

Limenei îşi fac o distracţie în dragostea . lor de a 

cleveti, să Schiţeze portretul eunoscuţilop 10r,ab- 

senţi. ain salon j tot dşa BOILEAU, în satira contra 

femeilor 3: Satire des f ermes, face o serie ds porire- 
-—. —. n. n.n. 

  

te ae femei ridicole sau „vitioase . £ emeea pedantă, 
femeea: prețioasă, femneea risipitare, femeea cu fu- 
muri, femeea avază. ete. LA BRUYERE a utilizat. în sa- 
tirizarea defectelor omeneşti un gen literar ajuns 
„La apogeu în momentul cână cenpune Caracterele sale. 

Les Caractăres sunt piine. de: tot felul de portrete, 
unele! anecdoetice; altele numai Psihologice - altele L 
  

  „ aranatice prin. faptul că autorul . recurge la dialog . 
„„Procedeul dialogului e curent de altfel Ja LA 

BRUYERE şi de - mul te ori se preface că apostrofează



= 
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pe cetitor şi-l pune pe acesta să răspundă pentru a 

aa xeflecţiei sale nai multă vigiciune. Astfel pențru 

a ne arăta că: sunt oameni care de îndată ce zăresc 

pe cine-va în apropierea lor se. gândesc la felul cum 

ax putea să-l înşele şi să-l aespoaes LA BRUYERE re- 

curge la următoarea apostrotă” urmată de un . dialog, 

Fuyexs retirez-vous; vous n 'Stes pas assez “1oin,: 

Je suis; dites-vous; sous l'autre tropiques 2 Passez 

sous le pole et dans l!'autre n6misphere; montez aux 

&toiles; si -vous le pouvez. - M'y voilă, .- fort. bien; 

vous. Stes. en sârete., Je decouvre sur la terre un 

homme 'avide, insatiable, inexorable;. qui veut, aux 

depens de tout ce qui se trouvera sur. son chemin ei 

3 sa rencontre, et quoi qu'il en puisse coăter aux, 

autres; pourvoir ă lui seul, grossir sa tortune; et 

regorger de bien. 

Varietatea se arată în Les Caractăres nu numai prin 

felul. în care LA BRUYERE . prezintă. observaţiile sale 

îi morale = maxime; mici disertaţii morale; portrete 

de tot felul,. dialoguri, dar. şi în stilul şi în limba 

Gin această scriere. 

ITI TAINE (într! un azticol asupra lui LA: 

PRUXERE inserat. în pssais ae critique et 4 'histoire) 

afixmă că principalul talent al lui LA BRUYERE e ar- | 
pa 

ta de a trezi atenţia cetitorului. Reflecţiile. lui 
  

  

  

Ta, FRUYERE sunt de multe ori banale» dar de expr ină 

sub: 0, forma care impresionează pe cetitor, "î1 surprind



„prân trăsătura, finală neașteptată sau ironică; aşa 

încât devine atent la conținut, Mai mulu decât ori- 

care alt: seriitor LA BRUYERE face caz ge toate figu- 

rile retorice: met meţaforă, antiteză, personiricares | 

eradaţie» aposizotă, hiperbolă, ei: „_reticenţă, şi mai 

ales se pricepe să aşeze la sfârşitul frazei sau a 

_girului de fraze în care aesvoltă reflecţia 8830 

vorbă plină de epirit sau 0 trăsătură ironică şi 

plină de efect, Astfel pentru a redea idcea banală 

că ne străduim toată viaţa să, strânger avere şi. 

murim în momentul când aversă noaztră începe să se 

formeze. compară această avere cu 0 casă pe care n 'aven 

mijloacele să începem să o clăain decât la o vârstă 

înaintată şi la care. vin geamgiii să-i pue geemur ile 

„cână închider ochii: „n 

II faut avoir. irente ans pour songer. ă sa fortuna; 

elle n'est pas faite ă cânquante: L'on bâtit dans 

sa vieillesse, et 1l'on meurt. quand on en est aux 

peintres et aux vitrierse E 

Pentru & înfăy isa viaţa. plină âe calcule a curtea- 
    

  

  

nului care “mereu se gândeşte la o oozibinaţie pentru 
    

PIN ON 0 DIOR 2 

a-şi asigura 0 situaţie mai bună, îl compară cu un 
  

“jucător de ah; care se adânceşte în combinaţiile 

ce trebue să le facă pentru a câştiga partida pe



“2 5” a 2% i cu - . care până la urmă o caşiiga un jucător Mad Norocos, 
La vie de 1a cour-est un jeu serieux,mâlancolique qui applique. Il faut arranger ses vieces et Bes | vatteries,avoir un dessein, le suivre, parer. celui Ge son adversaire, hasarder quelqueiois, et J ouer „de caprice; et, aprăs toutes ses râveries et toutes ses mesures, on est &chec, quelauefois mat, -Souvent, avec des pions gu'on mânage bien, -on va a dame, et l'0n gagne la partie: le plus habile 1 'emporte,ou le plus heureux, 

| 
Limba lui LA BRUYERH e, faţă de limba celorlalţi 

scriitori din secolul al XVII-lea qe o extrem ce mare bogăţie şi varietate, LA BRULERE spre deosebire de ocilalţi mari scriitori clasici, areză de LA FONTAINE, 
arată mul ţă predilecție pentru arhaisme; într'un pă- 

Tagraf ain De quelques, usages, regretă dispariţia 

  

multor. termeni din limbă, ceea-ce a adus sup pretext. 
de purificare, sărăcizea Lido Şi arată cât de ex- presivi erau sau ce Fzunos sunau la ureche unele 
vorbe condamnate de gramatici 'sau de uz. In dragostea caze 0 ars pentru limba ae altă dată, pastişează în 

„ câte-va reflecţii pe 1ONTAIG:E, şi citează două ron- douri anonire care probabil că au fost făcute de: sân- sul imitâna limba din secolul al XVI-lea. LA BRUYRĂE înbogăţeşte iimba sa nui numai cu termeni din 1iuiha Veche dar şi cu termeni speciali luaţi ain Limba .
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fiecărei specialităţi sau profesii. Astfel întro- 

duce teimeni din gomeniul juridic, administrativ, 

financiar, ba chiar recurge la Limbagiul eralaicei 
.câna e vorba de arxoarii sau de blazon, De. asemeni 

recurge .la limba unei profesii când e vorba âe o 
persoană care exercită acea profezie, Astfel pen- 

tru a face portretul anatorului de tulipe, denu- . 
meşte cu termenul special fie-care varietate de 

tulipe: | 

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il 
Y court au lever du soleil, et il en. revient ă son 
coucher. Vous Le voyez plăânts et qui a pris racine au milieu de ses tulipes at devant la Solitaire: id. 
Cuvre de granâs yeux, il fiotte ses mains,il se baisse,- îl la voit de plus-prăs, il-ne l'a jamais vue 6i belle, il a le coeur Epanoui ae joie: il la. „quitte pour -1'Orientale; de lă, il vaă 1a Veuve; il passe au Drap d'or; de celle-ci & l'Agathe;, d!'0ă Îl revient enfin la Solitaire, ob il se fixe,ot | „Îl se lasse, ou il s'assiea, oi il oublie de âiner: ausgi est-elle nuancte, borâte, huilce, ă piăces 
emport6es; elle a un beau vase ou un beau calice: 
il la contemple, il 1 'admire, a Se 

Câna face portretul colecţionarului de medalii 
recurge la termenii speciali din limbajul. colecţiona- 

rului, o - | SE _ | E N | 
Ne Diognăte sait a'une medaille le truste,1e flou 
et la ileur de coin.:
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Dak ceeace caracterizează mai ales. limba ui LA 

  

| BRUYERE e întrebuinţarea termenilor proprii - de cers 

nu se sfieşte să se servească chiar astă sunt vulgari 

sau triviali . Clasificarea texnieni Loe în nobili şi 

de. rând făcută de HALHERBE nu există bentru LA BAUYARE, 
      

Distincția aceasta de care au ţinut seama toţi seri 
ten ai n iar Te Tare? e ma ri ai 

ii dasici, n'0 face : LA BRUYERE, căruia puţin ai 
aa .— 

în mo colorat şi plastic ideea sa .. LA BRUYERA care 

„vrea cu orice prej să trezească atenţia ştie că ex- 

presiunile generale şi abstracte nu fac impresie: cc. 

De aceia notână: detaliile şi particularităţile ul 

-gare şi. reale ale lucrurilor detalii şi partia-lari- 

tăţi pe care nu: voiseră în genere. să. le observe. scrii- 

torii clasici, LA DRUYERE- Le redă prin termeni pro- 

Priis, de multe: ori volgari,, ceaace face ca, Limbajul” 

său să fie realiat şi concret , Air el cână face por- 

tretul lui Gnathon; egoistul care se poartă în lune 

ca şi câna ar fi. săngur e Gă detalii realiste case 

aseamănă adest pasaj cu o. pagină din romancierul. MO 

dern BALZAC, -snu dintr'un autor realist, căci ni-i 
arată pe. Gnathon .- la masă, nepăsătof de ceilalţi in- 

vitaţi, mâncând aşa încât soaul îi pică pe barbă ,pe 
faţa « de masă, clefăind cu sgomot şi scobindu-se în
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dinţi fără să se cireasa e cetei care-l 

poate provoca . 

11“ne se sert & table. que de ses mains. ; îl manie 

les viandes, les remante demembre ; dechire; et en 

„Use. ge maniere qu'il fauţ que les convi€6s,_5 "1185 vVeu- 

lent manger; mange nt ses restes.. Il ne leur epargne 

"aucune de ces malpropretes degodtantess gapables 

a'Gter 1! appetit aux plus affames ; Le jus et des. 

gauces lui degouttent. qu menton et: de la barbe” 

s'îil enleve un ragodt de Gessus un plat,.îl le : pană 

en chemia dans un autre plat et sur 1& nappe : on: 

le sui: ă la'trace ; il mange haut et avec grand 

“bruit -; il roule les yeux, en mangeant ș la table est. 

pour ivi un râtelier ;il €cure ses dentas; et îl con- 

tinue a mange> . | 

Reaismil lui LA  BRUYERE nu merge totăeauna aja 

„de departe - dar: ceeace. se întâlneşte. foarte
 des: la | 

aânsul gi ceeace face meritul de căpetenie al Gârac- 

terelor e 9 viziune colorată gi vie deş»re . oameni” 

şi. lueruri şi arta cu care redă în moq. foarte Gon- 

  

zeta saci și goncepvil abstzeete - Prin alegerea 

nimerită a unor anume detalii gi prin notarea unor 

anume gesturi şi. atitudini LA BRUYERE ne face. să 

pricepen starea sufletească pe care o denotă şi. cu 

ajutorul fizicului să cunoaşten natura “morală , A8%- 

fel prin notarea unor mici particularităţi al vor- 

pirei sau - ale gesturilor lui G Giton ne fact să: pri- 

cepem pe an om încrezut într! însul dîn cauza averei



sale . Fe cână sin conta, toate particularităţile - 

persoanei fizice a lui Phedon, voxbi:cea sa şovăi- 

toară, atitudinea sa sfioasă, felul cum ge aşează nu 

mai pe marginea scaunului. ne arată că e un om timid 

din cauza sărăciei sale . Giton şi Phedon constituie 

două tablouri în care fiecare trăsătură a unui por- 

ret are drept corespondent o trăsătură opusă în por- 

_tretul celalt . | a 

tau Artistul iiterar e cu mult guperior însă la IA 

BRUYERE moralistului , LA PRUYERE n'are'o concepţie. 
originală Gespre om, despre viaţă;cum au avut pre- 
    

- accesorii săi: HONTAIGNE, PASCAL, sau LA ROCHEROU- 
De ză a Te n = 

  

CAULD_. Asupra jocului pasiunilor şi sentimentelvr 

noastre, asupra fondului naturei noastre morale,LA 

BRUYFRE nu ne spune nimic nou. Tot ce ne spune des- 
  

pre natura morală a oului sunt observaţțiuni pe care 

le-a adunat _ dela stoiri, dela MONTAIGNE; gar cărora pe-a adu IN 1 AL 
pm a mr a 

  

e rr 

  

„lesa dat o formă personală , De exemplu în capitolele 
  

Des jugements şi: De 1" homme, toate reflecţiunile | 
  

„sale despre nestatornicia firei omeneşti şi despre 
  

  

„slăbiciunea minţei omeneşti vin ain Apologia lui --- 

  

„Raymond de Setoni a ui HONTAIGIE . Alte reflectii
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îşi au or igina în cugetările lui PASCAL ; astfel ain 
ideile lui PASCAL asupra mobilului care împinge pe / 

oameni să: cause distracţii şi care e nevoia de a nu - 
rămâne singuri: în faţa conştiinţei lor căci atunci 
gândul: ninicniciei şi a slăbiciunei omeneşti se în- 

  

făţigează imediat înaintea noastră; cin cugetările 

lui PASCAL isur la recherchs âes diver tissemeit su 

a oșit următoarea rezlecţie a lui La BRUYERE;. 

Tout natire maj int ds ns pouvoir 6tre suels; 
de la le eu; le iuxe, la aissipaticn, le vin, les termes, 1 ignorance,: la medisance, 1 'envie, 1'oubli 
de soi-mâme et de Dieu. | 

Alte: reflecţii sunt. inspirate. de ideile lui LA 

_ ROGEEPOUCAULD asupra amorului. propriu; mobil al tutu- 
ax actelor noastre, virtuoase sau viţioase, sau ae 

ideile lui asupra amorului ; amiciţiei, ete. Une-ori | 

bĂ BOUYARE repetână retlecţia lui LA ROCHEFOUCAULD 

se serveşte şi de termenii autorului Haximelor, dar. . 

într'o fornă mai greoae, mai puţin pregnantă decât 

e cea a predecesorului său, Astfel refl ecţia lui LA: 

BRUYERE : 
> 

Gueigque dslicat que 1 on soit en AMOur ş on parâon=. 
ne plus de fautes que dans a amiti6e 

o inspirată de maximă urnătnare a lui LA ROCUEEQU- 
N
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CAULD care face mai mare impresie în conciziunea ei: - 

On parâonne tant que l!on aime, 

LA BRUYERE moralist n'are originalitatea de gân-" 
  

aire a, predecesorilor să aa n'axrs nici deseciele 
as. 

  

Demmo a ma om 

lore Faţă de: defectele oameni lor nu arată curiosita- 

tatea indulgentă Bi. aispreţuitoare a unui spectator 

  

distrat de spectacolul pe care-l privegte, pe câre 

"o arată MONTAIGNE şi nici resentimentele lui LA 
  
  

——_ ana Demn aa miri 

ROCEEFOUCAULD „ la care simţim pare-că plăcerea 

de a se răsbuna - asupra omenirei întregi de proprii- 

le sale: aecepţii şi desamăgiri şi nici plăcerea 

de a umili înţelepciunea omenească pentru a arăta 
  

neputinţa şi slăbiciurea ei faţă ae luminile pe 
    

  

care le dă credinţa, pe care o întâlnim. 13 PASCAL, 
ma mm e e me m 

In special LA BRUYERE nu cade în greşelile în care. 
m n ea ma ma aa m _ 

cade LA ROCHIEROUCAULD,: din cauza, spiritului său pe- 

  

 simist sistematic, reducând la un singur factor toate 

mobilele acţiunilor noastre care ar fi amorul pro= 

priu, interesul nostru egoistic. LA BRUYERE crede 
  

că unii oameni pot săvârşi acţiuni din motive desin-: 

_teresate; din dragostea, aproapelui; din dorinţa de 

  

    

mo msi pa era   n... | 

a face bine. la BRUYERE cxreae că în sufletul omenesc 
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L 
5 căr Loc din in- pot exi ta. mi şi ri care nu-s pornite „de dig în- 

a arenei   

  

teres, Gdar-6in bunătate, 
    

Ii y a de certainr: grunas centinents; de cer- 
taines actiona, nobles et;- clevees; que nous devons 

- maoins ă a force de notre esprit au ă la bonte de 
notre naturel, 

Pi 

-p dropt că astfel de sentimente. nobile şi des- 

"interesate nu se întâlnesc: ia toţi oamenii dar la 

"cei mai aleşi dintre noi, Astfel vorbind despre ami- 

ciţie în care LA ROCHEE OUCAULD nu văzuse decât o | 

legătură între persoane cape-şi fac servicii reci- 

proces; IA BRUYERE spune: 

Ii y. e, un poât dans a pure emiti ou ne geuvent 

at tainăre Ccsux qu2 sont n&s mâgiocres, 
“dola L 

LA BRUYERE cătâna să Giscerneze. în om au numai 
-- 

„mobilele joanice Şi interesate ale purtării, sale dar 
PE a] 

şi pe cele nobila şi qesinteresate a gat despre ome- 2 Pi | SAN 

"nire c icoană măi exactă decât LA ROCHEPOUCAULD şi 
    

întăţăşânau-ne virtutea nu cum face PASCAL ca re- 

zultatul unei visţi ascetice inaccesibile putsrilor 

„noastrasdar. ca fructul unei înţelepciuni pe care 0 

puteri întâlni printre semenii noştrii şi care poate 

fi realiza tă fără o străduinţă imposibilă ae atins, 

„ne-a înlesnit aepesul ia arunul care, duce la perfec- 
tioniurea noaatră morală,
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ViNTENARCBES 
ÎN 

Spre. deosebire de diteratwra &in secolul a XVII 

„care prin tendinţa ei de căpeteniesde a scz uta natu- 

ra morală a omului Şi de a pune în lumină jocul pa- 

siunilor şi a sentinentelor omeneşti se invederea ză 

ca o literatură p psihologică literatura tranceză din 

sec, al XVIII-lea studiază pe om mai alea din punct 
de vedere social;lăuâna lu, e parte interesu: pe _ca- 

  

-re-l oferă în sine studiarea mobil elor acţiunilor. 

şi gesturilor omeneşti; autorii din sec, al XVIIZLea 

privesc din punctul de vedere al utilității lor pen- 
N 

îzru societate. Din cauza lipsei _de_interes_ psihelogie_ 

al literat turei secolului al XVIII-lea mul ţi critici 

0. condamră. Ei obserră că chîa, Y. i genuzile Literare 

în care la pi îme vedere "az părea că secolul al 
XVII Ilea continuă secozui al XVII-lea,de exemplu în . 
tragedie ceeace în secolul precedent constituia ine 
tereaul şi făcea valoarea acestui gen -cuncaşterea
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"aaâncă a sufletului onene sc - element: pe sare î2. 

găsim în, opera marilor tragici. CCRNEILLE şi RACE, 

se reduce la o notate convenţională gi ştearsă a. 

pasiunilor omeneşti; la. redarea 16: în mod scheratict 

şi uscăţiv P Ca o- “urmare a trecere pe planul ai 

„doiieă a] interesului „paihologic; genul reprezentat. 

„cu atâta strălucire de moraliştii francezi din seco- - 

“Inl'a). XVII-lea devine reduş. şi şters în secolul al 

VIII-lea . Există totuşi un nume şi o operă care pot 

fâră să fie prea mult eclipaate, să stea alături, de | 

numele şi opera marilor morelişti din secolul al | 

XVIi-lea şi anune numele şi opera lui. VAUVENARGUES. 

Ca VAUVEN ARGUES se 'închee seria marilor moralişti | 

- cdasici francezi şi ss închee în mod demn, căci opera. 

ani VAUVENARGUES învederează nu. numa i Originalitate 

“dar şi o mare nobleţe de gânăire şi o _asosebită, dis= - 

- tinoţiune literară „- 
» 

VAUVENARGUES care 5 'a născut în 171.5 în 1 oraşul 
m 

_Aix en Provence: se trăgea dintr! c veche familie aris- 

  

! tpcratică a Provansei . Tatăl, bunicul şi străbuni cu a aa 

  

său fuseseră reprezentanţii nobleţei "synâics ae la 
noblegse de Provence . Mulţi din Stzănogii săi za 

PASCICOLA XVI, . -
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iistinseseră prin vitejia lor în răsboaie» aşa încât 

faptele lor care îi fură povestite ae tatăl său ară- 

tară viitorului moral î.8t încă “dela căminul părintesc 

adevărul maximei celebre pe care mai târziu are s'0 

"formuleze : "Les grandes pensses viennent âu coeur", 
    

rată său, : în calitatea. sa de "premier comul de “la 

ville d ai (primar al oraş ului Jăoveai cu ocazia 

" ciumei care bântui acest. oraş ca şi întreaga. Provan- 

ga în 1720, un zel aşa de priceput şi un devotament! 

aşa de mare pentru a feri. câi mai mult populaţia de 

loviturile flagelului încât regele ca recorpensă- 

acordă lui Joseph- de _Clapiera tei; peizneur_ de _VNauvenar - 

„guess titlu de marchiz deşi. nu area aecât o sfoară 

de.- moşie. lângă 4Aix şi în acelaş timp îi dete o pen- 

siune ain caseta regelă . aa doilea ain cei patru: 

fii ai săi: fu Luc, viitorul. moralist; care moşteni - 

„dela. tatăl său enerzia gi. zelul pentru binele ob- . 

gtesc A Din cauza; debilității sale fizice» viitorul 

moralist nu putu să-şi termine studiile ia. colegiul - 

Jazuiţilor_ din orasul său natal . bar iubirea de 

  

dectură fu aşa de. mare încât îşi complectă eaucaţia 

'în curaul adolsscenţei sale: petrecută în castelul 

părintese - studiind scriitorii ant Schităţii în tra
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duceri franceze « Dintre aceşti autori câţiva cum au 

fosti PLUTARC şi SENECA î]. twansportară_de entusiasm 
aie tite a maci 

  

  

şi puseră asupra sufletului, său_o_pecetie care nu se 
et e ca m ar e O 

şterse niciotată ; intr'o scrisoare către un prieten 

_ VAIVENARGVES îi destăinueşte entusiasnul de cere se 

simţise transportat câna, la vârstă de 16 ani ceii 

Vieţile paralele ale bărbaţilor Greci. şi. Romani de 
  

  

-* PLUTARC . . VAUVENARGUES recomandă să: dea pe PLUTARC . 

de cetit fiului său: o 

Pour moi, je pleurais ae joie lorque je lisais: 
„ces Vies.; je ne passais-point de nuit sans parler „A Alcibiade, Agesilas et autres-; j'allais dans la .- place de Rome pour haranguer avec les Grecques, 'et pour dsfenâre Caton quand ou lui jetait de pierres; Vous_souvenez-vous que Cesar voulant faire passer „une loi trop a l'avantage du peuple, le meme Caton voulut L'empâcher ae la propoaer, et lui niţ la main şvur la bouche pour 1.' empecher de parler ? Ces manie "res. d'agir, si contraires â nos moeurs, faisaient „grande impresaion sur moi .-  - e 

Aaniraţia pentru eroismul bărbaţilor iluștri 

Greci şi Romani, înflăcărarea “lor pentru libertate 

pă sirtute deşteptară entusiasnul. lui. VAUVENARCURS 
ca şi scrierile lui SENECA sau scrisorile trimise de. : 
„BRUTUS din Grecia lui CICERON după asasinarea lui 
CEZAR şi care ca și. opera lui PIUTARC respiră aceiaşi: 

-
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aaniraţie pentru tăria de caracter, pentru virtu- 

te şi toate; virtuțile, lăuaate de stoici. 

se mălai 8 ces trois lectures, et j 'en &tois: si &m 
que je ne contenais plus ce qu'elles mettaient en 
H0i; j'etouffais, je: quittais mes livyres, et_je 
sortais comme -un homme en fureur, pour faire plu- 
gieurs tois le tour d'une assez longue terrasse,; 

“en courant de toute. ma.force;, jusqu a ce.que la 
lassitude mit fină la convulaione 

VAUVENARGUES rămase toată viaţa un aâmirator al 
  

„stoicismului: cu ale cărui precepte caută să-şi. Con= 

formeze :purtarea şi în acelaş: timp un5 admirator | 

“al eroismului care e slăvit în fiecare capitol al : 

„operei lui. PLUTARC, “Pentru a satisface dorinţa de 

Ă eroism de care fu cuprins. VAUVENARGUES în 1733,în 

vârată numai de 18 ani şi deşi atins de Ttizie, se 
înrolă ca voluntar în armâta franceză dae. zecea 
Alpii sub comanda măreşalului de Villars pentru a 

  

lupta. contra imperialilor cărora Lidovic: az. XV-lea. 

le declarase răsboiu din cauza succesiunei la tronul 

    

    

  

ra e ai ia, 
Poloniei , Campania care a avut de “Tezultat victorii 

strălucite fu de scurtă durată şi VAUVENARGUES îna- - 
poindu-se, duse în calitate de ofiţer. Q viaţă plic- 
ticoasă de garnizoană în mai multe oraşe din nordul 
gi estul. Franţei Din cauza caracterului. său serios
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şi grav, a lipsei sale de tragere de inimă pentru 

plăcerile uşoare ale vieţii milităregti, camarazii 
şi soldaţii deteră tănârului ocoteneni marquis 

de Vauvenargues numel.6 de le păre Yauvenargues, în 

care intra afecţiune dar şi oare-care ironie „VAU= 

VENARGUES, în loc să-şi treacă timpul -în joc de 

cărţi şi în petreceri, stusia si medita asupra 
a. Dai —— 

" operilor. câtor-va filozofi şi. cugetători, ba chiar 
———— ce 

se. încerca să formuleze în scris re zultatul. medi- . 

taţiilor sale . Astfel în 1737 în vârstă ge 22 de 

ani scrie prima sa operă : Traită sur le libre ex- 

“bitre.: . Intrar ea Franţei într! un nou răsboiu; răs- 

doiul: pentru succesiunea Austriei îa făcu pe VAI 

- VENARGURS, să participe în 1142 la campania din Boe- 

ia: care după câteva, victorii avu drept rezultat 

ocuparea capitalei, Praga; de armata franceză . 

Ocupaţia însă fu de scurtă qurată căci în iarna, anu= 

- lui 1742 = 1743 armata franceză ze “păzită să păză- 

seacă! Praga şi să “treacă. îndărât munţii Boemie: N 

„ Retragerea se făcu. în cursul unei ierni foarte aspre, 

- ceeace făcu ca junătate din numărul soleaţilo: să j 

piară de frig sau. de oboseală . VAUVEHARGUBS căruia 

Bi: degerară picioarele vămase de pe urma, acestei 

campanii un infirn . Ajuns la Par in în 4745 rau, 
EL
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VENARGUES intră în relaţii cu. notabilitățite lite- 

rare ale timpului Şi în special: cu VOLPATRE căr uia, 

ai irimise ca omagiu pr imele sale încercări literare. 

in vasta corespondenţă a lui VOLTAIRE se găseşte .- 

seri oarea pe care acest rege aL literaturei tim: 

pului o trimite debutantului - în. arena literară . 

„VOLTAIRE îi spune : nze ne vous croyais que beaucoup | 

ae goât et: de connaissance mais je vois que. vous avez | 

encore plus de gânie" şi-l. sfătuieşte să părăsească 

profesiunea armelor. “ un mstier tree, noble : ă la V6- 

pite. nai un: peu barbarei gi să se consacre: numai li. 

terilor . Scrisoarea aceasta corespundea - dorințelor 

secrete ale tănârului 10co tenent care simţea, că: n 'avea, 

vigoarea fizică pentru a suporta sarcina grea, a mese- 

xiei armelor „ De aceia VAU VENARGUES începe demers suri 

pentru a putea ocupa un poat de secretar. sau âe ataşat 

într'o ambasadă - demersurile sale rănaseră întruc- 

toase şi descurajat părăsi Parisul: apre a -se. întoarce” 

la căminul părintesc + De abia ajuns! în. Provansa cade 

toinav de. vărsat care nu una i ad desfigureză dar | 

aproape i îl „orbeşte ; în acelaş timp ttizia care- 1 nina 

de mult se agravează din csuza istovirei din: târgul . 
răsboiului, aşa încât nu poate: prini Bostul ce i. se 

, - 

PI - . Aaa | _
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oferi în diplomaţie în urma stăruinţelor lui VOL 
_TAIRE care pusese trecerea de care se bucura, la 7 
Curte în serviciul tănâruzui său protejat . Cu o 
tărie sufletească admirabilă VAUVENARCUEG suportă, 
aceste lovituri sg soartei, aoveaina că lecţiuniie.. 

"pe care cetirea lui PLUTARC, a lui SENECA şi a altor | 
aoriitori stoici i le deseră nu rămăseseră fără folos, 

r 

In culegerea sa de portrete morala Eassis sur divers. 
    : : ” : - 4 SL a: caracteres, există un portret, Clazomene vu la vertu 
  

| nalheureuse,. în care. VAUVENARGUES desigur s'a inspirat 
dela propria sa, soartă -pentru a înfăţişa, pe bârbațul | | 
tare de caracter pe care nenorocirea nu-l poate abats: 

Clazomene a fait l'expârience ae toutes Les mi- 'si:res humaines . Les malaaies l'ont assiăge dâs son enfance, et i'onţ sevre, dans son printempz, de tous les plaisirs ae la jeunesse -, NE pour des chagrins “Plus secrets, il a eu de la hauteur et de l'ambition * dans la pauvrete ; il S'est vu, dans see disgraces, . ” meconnu de ceux qu'îl.aimaiţ, l "injure a flâtri son i courage, at il a €t6 offenss ce ceux dont il ne . o pouvait prenăre de Vengerice . Quana la-fortune'a paru ze laisser de le poursuivrs, 'quanq 1'espsrenec trop lente. omnencait ă flater sa peine, la mort "s'est otferte Sa ă sa vue 3 elle l'a Surpris dans le. plus grand dâsor- dre de sa fortune ; il a eu la douleur amore ae ne _Pa8 laisser assez de bien pour payer ses dettes, et. n'a pu dauver sa vertu de cette tacne . 3i l'on cher- che quelque raison d'une asatinte gi cru je crois de 1ă peine en trouver , 
ella, on aura,
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Youtefois, qu'on ne Pense pas que Clazonine -. 
sat voulu changer sa misere, pour la prosperite. 
des' hommes faibles : la fortune peut se jouer de. 
la sagesse des gens courageuz ; mais îl ne lui: 
apyartient pas de taire flechir leur courage 3 

“Boala îl impiedicase să-şi creeze o situaţie 

în cariera diplomatică: după cum tot boala îl sili-- 

se să iasă din cariera armelor .. Pe . ae altă parte 

cu tot titlul de marchiz, famila lui era săracă R 

VAUVENARGUES dându-și seama că. numai ca literat. 

îşi za “putea face o. situaţie, vine “1a, Paris ca 

să-şi prepare o ediţie. a acrierilor sale făcute în 

. răpazil e jo] lăsase viaţa de garnizoană sau de | 

“campanie - Această ediţie apare în 1746 „VAUVENAR- 

„GUES avea intenţia s'o renanieze şi să adaoge noti 

  

scrieri la acele înserate în această ediţie dar. 

nveztea în 247 și împiedică. să realizeze intenţia 

sa . Intr'o mică scriere : Eloge! des officiers mortis 

- aans' 1a campagne de Bohâme, VOLTAIRE a făcut a10- 
  

  

„giul lui VAUVSNARGUES care participase la această 

canpenie. şi a murit dân: cauza istovirei Tiziico pPro- 

veriită din cauza răsbâiului 

VOLTAIRE al cărui spirit şi « 8 cărui. ironie au 

__făcut pe mulţi să creadă că era un om lipsit ge sen- 

sibilitate „evocă în peroraţia elogiului tănârului
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său amic, caracterul nobil şi 1 geniul stoic al. lui   

VAUVENARGUES | 1'Tu n'est plus 6 gouce espsrance- du 
: reste de mes joura, Accable de zouff rances au de- 

dans et au. aehors , prive de la vues perdant chaque 
jour une partie de toi-mâme; ce n 'Etait que par un 
exces de vertu aue iu n! 6tait poiârig malheureux et 
que cette vartu ne Le ofitait point â "effort „Par 
quel prodige avaisi tu a 1 'âge de jingt= cina: ans la 
vraie phi losophie et pi uraie Sloquence sans autre | 
Etuae que 1e/ secours” de qucIdugs bons 1ivres „Comaen 
avaia- tu pris' un essor si haut dans le siede des Betitesaes ? > Et comment la simplici:46 d'un enfant 

elle cette profondeur et cette fore 
de BSnie ? Je sentirai long temps avec amer tume le, 

timide couvrait: 

= de ton amiti șă Ppeine en' ai-je connu les 
“arme: a 

Dacă am căuta să rezunăn într! o formulă istoria“ 
vieţii lui VAUVENARGVES am. spune. : Un suflet pe care 
a căzut dar. pe care nu l'a Btrivit povara unui aes- -. 

“tin vitreg . Nici boala, nici sărăcia, nici decep- . | iile caricrei nu au putut să doboare: curajul şi ener- gia acestui Beriitor care a Înfruntat toate amărăciu- nile existenţei âu seninătatea unui _Stoic batea unui 
viaţă plină de decepţii, 

„Această | 
şi de: străduinţi fără rezui-
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tat a fost curmată za vârsta de 32 de ani, la vârsta 

care. e de obiceiu începutui perioadei. când. omul poa- 

te să cea măsura capacităţii sale intelectuale «Dar | 

gloria pe care zadarnic a urmări t-o YAUVENARGUES în 

ureul vieţii, sperând s8!'o ca pete pe calea armelor | 

şi pe câmpul de răsboiu; i-a venit după moarte Şi . 

pe altă cale; 1.«a venit depe urma micului . volum pe 

care a publicat în ajunul morţii . | | 
La scrierile. pe care VAUVENARGUES le-a! publicat 

în cursul vieţii în 1746, editorii au. adăogat câte= 

va altele! răma.xe inedite e Eaiţia cea mai „recentă 

publicată la: F.ris în 1929, prezintă în trei. volume 

scrierile sale care formează, mai multe categorii .. 
„1, 0 culegere de scrisori. dintre. care. cele mai 

interesante” sunt cele adresate marchizului de Mira- - 
beau, tatăl marelui. orator din. timpul Revoluţiei . : 

2, Câte- va lucrări pur literare, de exe nişte dia- 
Loguri ale unor personalităţi celebre, în genul CON 

_vorbirilor . din scrier ea Dialogues des morts a lui 
FENELON care gi ea 29 imitație a celebrelor Dialoguri 
ale, morţilor ale scriitorului grec LUCIAN « -In acelaş 
tel VAUVENARGUES relatează nişte. convorbiri între | 
MON YATGNE. şi _GHARRON, între FENELON şi BOSBUET, întra
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RICHELIEU şi CORNEILLE , Aceste dialoguri au cevă 

artificial şi fals după cun şi cele câte-va, eo. 

gii compuse ae VAUVENARGUE S âupă - modelul Cuvân- . 

ţărilor funebre (Oraisons- funebres Jale lui BOSSUET 

sunt. nişte exerciţii: retorice care-s executate 

după un ideal perinat . | 

| 3. O sa treia categorie ae scrieri e -zeprezin- 

tată de câte- va nici tratate de filozofie morală. | 

cum e Traite€ sur le libre arbitre. în care VAUVE- 

NARGUES expune ideile sale asupra problemei li 

vertăţei omului „după scrierile lui LOCKE, şi. VOL- 

DAIRE ă | - 

Tot din. această categorie dar învederână mai 

multă originalitate, face. parte şi tratatul în- 
. 

troduction ă la connaissance: de 1! esprit huma în. 

în această lucrare VAUVENARGUES îşi propune să 

analizeze şi să definească diferitele facultăţi 

„ale sufletului! omenesc , De ex..: De . la memoire;,. | 

cheme la pfuesse,de la pânstration etc. | 

In acelaş timp. VAUVENARGUES face descrieri a 

_ diferite sentimente! şi stări sufle teşti - așa în 

capitolele : du goât, du serieuz, de l'amitid „de: 
"amour, de l'amour propre,. de 1'amour de nous-memes.



dana le monde, în ne. faut qus. les appliquer,.. şi. 
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VAUTENARGUBS porneşte deza. PASCAL şi. „Lă ROCHE. 
FOUCÂULD, pe care i-a studiat de foarte aproape, 
„săci chiar Discoura Die 61 ir ire, debuteză. cu'o pre iminaire | _ 

i frază âîn „PASCAL : Toutes les bonnss maximes sont 

  

camentănă- această, cugetare VA VENARGUES asigură | va căuta să concilieze principiile” uneoși opu=: 
su ale moraliştilor; dar originalitatea ui VAU- ENARGUES nu vine numai din încerarea ce a CON cilia punctele ae vedere opuse ale psihologilor şi moraliştilor asupra aceleiaşi „Probleme , dar - ȘI Se în ae a POR 

m ara îndteanea an 

a. 
în schiţarea unei teorii asupra naturei morale a omului pe sare o vom găsi desvoltată în scrierile 
a Pe 

  

ema Tree ere ere ma, 
e e e e n pr a i 

NI care constitue categoria Scrierilor cu totul Ori- 
Tm tm e anna pa ag aa 

mm co a m a ginale ale lui VAUVENARGUEI nn a 7 men aa TOTI e ee ca e e 
Această categorie e reprezentată prin opuzcului 

RâCLexions sur divers sujete care prin forma lor amintes sc ssseurile lui MONTA IGNE; aşa sunţ de sx capitolele ; Sur les hasaras de. la fortune, sur. A! impuissance di du. „merite, sur la fenil iarit,: sur La Tia? Aur la 

    

li iberalită, sur la, nature et la Coutune, Gaz dacă 
  

Tome prin. făptura lor acesta scurte dissrtaţii: amintesc pe MONTAIGNE, 3 ondul, lor e original, căci e Con-
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stituit dir reflecţiuni personale şi din observaţiuniie 

unui. spirit care arată suma zeactionat fiind pus în. 

contact direct cu realitatea . Pergsonalitat ea: de mora- 

list a 1uâ- VAUVEHARGUES se revelează însă mai ales în. 

“Essai Bur aquelques carecitres, în care prezintă portre- - 
  

tul. mo»aL - e câtor-va persona ii. po: care ea cunoscut. 

“Dozitetal. care daschide seria, i. Clazomăne ou La vertu_ 
      

malheureuse ș din care am Zăcut citate, se înfăţişează 

> 

pe. sine însuşi; alte portrete sunt ale “unor tipuri pe 

care” le-a cunos cut în cariera militară ; asttei cel al 
INN at esutăti mu 

intrigantului întitulat Lentulus ou Le factiecux şi al. 
  

owului oorupt îr. Qihon'ou le dtbaachis A VAUVENARGUES - 
  

„desi imitează genul ilustrat de LA: PRUYERII, după DE20- 

“RAST, şi-a concentrat. aci rezult vatul experienței sale 

despre oameni şi despre viaţe. lor morală - Cuj.egerea . 

_sa Reflexions et maximes +; e însă scrierea sa cea mai 
  

originală şi mai interesanţă „. La aceste scrieri trebue - 
  

să adăogăn Reflexions crituaes Sur. auelaues pobtes 

în care găsim aprecierile moxalis tului. asupra - câtorva 

„poeţi francezi, ca: LA FONTAINE , BOILEAU şi MOLIERE; 

faţă de acezia. din urmă arătânâu-se însă de o excesivă 

severitate „Printre Râflexious critiques se “află gi o 

paralelă între CORNEILLE. şi RACINE pe care VAUVENARGUES 

Cc supuee aprecierei lui VOLTAIRE, atrăgându-i imediat 

considerajia acestuia . VAUVENARGUES cel dintâiu în



AC | 
zeooiul al AVIII-iea prociază preeminenţa_ lui RACINE. 

în tragedie şi observaţiunile, sale i se părură atât 

“de judicioase Lui VOLTAIRE încât şi le însuşi şi Le 

 aesvoltă în le Sibole ae Louis XIV, 

concepţia: pe care VAUVENARGUES şi-o face. despre 

natura morală, a omului diferă de_cea a moraliştilor 

predecesorii. săi, din care pe unils ca pe PASCAL şi. 

- pe La ROCSEEGUCALD, i -a ucmat ae foarte aproape: 

aceşti moralisti se. arătaseră foarte! severi pentru 

natura morală a “omului şi-şi făcuseră pare să o 

plăcere să insiste asupra scăderilor Şi. slăbiciuni 

107 sale, „VAUVENARGUES protestează în contra acestei 

tenăinţe de ponegrire şi de aefăimare a omului care 

se găseşte în secolul al. XVII- lea atâi Je moraliştii 

„pătrunşi de spiritul creştin ca PASCAL, cât. şi la 

moraliştii filozoti şi mondeni ca tA e ROȚCHID"OUCAULD, 

E homme; spune. VAUVENARGUES, est maintenant en: 

disgrace chez les philosophes et c'est. ă qui le: 

chargera de plus. de vices; mais peut- tre est- ii 

sur Ja point de se relever et. de se faire restituer 

toutes- ses vertus: 

Această nobiliteze a omului şi această, restituire



a virtuţilor care sunt înnăscute“ în Cirea sa VAUVB- 

WARGUES se încearcă s'c facă bazându-se pe nişte 

teorii psihologice Cere-i sunt: particulare. Prinul 

punct al acestei psihologii e aamonstrarea că instine- 
  

tul şi sentimentul trebue - să aibă precădere asupra 
  

rațiunei şi refleciiunei; al doilea punct e afir- 

“marea că pasiunile trebue să fie preţuite mai mult 
——   

  
de cât obişnuiesc moratiştii, căci ele sunt resortu- i 

  

  

rile.- activităţii noastre, în căea-oe priveşte pDrâ- 
ÎN IEEE 

mul punct precăderea, care trebue cată sentimentului 

asupra raţiunei, VAUVENARGUES- Q Steno i certi 

vudinea pe. care o creează în conştiinţa noastră, acea 
sd beimim   

      

fostă, internă pe care VAIVENARGURS_0 numeşte uneori 

„le sentiment" extecri “le coeur" sau "1 âme" 

“certitudine la care nu ajungen niciodată prin opera- 
E atat ai 

——. 

  

“iile raţiunei:: Poziţiunea pe. care VAUVENARGUES o 

ia faţă: de “le sentiment" sau "le coeur! ale cărui 

porniri re. expun mai puţin să ne înselăn decât po-.. 

veele zasiupei - e arătată în următoarele maxime: 

la baison nous trompe plus: souvent que. la nature, . 
Cr 

„Ta raison ne. connăit pas?te naterets du coeur, 
-Les.: grandeş' pensces. viennent âu coeur, 

Le bon instinct n'a pas besoin de Lă rai zon mais 
il i_IEGonne, 
e 
0 e n paie anărement les moindres 'biens, lors gu! on. 

    

(,
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ne les tient que de la raison, 

Af irma iunea lui VAUVENARGUES că adevărurile Mo 
pan a. 

  

” male gictata de sentiment sunt mai sigure, şi mai 1 im. 

pezi decât adevărurile fiazicei cae într'o epocă a 

secolului al XVIII-lea câna era atotputernic curentul 

ideologic. ceprezintat ri f hozofii numi Li les B6omea= 

res. ca da. MOTTE HOUDAR, 1'âhb$ TERR ASSOA şi alţii, 
NOII 

Geonetrii erau ni şțe rationali ști . care. ducând Ja ex- 

tren principiile lui DESCARTES, vroiau să aplice 

„ „principiile raţionaliste ala. matematicei chiar şi 

în domeniile unde aplicarea lor era cu totul deplasată 

de ex, în poezi€s. în literatură şi. în morală, In ce - 
. Sr ri ie e a re ne apa ca mmm aa . 

priveşte aplicarea metodei gconetriloz în aprecierea 

opexelor ae poezie şi de literatură se. iviseră protea- 

tăzi. printre care trebue menționate cele ale abate- 

1ui DU BOS în RSflexions critiques sur 1a po6sie et 

a_pe cinture, (1129) In această operă care € capitala 

pentru aesvoltarea criticei moderne Du B05 demonstr ea- 
    

2aă că. în plăcerea estetică intră elemente care nu 
ma met maree ai Pa n m ar a a Dai aa at 

pot fi supuse analizei raţionale și că în “aprecierea 
rad i ra INT aim e aa NT aaa a rr ea me i 

unei opere literare intervine gustul care depinde 
bara 

de sentiment şi care ne dă o: certituâine mai tare. 
  

  

decât toate silogismele. Ceca-ce abatele DU BOS
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afirmă cu privire la aomeniul lateratureisartei şi 

oriticei» VAUVENARGUES afirmă cu privire la domeniul 

moralei socotind că raţiunea şi metodeJ-e logice ale 

    

geometrilor. au cădere să se pronunţe numai în Qome- 

Pi
 

niul ştiinţelor fizice, 
se m 

Dar deşi VAUVENARGUES dă. sentimentului precădere   

“asupra raţiunei, totuşi luână în consideraţie că _ şi 

raţiunea €e_ un element al naturei morale a cmului ca 

a
 

et 

  

gi sentimentul. ș socoteşte că urebue să asociem ace ste. | 

două forţe ale sufletului şi să le completăm una 
- 

OI anu 

Da 
iat 

prin alta . 

Di 

Ta rxaison et le sentiment se conseillent et se 

suppleent tour & tour _Quinconque ne consulte qu "un 

es: deux et, renonce a 1? autre, se prive inconside- 

ment â'une partie des. SeCOUTS qui nous ont €te 

accorâs pour nous conâuire « 

Cu toate aceste “4entaţiuni
 de conciliere; tendin- 

ră de a asigura sentimentului. şi “pasiunilor: preeni- 

nenţă asupra raţiunei e evidentă, căci cum zice îme- 

aiat pe armă : 

“Les. passions ont appris aux nommes la! raison . 

  

Motivarea acestei tendinţe e părerea pe care 

VAUVENARGU ES o_are. despre pasiuni cari sunt nu numai 

principiul oricărei activităţi omeneşti,» aşa încât 

PASCIGOLA XVII.



"une vie sans: passions. rezsenble a la mort; dar, suat - 
  

-şi un principiu de energie şi de "înălţare morală a 
  

 VAJVENARGUE5 face elogiul pasiunilor care transportă 

sufletul, ca generozitatea, eroismul şi enbiţiuneas 

_arătână superioritatea lor faţă ae o stare sufleteașcă 

de indiferenţă. şi apatie care te face să vegetezi dar 

nu să trăeşti . VAUVENARGUES exaltă. ceeace numeşte Ja 

granăcur d'âme și care nu poate=fi produsă. decât de 
Da ame 

  

  

„pesiuni , 

| Lă grandeur â'âme est un instinct eleve gui porte 
„les hormes au grand, de quelque nature qu 'il soit ; 
mais qui les tourne. au bien ou au mal selon leurs pas- 
sions lesurs lumieres, leur education; leur fortune, 
etc. Bgale a tout ce qu'il y a sur la terre de pius 
dleve, tantât elle cherche ă soumeţtre par toutea 
sortes a'efforta ou d! artitices les choses humainea 
ă elle, et tantot; a€cdaignant ces choses, elle s'y 
soumet elle-mâme sans que sa soumission L'abaisse ; 
pleine de sa propre srandeur, elle s) y repose en secret 
contente de se posseder . | 

VAUVENARGUES recunoaşte că tacul tatea pe care o au 

unii oameni de a se pasiora şi graţie avântului sufle- 

tului lor de a putea atinge țeluri înalte şi de a să- 

vârși fapte mar „ti duce uneori la ac ţiuni aăună- * 

- toare semenilsi lor . VAUVENÂRCUES regretă că această 

  

grandeur d'âine duce uneori ia crin cun s'a întâmplat 

imi Catilina, dar aceste greşeli. stint o .consecinţă



“inevitabilă 2 imperfecţiunei naturei omeneşti şi 

nu ţrebue să ne impiedice să edmirăn mărininia 
0]

 poa
 eurajul, căci la petitesso â'âme care caracte- 

riza ează pers oanel.e incapabile de avânturi aene- 

roa se» „expune pe oameni la viţii mai. „uricioase: 

Observons n6anmoins encore que la petite sse 
est la source d'un nombre incroyable de vices : de-1! inconstance, de la l6gerets, de la. vanits; 
ds 1? envie, de 1! avarice, de la bassesse,etc.; 
elle reirecit. notre .-esprit autant que la gran. . 
aeur d'âme 1! Slargit 3 mais elle est marheureu- 
sement insepara le de J'humanite, et il n 'y a 
point â'âme si torte ai en soit tout ă fait 
exempte . — 

Prin încercarea sa de a reabilita pasiunile 

în care veas. n principiu de înălţare “a vieţii. - 

omeneşti, VAUVENARGUES ocupă un loc special 

între moralişti „ De secole moraliştii atât cei . 

păgâni cât şi cei creştini ponegreau pasiunile - 

Epicurienii şi stoicii pretindeau că înyelepceiu_ 

mea consistă în n renunţarea. la . pasiuni şi în adop- 

tarea unei stări sufleteşti de. inăiterenţă faţă 

faţă ae pasiune; de liniște pe. care n'o poate 
vurbura ispita nici unei dorinţi, pe care o nu- 

meau ataraxie . După nozala creştină pasiunile 
sunt socotite «<a un prilej de. păcătui „PAS prilej de.pă c re -. PASCAL 
care vibrează de. pasiune, ne îndeamnă să. ne: fe- 
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rim de pasiune; iar CORNEILLE 1uându- se după DES- 
CARTES şi după neostoici. ne îndeamnă să subordonăn. e BE SUDOPGanan 

Pe noma i ae: raţiuăe . Reabilitarea pasiunilor 
are însă la VAUVENARGUES drept corolar o doctrină 

“a acţiunei „. 

Condus şi de aamiraţiunea pentru stoicism. pe care 
"i-o infiltrase ce. tănâr lectura lui PLUTARC şi a lui 
SENECA, recunoaşterea excelenţei pasiunilor ca motor 

al acţiunilor îl face să ajungă la E: laudă a tăriei 
  

Ge caracter şi a curajului fără ae “care nu se pot 
  

  

săvârşi acţiuni mari , o | 

In felul acesta ne putem explica laudele pe care. 
"le să răsboiul, în, timpul căruia aceste însuşiri 

-se pot desvolta şi criticele pe care le aduce păcii, . 

“Una âin maximele sale proclamă 

La paix renă” les peuples plus neureux: eţ. Les 
hozame s plus faibles . 
  

Ideea din această maximă trebue completată cu 

aceea ce reese din maxima următoare în care afirmă 

că mai presus ae orice „trebue. să „slăvim tăria ca- 

racţerului . Toate relele răsboiului sunt mai puţin . Te 

  

pâgubi toare decât laşitatea care e o consecinţă 8 ———— 

unei păci îndelungate 
  - 

La guerre n'est pas si oncreuse que .la servitude.
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Păcatul. cel mare al oamenilor e după_VAUVE= 
NARGUES uşurinţa. cu care se apleacă sub voinţa 
despotică a îndrăsneţilor şi cu care rabdă să stea 
sub un jug ruşinos gi să se laude de avantagiile 
pe care îe procură starea lor în gerbie . 

La. servitudes,declară. VAUVENARGUES într!o maximă, 
abaisse les hommes dusqu' ă s'en faire aimer . 

In. „eontra acestei înjosiri a naturei morale a 
omului „protestează VAUVENARGUES af irmând să energia . 
de caracter! chiar însoţită de greşeli e: preferabilă 

    

  

“unei abăicări a demnităţii omeneşti; a: Libertăţii 

II faut. permettre aux hommas ae granaes fautes . contre eux-mâmes,. pour Eviter un plus: „grand Mal ș N la servitude , - | | 
Dintre scrierile lui VAUVENARGUBS, les Maximea 

sunt aceea căreia autorul a avut răgazul Săi dea 
  

  

  

  o formă definitivă şi care are meritul de a revela 
pe lângă o' deosebită înălţime! de. idei Şi. O mare ia: 

loare literară „Spre deosebire de LA ROCHEPOUCOULI 

al cărui stil denotă uneori artificiul prin jocui 
__meîncetat al: antitezelor şi caracterul picant a1 me- 

| taforelor, stilul lui VAUVBNARGUES se caraoterizează 
- prin o: mare simplitate” şi s0tiiiă câtre de inagini: i IRI RN 
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Metaforele la care recurge uneori nu arată “căutarea . 
  

sau artificiul dar au ceva grațios şi naiv „Asa 
    

de exemplu maximele următoare de multe. ori citate : 

Les feux de zi aurore ne sont pas si doux. que __ les premiers regards de la gloire sau 
— „Les premiers jours au printemps ont moins ae grace que la vertu naissante d'un jeune homme .. 

-Simplici tatea de expre siune se > cunoaşte. în. i 
maximele lui “VAUVENARGUES cu o limpezime aşa de mare 
încât ideea apare clară, dar cu o claritate stră- 

lucitoare,. aşa încât criticul SAINIE BEUVE a ZA oa 

nit cu dreptate stilul său prin la nettete radieuse 
de 1! expression de VAUVENARGUES . Intr! una din re-. 

- flecţiile sale literare VAUVENARGUES vorbeste de - 

  

  

      

_ _greşala pe care. o fac mulţi - cetitori socoțină că 

| i aciig expuse cu claritate şi simplitate nu pot 

„fi şi profunde . Criticii pedanţi şi sofiștii, 
spune. VAUVENARGUES socotesc ca o dovadă de super- 
ficialitate. şi de ?rivolitate,- cette splendeur | 
d! expression qui enporte avec elle la preuve des 

, grandas pensses , 

" Această splendeur a! expression pe care o posedă 
seaă VAUVENARGUES fac din el unul din cei mai a 
seamă ropreaentanţi ai geniului frarcez al cărui:



_- 251 - 

pal lu pare. să fie. tocmai claritatea gândirei 

şi simplicitatea expresiunei . i 

Opera . lui. VAUVENARGUES, în aparenta. ei obiec- 

tivitate. elaşică - zicem aparentă căci de multe . 

ori ca, în portretul lui. Clazomne sau în unele . _ 

maxime străbate personalitatea autorului. - e o 

“operă care - contribue la triumful. unui iaeal care. 

cu încetul se desprinde din. formele clasice şi Se 
rr. 

conâuce la romantism « Prin preeminenţa pe care 

o.atribue sentimentului și pasiuni Lor » VAUVENARGUES Ii 

“se ieagă de curentui de renaştere a. sensibilită=. ! | 

gi care- ve duce la triumful romantismului. . 

Acestui curent ai aparţine. în prima jumătate a : | . 

„secolului al XIX- lea, NIVELLE ae la CHAUSSEE, crea- O 

“torul comodiei în care prezenţa a numeroase scene Q | 

i-au adus denumirea ac "comedie larmoyante" a 

Tot acestui. curent îi aparţine aelicatul autor *.- 

ae comedii MAR IV AUX în piesele căruia zâmbetul e 

  

  

aproape de înauioşare şi în sfârşit abatele PRE VOST 

autorul a: numeroase romane printre care unul fanân 

Lescaut e:0 „capodoperă a literaturii universale ; 

„PREVOST ca şi VAUVENARGUES face în romanele sale - 

apologia pa siunii . 

Curentul acesta al iicacatarii doo ae 
  

  

O
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„sensibilitate, are în jumătatea a doua a secolului: 

  

  

al XVIII-lea doi reprezentanţi de frunte căre pot 

fi socotiți discipolii lui VAUVENARGUES . 

„Primul: intre aceşti! soriitori e DIDEROT, autor 

de scrieri de. filozofie morală, romancier Şi drama- . 

turg». care consideră sensibilitatea ca singurul 
  

E principiu al cugetărilor şi actelor noastre .Al 
a Day, 

aciisă! discipol al lui VAUVENARGUES e precurs02 

rul romantismului JEAN JACQUES ROUSSBAU, care i 

transformă în dogmă părerea lui. VAUVENARGUES asu- 

pra excelenţei pornirilor. pe care natura, le-a să- 

“dit'în sufletul omenesc -. 

HOLIERE. 

„E Voiu consacra lecţiunile ce ne mai rămân până 

Ja sfârşitul anuiui studiărei operei. lui “MOLIERE 

-care deşi e un. autor comic se leagă - -de grupul mo = 

raligtilor- prin punerea în discuţie în comediile. 

sale a unor teze morale, prin observaţiunile su 
pra naturei omenești pe care ls fac personagiile 

sale, prin învăţănintele “de ordin moral. ce șe aeo- 

fac din piesele sale Da 

Valoarea lui SOLTERE ca Literai moralist nu
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+rebue însă să: “întunece: valoarea lui ca. autor comic. 

 VOLIERE e privit cu areptate, de oritiea franceza ă - 

izept creatorul poeziei clesice și anul 1059-44 anul 1659 date 
veprezentărei primei sale capodopere „, Les Precieuses 

pidicules. -e luată ca termen la care începe perioada 

clasică: propriu zisă „ Spre a ne da. seama, de meritele 

“lui MOLIERE în calitate de: creator al comediei clasice 

trebue să. cercetăm situaţia, comediei în Franţa în: mo 

: mentul când MOI.IERE- să prirele sale piese de valoare 3 

numele lui CORNEILLE şi cel al ui SCARRON . 

Dacă privin însă opera lui CORNEILLE în comeai e „cum 

şi cea a lui SCARRON şi, a autorilor de a doua mână, 

'obaervăm că în genere comediile lor în loc să fie o 
— 

    

repreaintare fidelă a vieţii cun trebue să fie co- 
  

mer, 

media; se depărtează. de Dealitate prin conplexitatea 
  

  

lipsită de- verosimilitate a intrigei şi prin exege- 
o Ani i 

văpile! lipsite de aGevar ale caracterelor . 

DA 

  

  

  

CORNEILLE are un loc important în “evoluţia come- 

diei franceze nu atât prin comediile pe care le-a dat. 

în perioada debuturi lor sale şi care „merge dela MElite 

prima sa piesă reprezintată până la Le: Cid, jucat în 

1636 cât. prin două o.meaii date în epoce: apogeului ge- 

„ niului său tragic : Le Menteur în 1643, şi, La suite 
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"du Menteur, în 1644 . 
PR a 

Referiniu-se la aceste două comedii; VOLȚAL RE 

atât în lucrarea sa critică Commentaire sur Cor- 
  

“meizie, ct şi în Le sitele de Louis XiV,'a afirmat 

că lui, CORNEILLE Si. revine meritul de a fi creat 

comedia în Franţa, „după cam a creat şi tragedia 

  

  

şi că unor „piese ca ze: Menteur și La suite. du 

  

Menteur Le datoreşte MOLIERE iaesa. creării come- 

aiei de caracter + Reluână această idee, BRUNBT 1. 

ERE în scrierea sa Les Epoques du ihatre fran- 
  

cais ia Le Henteur ca o: comegie care reprezință 

una gin epocile ieatrului francez şi caută să qe- 

monstreze că această piesă conţine originelele 

comediei franceze . | | 

Părerea aceasta nu e întemeiată, mai întâiu 
a 

_pentrucă Le Menteur e o adaptare după literatura 
  

piolă, în care ninic din datele esenţiale ale. ca o.
 

i
 

acţiunei sau ale caracterului personagiilor n! a . 

fost modificat cun făcuse CORNEILLE în Le Cid | 

transtormână maţeria dân drama lui CUILEEN de 

CASTRO şi. împr imându- i. pecetea origina lităţii 

sale « Meritele acestei comedii de care s'a făcut 

prea mult caz sunt mai mult merite ae stii,ae 
 



sil comic gi de versif icaţie proprie consdiei 

literâre , Deoarece însă VOLTAIRE în Le sitele 

de Louis XIV. vorbind de rolul. lui NOL IERE în 

teatrul francez caută să-i micgareze importanţa, 

afirnână că înainţea ji MOLIERE, CORREILLE care 

crease tragedia, prease şi comedia aând le Men 

_teur Hpidce âe caractere et a' intrigus“; vom 

exemine această piesă pentru a arăta că afirma» - 

ia dui VOLTAIRE. nu este întemecată şi că Le 

Menteur poate fi o comedie interesantă der nu_e 

„O comeaie căre_erenză comedia c de_ caracter gen în 
amare: 

  

care MOLIERE a excelat „. Pentru a ne da seaza de 

roiul pe car e 1'a jucat CORNETLLE în crearea -c0= . 

medie 4 în Franţa Tom examina mai de aproape. co= 

mediine Le tenteur şi La suite di Henteur e... 

Yea din preocupările constante ale lui CORe 

MILLS a fost dea raânoi, mereu inspiraţia. sa şi 

ae. a prezintă publicului neîncetat alto aspecte 

ale talentului său „Necontenit CORNEILLE a avut 

în vedere . să varieze. atât tonul. întrobuinţat în 
. 

over 

piesele” sale cât şi zateria sau subiectele aces- 
.—_ e ame ART eta ba cea pipi 

4ora . CORNEILLE îşi făcea o glorie din mlădierea 
me area 

talentului . său care se arata apt qe a trata cână 

      

  

comeat1, când trageaii şi în. fiecare in aceste
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genuri ae. a se menitesta în moduri - acodebite . 

In 1? Epitrae aşezat, în fruntea. comediei Le 

  

Henteur mărturisegte' că dorea Gupă succesele re- 

purtate în tragedie (cu Le Cid, cu Horacep: cu 

Ciana.)să zevină la genul care stabilise prima 

sa, reputaţie adică 1 la. comedie; în care debutase 

cu Wslite, în 1629; prinul său succes le teatru, . 

Comediile pe care CORUBILIE le-e dat între 

1629, data reprezentărei M6Litei gi 63%, data 

Cidului sunt. comeaii de o. natură specială» „Mai 

întâiu sunt comedii aproape lipsite de conic gi. 

în care interesul provine âîn înfăţigarea convar- 

sației „oamenilor din societatea bună a timpului, 

conversaţie: al cărui subiect: principal e, la 

nişte tinerâ> cun sunt : personagiile lui CORNEILLE, 

amorul. e Comeăiile acestea sunt prin preocuparea 

de a reda viaţa socială a. timpului niste comedii. 
mr 

realiste - aşa sunt. Ia Veuva, La Suivante, ba 

  

„chiar nota realistă e. împinsă „foarte “departe în 

dcuă dintre ele . In La: Place Royale şi în 1a 

Galerie du Palais şi mai. ales în această âin urmă 

comedie a cărei acţiune se petrece în sula Paşilor 

Pierduţi 'ei Palatului de Justiţie din Paris,asis-
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ăn la o intrigă de iubire ce se “desfăşoară, în 
. 

  

locul întâlnirilor mondene de atunci, in pieţe 
    

creată de Lucovie al XI Tolea. şi ornată de o 

statue a acestui vege = piaţă. numită La Place 
  

Royale « Prântre comediile realiste dân.. epoca 

debutupiloz lui CORNSILIR există totugi 0! comaate 

"foarte deosebită de celelalte ; anume tii lusion 

copique ; în această comedie scenete. de tragi- 

concâie» de irageais şi de comedie se amestecă - 

în mod ciuâat şi în acelaş timp bufoneria şi. extra- 

'vaganţa conică au un rol de căpetenie  L'illusion 

comique e comedie fantasistă » Comeaitle Le Men 

teur şi La suite du Menteuruna din 1643 ce sala 

„tă âîn 1644, aparţin, unei alte apecii decât toate 

comediile precedente e “Le Henteur si Ia suite au. 

Menteur sunt cs comedii de intrigă, de. e o comlezi= 
  
  

tate de “incidente eztzenă şi care se disting de 
eee i ei apare ea 

ambele categorii de comeaii ale debutului: 1 Lui. 

* CORNEILLE, prin veselia îor, prin sburăăintoia lex, 

care rămâne totuşi în. narginile îngăduite de bunul 

gust şi ae. MĂBUră « 

Le enteur e .0 adaptare după o comedi e a lua. 
iz meta mia 
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ALAR CON, La_ verâeă —39s2se ctiosal Adevărul suspect). > 

  

Incicaţiunea: dată de COR ILLE în prefața acestei 

comedii în morenţul poimei ediţii, anume că s'az 

zi luet după LOFE de VEGA, e ar eşită ; greşala” PIo- 

vine. din faptul că un editor spaniol înserase în- 

mod eronat această comedie a lui ALARCON într!o 

colecţie de. comeăii e, lui LOPE ce „VEGA care căzu 

în mâinile lui CORNEILLE . 
—_ 

După cun reese âin epistola către cetitori care 

însuțegte această. comedie; CORNI ILIE îşi face despre 

comedie o i dee cu toiul contrarie acelcea pe care 

şi-o va tace MOLIERE < CORNEILLE crede că că princi- 
Re fe ea ar sn ina 

palul marit al comeaiei stă în: aităcia cu care in- 
Tene emma   

  

  

os triga e conâusă ăn ingeniozitatea cu care ge succed 
ere 

  

incidentele din piesă ă CORNEILLE fusese aşa de în- 

cântat de intriga complicată din La. verdad .sospec- 

tiosa,. încât declară că nimic nu se poats compara 

cu 'dânsă nici în repertoriul celor. vechi „nici în 

| ad celor moderni e Seducţiunea pe care intriga din 

comedia lui ALIRCON a exercitat=o asupra, lui a fost 

aşa 'de mare încât spre deosebire de felul cum pro= 

cedase cu drama lui GUILHEN de CASTRO, Isprăvile 

Cidului; & cărei acţiune o modificase cu totul;a
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caracterul personagiului principal e neprecis âe- 

Clarice şi Lucrăce. 
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păstrat toate incidentela comediei speniole;a_ 
  

| menţinut toată somplezi &tea intrigei sale - ba 

  em 
„eniar a 1ăsai ai neschimbate şî -esracterele persona- 

re giilor. , Singura modificare pe care a introdu s-o 
dig a Da Ezra mei i pa ee e Baa ia MT 

a fost localirarea acţiunei şi n 2aţionalizarea. per- 
me   
  

sonagiilor, Tn loc ca, acţiunea să se petreacă în 
[.... n ine RI i 

| Spania, ea se petrece "a, Paris, şi în loc ca per 

| sonagiile să vorbească de expeiiţiile din Inaiile 

oecideniale şi din Peru unde arata spaniolă ducea 

răsboiul de cucerire, 6 vorba de luptele Prance= 

zilor 'cu Imperialii şi eroul în loc să se cheme 

don Garcia se cheamă Dorante e .. 
D . 

  

Personagiui; după cun arată titlul piesei ar 
! - - u a | a Ai > - 

„trebui să fie o întâmplare a minoinosului şi come- 

dia ar trebui să Fie o comedie-ae carecter , In | o SE 

” vealitate Le Menteur e o comedie ce intrigă în cara 
  

  ian 

  

— Tm m e i Te e e e II aa a a aa a Pr 

semnat: Tănârul Dorante; după ce şi-a tezminat stu. 

"diile la Facultatea de Drept din Poitiers, foarte. 

renunită pe acea vreme, soseşte la Paris şi în gră- 

dina, Tuileriilor face cunoştinţă cu două doamne 

Vorbind cu ele se âă ârept un
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_cavale > întors dela. campanin, dusă de trupale vegelui 

| Franţei în- “Germania, şi se Jauâă cu isprăvile vitejeşti 

ca Leca făcut pe cânbul de răsboiu - îns scop dea 

părea mai interecant şi de'a plăcea. Claricei de 

care. s'a, înanorat „ Comicul provine pe de o parte 

din confuzia pe care o face Lorante socotână că, . 
  

    

ep aaa are a 

domnişoara pe care o iubeşte se numeşte îmerăce, ? 

„pe când în realitate e Clarice, cecace dă naştere 1a 

 quiproguo-uri emuzante, âe exemplu câră tată său 

vzoina. să-l căsătorească: cu Clarice, : tănâzul ă vefuză, 

“invocână vot. felul de pretexte. mincirioas6 în care 

a în căsătorie pe Imcrăce,: deşi n'o iuteşie de - 
îi 

se încurcă aşa de tare încât până la ună e silit 

ș Lâr
] 

D
e
 

10c „ Comicul mai provine: dîn fertilitatea de inven- 

iune e lui Dorante. în născocirea de minciuni, pe «c
t 

care le spune diă diferite motive! . Intâiu pentru 

plăcerea. de a îmninuna pe alţii cu combinaţiile ui- 

nitoare ale imaginaţiei sale: . Aşa de exzenplu cână 

declară valetului- său că a omorâţ pe. adversarul său 

Acippe: în ăusl şi cânăa Cliton 11 vede pe Acippe 

în pioicare şi-i spune că :
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Les gens que. vous tuez se portent ase bien: 

porante ripostează. şă a înviat p3: adyăraazul. 

său pe care î2 ciseac, presărând pe. cadavzul i 

un ze1 ide praf magic gi pzonunţână. o formulă Lâm: 

“valastică „ Cu astfel de minciuni poate! inchiăe, 

gura opiscui . zorante mai minte încă dia plă- 

| erea de-a se lăuda, din vanitatea de. a se face 
. se maia 

aamizat,, Gin dorinţa de. & ae face interesant aşa - 

  

Mc exerpa cână. rea să treacă drept ur viteaz 

întors. de pe câmpul de luptă sau când îgi- atribue 

ezitul ae a fi oferit unor doanne o plimbare pe 

cena cu serenadă şi. cu un. supeu extraordinar . 

porante mai minte din nevoia de e eşi din îmcnre 

căturile! în care s' & „DuE din cauza sanfaronader _ 

sau: altor mânc iuni pe care le-a spus înainte - | 

„Astiel că spre a 'scăpa de insistențele tatălui. 

său ceronte care vr ea să-l însoare cu Clarice, 

(pe care o ia axept Luertee)el imaginează un În 

reg rotane EI ai | aaa 

„ Piesa după” titlu, ace să se creadă că avea 

de a face cu o. comedie de caracter. “n realitate 

însă obicejul de a.spune minciuni al 2ui potante 
_ | -3 

3: ASCICOTA Ii,



iasi 273 i 

„ru alterează cezelalje „tr răsă ături, als, earactert ui | 

e a ie săue nici. „generozita-! 

tea şi nici lealitateai zu sunt, ştirbite de obiceiul 

său de a spune minciuni are obiceiu vine mai ales 

din fantaronada pe 'sonagiutui; un. ds£ foct superficial, 

şi care nu modifică, cum se întâmplă cu acfectele: 

pernonagiilor din comediile âe caracter alo lui M0= 

LIERE, toată structura. sufletească a, acestoră, | 

Meritul lui CORNEILLE_wu_ sine aşa dar din redarea 

comicului unui caracter» după. cun nu vine nici ain 
—   mere me enam i men ram Marei ere mana 

  

înfăţişare ea unui comic de intrigă, de oarece toată 
ea DI ere EU Prea aeram Ta 13 pote ma mea 

  

na no mei mea e ari ae 

complice, ia de incidente din comedia se, x oproduce 

pe cea din comedia lui: ALARCON, pe câr e mazai a 103 

alizat-o. Meritul mare a, lui CORNEILLE stă în sti- 
3 

  

v 

a "dul şi în versificaţia acestei comedii. Nu: im 

asi emfaza nici afectarea pretențioasă din teztu i 

 SBBNi0le Na i găsim la CORNBIL LE ș mstarorele 

Ga
 

  

epătatele a 

    

  

9 şi apir itee căutate. ale lui „ALAROOI, Stilul "a ău sa. 

distinge însă prin viciciunea, prin verva 88 în 
—————— 

NR 
„multe pesagii isbucnsşte o veselie care ze manifestă 

„Printre o invenţie verbală exuberantă și prin numeroese
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„cuvinte di spirit care acapără ce nişte focuri ae. 

artificiu. Astfel e replica lui Dorante la învinui- 

vile valetului său de a fi minţit oamnelor aându= 

se drept un ostaş care s'a reîntors de pe câmpul. . 

de luptă din Germania. atunci cânâ. vine de la Poi- - 

tiera unde a terminat areptul, | 

- Dorante, „ | 
Oh; le beau compliment ă charmer une. dame, | 
De lui dire d'abora:"IJ'apporte ă op beautâa 
Un coeur nouveau venu des universites; 
Si vous avez besoin de lois at de rubriquas, 
je sais le Code entier avec les Authentiques, 
Le Digeste nouveau, le vieux, 1. 'Infortiat,. 
Ca qu'en a ait Jason, Balade, Accurse; Alciat! - 
Qu'un si riche discours nous rend congidârables! 

„Qu'on amollit par 13 de coeurs.inezorubles! 
Qu'un homme & paragraphe est un joli galante , 

On a'iîntroduit bien mieuxz & titre a& vaillant:: 
Tout le secret ne git qu'en un peu de grimace, 
A mentir ă propos, jurer de bonne grâce, 
taler force mots au'elles n'entendent pas; 
Faire sonner Lamboy, Jean. de Vert, et Galas, 
Nommex quelques châteaur de qui les nous barbares 
Pius iis blessent l'oreille, et plus leu semblent rares 
avoiv toujoura en bouche anglea, lignes, fossâs, 
Vedstte, contrescarpe, et travauz arancâs; . 
Sans orgre et sans xaison, n'emporte, ou Jes &tonne; 
On leur fait adnirer les bayea qu'on leu» donne, 
Et te], ă ia faveur d'un semblable acbit, 
Passe pour, hoame illustre, et se met.en crâditu: 

Succesul comediei Le Menteur îndemm. pe CORNEILLE 
să înfăţigeze într'o altă comedie, alţe peripeții
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cei se întânplaseră pezsonasiului 933. cauea obice- 

di său de a minţi, CORNEILLE aete La suite zu 
  

| Hentouz în care personagiul principal e tot Dorante» 
  

    

Lângă care apa ve din nou Cliton, valetul. său, tip 
— 

de adet isteţ, plin ce bun simţ şi care se pricepe 
    

au munAi să berreastă pe stăpânul sâu dar ză„şi | 
  

  

vâcaă ae dânsul. Dozante conservă obiceiul de a spu- : 

no minciuni dar în ueenstă piesă Dorante. spune: nia- 

> găuni na din cauza imaginaţiei sale juvenile prea 

 înflăcărate ei a dorinţei ce a fi aânirat, Dorante 

“în Za suite de Henteur spune minciuni din genero= 
ÎI O aia 

zitate, pentru: 2, scăpa de primejdie pe. alţii, „pentzu 
îmniinna oa 

  

a le. veni în ajutor „ <hiar decă prin ninetunile acesa 
na IRA a a 

ea şi -ay face. rău sie însuşi sau s'ar pune în. situa- 
    

    

ii grele. Astfel în 3 primul. act Poxante se atlă- 
Oa roti e 

"în închisoare ia 1gons: de oarâ- ce: înareptându-se 

_„epze acest oraş, a văz ut pa şosea Qoi: tineri bătându- 

se în duel: si a: venit ia ajutorul. celui rănit. care 

după puţină vreme a expirat. în timp ce. auelistul 

 vâmovat de omor, încălecână. pe carul dai Dordnte - 

- uge. cât, ce pate apră a scăpa de podeapaă . Totuşi 

„ Păgazil a prins dar Dorante pus zaţă în faţă cu dânsul.
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mu vrea. din. generozitate. să, recunoască ntz însui. pe 

oworâtar. şi. afirmă că el însuşi € vinovati IE 

- caracterul lui porante care se arată aşa "43 gerieros 

e incoherent căci. această generozita ate se. asociată cu 

-. 

  

irăsături ae caracter e 0 mare joanioies anttei 1 

ii DIR tatii 

  

e a Dr i a: 

| singur mărturiseşte, tot în actul întâtu în care ară 

tise atâta generozitate fată de un. duelisi vi înovat ca 

omor că după ce se hotărâse să 'ia în căsătorie pe Tu 

crăce( fapt ge care a fost 7orba în piesa Ze Menteur ] 

în ge Jând- încroderea 1ogoanicsi sale, a fugit. su zeatrea 

ci în Italia. | Aaa | 

Caracterul nincinosului « 9 aşa ase plin. de. ontrâ- 
  

“ aieţii,! Dar scopul ui ca NRTULE au a fost să pună 

dee 

“în lumină comicul unui caracter regat. aupă natură da 

A
 

Te 

  

să aistre29 pe spectatori prin tot Tesu ae cobina 

de inciaente nazliie 
| 

Această combirâţie âe inciăente e împrumutată. ca 

să cea ain Le Uenteur tot din teatru spani ic 

 CORNSIILE ae astă sată zeprodua e. intriga dinte” io. 

conecie cre e înte: aderăr. da zoez pa VEG, irma sin 
maia se e ae re area
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saber a ouien, (a iubi fără a şti ps cine), în afară 

  

de -contrazicerile din caracterul personagiului prin- Audi 
      

mea 

- Cipa i si de lipsa de comice a acestui caracter căci 
  

  

mu poate fi comic: an personâgiu car e are sroismul să PR - prea: ca 

  

Poeme mreana oma, e arta aaa a 

mintă şi să „sufere pentru a acăpa pe âlteineva de - om 

m 

PTT mem ceara ma e a aaa a Pa aa aa ma em 

_primejăie; comedia aceasta mai prezintă ăerectul că 

în comedie s'a întredus scena ba chiar acte prea  se= 
m a 
  

rioase. pentru o comedie (cum e'a1 V-lea! - ceea-ce 
i oferă e nepotriz ire Qe ton supărătoare,  renstieni de. 

| Pernonagiiie sale departe de af 

defectele comediei sale. şi constatână - nsue ces sul ei 

„CORNEIIIE ae lăsă de genul comediei şi se înâreptă 

spre: ivageai€ de a care de aci înainte nu se mai abătu 
până la, sfârşitul carierei. sale iramatice. 

4 

Comoaiile: Le Menteur și La suite au Menteur nu ne 
oferă aşa dar Caractere comice studiaț e după. natură + 

  

iar conplicaţia ae incidente Z întrigei areată de 

fantezie depărtează acţiunea comediei de zealitate, 

Defecte analoage zăsim în comediile lui SCARRON , 
fi redata după natură 

„prea zintă acea ceformave caz icaturală a realități 

au ruzai în literatura fran 

spre a o face vizibilă, mre consti „due durle acul, 
SCARROI e reprezentantul tipic a genului bir esa e A Beiului burlesa 

ceză, dar în literatura
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universală deşi SCARRE a 'excelăti în 'acest'gen infe= 

rânr totuşi e probabil că reputaţie e 2ui n'ar fi stra 

vătut în dectsut veacurilor şi. personalitatea lui ar 

fă atras mai puţin pe continporani dacă patticulari = 

tăţile personalităţii tizi ce şi ale vieţii acestui 

“scriitor n? az Ti trezit, curiozitatea publicului, 

PAUL SCAREON ez 4 £ iul unui consilier al Par Lai ia Re 

tului âin Paris şi fusese destinzi carierei es Les ia 

tie, Tudă ce făcu studii în această atzccţiune zu 

taşat de persoana: piscopului din oraşul Le Haus 

ScâRa :033 era în tinereţea luj ua abate: ca atâţia aţi 

ain timpial monazhiei absolute în Fraaţe şi ale căzer 

“moraeuri cum. şi a căror ţinut ă o critică ia BRUYERE 

în le es Car aciăre es, SC ARRON ere a abate e ele egeni pu 

“arat, parfumat, zequentâna saloanele dedzcând. Aoatena.! 

15: poazii. uşoa: ea iatrâna în. culisele - teatre 16%, Fă 

cână curte ectri telor şi aablână aupă siucese za ante 

ca şi aupă succese literare. In tizpul car navalului 
* 

2 
Ne $ din 1626 din oraşul. Ze Maus, SCARRAH, căzaia înci 

iânăxr îi plEceau ideile de un cozic extravaganta 56, 

hotărâ să apară în public pe straâă, cu îafăy dea sa . 

unui sălbatic din Ameries., Da acestă îşi unse cu miere 

corpul, apoi ze tăvăli în pene, asa, încât supă ce penele 
„e
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sc lipiră se pietea lui „e1-1uă înfăţişarea unei pă- 

săpi cu chip ăe om care se plimba pe stzaGă, Encria» - 

şii însă 21 recunoscură şi 1 urmăriră huinduinău-l, 

femei se aruncară asupra lui şi-i jomuliră penele, 

doze a scăpa de mulţimea furioasă SCARRON se aruncă 

în papura de pe marginea unui râu şi de frică eleie 

ascuns acolo ceasuri întregi. cână eşi cin apă ,rebe» 

gi: de fria după năâuşelile, care- -1 trecuse cână se 

văgase acolo, fu cuprins de 9 boală. grozavă „o afec= 

ţiune tuberculoasă. a vertebrelor care nu se declara». 

se încă dar care 'se ivi în urna. acestui accident 1 

pironi în pat 2 ani şi jumătate şi după ce se întreză, 

rămase schiled. toată viaţa lui căci corpul său se | 

strâmbă şi nu se. mai putu deplasa decât fiina trasă în 

cărucior ; iot odată dureri îngrozitoare îi contra3 

lau corpul, Totuşi cu toată intirnitat oa 52; şi cu 

“toate durerile sale violente SCARRON rămase ce o 

veselie care făcea mirarea continporanilor săi ca 

„şi a noastră, Intre starea sa fizică şi buna sa dis- 

poziţie norală e un contrast care sdruncină teoriile 

acelor psihologi care vor cu orice preţ să fie o co- 

zelaţie. între fizic şi moral şi care susţin că pesi- 
 mismul tzebue ză aibă un substrat fiziologic, Ta
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prefața, pe care a. pua-e în 1648 a volanul sâu în 7er- 
guri: SCARRCN face propriul său. portreţ în care vâăda 

Sânguz do ai ormitatea corpului. său, Se înfăţigează 
cu capul raai gros ascât: îrupui cu un ochiu moi înfune.: 
sat de» 3; altul; cu nasul mare, cu sura mobilată de 

| iiny 1 stricaţi, Câi despre. corpul său strâmb. şi sacă- 
şat îl: înfăţişează astfel: | | -- 

Yes janbes et mes cuisses ant feit e aboră un engle oObtus, et puis'un anzle egai et enfin un aigu mes. cuiszes st On corp 'en font un autre;, et ma! tete se . penchant sur non estonac;: je ressenble pas mal ă uns J'ai les trag I&ccovrcis aussi bien que les jemesset. le doigts ausst: bien que les bras; eutin je suss-un. raccourei de le nistre humaine. , ; 
i 9 

Totuşi aceast cocoşat şi aceşi zachitio: ajunse soţul 
uneia din csle n5i frumoase femei â timpului, Yrancoise . 
a' tubigns, care după moartea, dui SCARRON deveni sub 

“numele de Y-me de „HATNTEA JON, metresa şi apoi soţia Le- 
gitină, deși printr'o cășăterie secretă, a lui, Ludovic 
al XIV.iea, văauva ui SCARRON e cunoscută sub numele 
de t.me de HAINTENOY şi a. ajuns colebră prin scrisorile 
sale s3 printr! un mic, tratat asupra educaţiei fetelor 
dar la celebritatea ei i terară a contribuit desigur 
şi faptul că a devenit dintr” 9 biată orfană ere în 
copilăria ei păzisg curci2e în livadă sâtului „natal,
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a 

„soţia, unui. scriitor cu. reputaţie şi mai târziu regină 

a Pranţeie in sensul acesta, se poat e zice că o. desta- 

„raţie a Jai SCARROI a fost prozetică, Anume cân€ :în 

none ntul semnării actului de căsătorie cu Pranceise 

“a” dubi gas, notarul privînă pe bietul cacozat care lua 

o soţia.aşa de frumoaaă » î1 întrebă cs zestre îi. 

consțitue; SCARROW'văspunse că zestrea ce î=0 consti- 

tue e 1 Dmnorieit€; Je non des femmes dez rciz meuzent 

avec et les;. celui de la fenme: de SCARROS vâyra: aie pneă- 

vemente | | Ma 

SCARROR | i-a creeat an nume care va veăi, ptorn nu 

numai prin paat LcaLarităţita per soanei cale Ti aice ce. 

34. ale vieţii sa. dar şi Brin aceea câ >cEiSp re sale 

iluzie suză iai bine scât ale oricărui autor genul 

23.3 bursa. Poeziile sale but pizeate mai, întâia 

16 
643 , posmet e sala ie Dypuat ŞI le Wezile imavesti 
  

gi câte-va piese de tea ten aia care sană, Josziet 2) 

de maitre valet şi Doa Japhel a'Armeânis, au xănas 
— . - _ ” ii   

multă vreze în reparte tomiu, zunt specimenele cele cai 

de 'gaemă ale. acestă zen, care făeu uită vâlvă în 

Pranţa între 1640:.1.650 şi 23 cărti, spogai cade în 

timpul răsbotulai cîvit aa Froncei; răsboiu aus ds 

o parte ain nobleţe si din bucghezia din Paris contra,
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carâinalului AAZAR TH, pe :âtunci prin ministru, m 
Ce. e buzriescul î Prin ce se deosebeşte de comic” ia 

sau de. diteritale aspacte ale comicului. cui sunt erai - 
comicul, bufonul ete,? Si i 

După anii esteticieni şi critici esenţa bariescu- 
luă e îrijosizea a ce e. respectat, în atribuirea J.a 

„unele personagii înalte gi: respectate Ss „fie din mit o 
logie; fie din literatura! clasică, de ex,. sei din 
zitolegia grecoclatiză, eroi ai lui HOLCIR Şi aj lui | 
VIRGIL, a unor intenţii,. a unor sentimente, a unor 

fapte vulgare, ba chiar tziviale, Contrastul” între. aaa in etnii 
ear ea ma 

  

mere în aim aa ma rame me 

a 
nagii venerabile din snvichitate E felul cun Hiei e Tor n mere e maia ma aa ae i, 

rare aia ae me etneteae înfăţişează autorul provoacă râsul; Prin aceaată în- Tar a o smmmema 7 o stmm mama 

josire sau trivializaze. a ce este nobil şi respectat. | 
burlescul se deosebeşte de ero4_comio care din contre 
„atribue unâr personagii âe rând-un limbagiu Plin de i 
emfază şi ce demnitate; sau fapte măreţe şi strălua . 
citescu _intenşia vădită ae a le lua în râs,. Astfe N 

- BOILEAU în Le utrin, în care cântă certurile „Gintre 
nişte cântăreţi şi nişte psalţi în Limbagiul maestos 
cu cere HOMER sau VIRGIL cântă. leprăvite eroilor loze 
„Din contra. SCARRON în Lo Virgitte traveati, prezintă 
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pe: nea şi exoicii săi tovarăşi. sau adversari cu „ati. 
    

  

tudini. vulgare; cu. gentimeate jasnice»: aşa încât - 
PR CI cacat 

  i 

sunt burlegt ie. asizei Marte înjurăs Neptun a a căzut 
    

în copilărie ete. 
. CR II i 

a. . „ 

Potuşi. ru 58 poate „reducă uzieseul zuaai la o Dao 

podiare şi la o tra mestire. Intr! adevăr. e ae Obs er- 

ati că SCAPRON, ne face să râdea nu numai, ae. eroii. si 

„de 'zeii din mitologie dar şi de proBr iu său. coz i 

| deformat de voală şi âe. propriile. sale sute ring ant- 

fai în Le Ghemin au Marais au Paubourg st, cerain;se-, 

aa 

ricesie pe purtătorii, Li taerei sale. şi ae: jeleşte că 
  

în timp ce ei se mişcă în ve sl trebua. să geaăă în 

capul oaselor! csea-ce-i produce durere - căci Piina 

slabe acaz pielsa! înreleşte casele. sate atcuţ îvee. 

ba que s "asagoir. zur 1e darribre să 
Soit laide situation, 

Car paz mi teute nation - să 

On s'assisă eri cette wanierec 
Aussi ne dsr que Ss assecir 

Sai un. ches laide a Voira - 

iiais de dira “an! "elle soit bonres 
- C'est. ce que je ne girrai point 

Aree La gouleur Que me donna * 
ion derriere point qui n'a ploa 3 exbonpointe 

ț 

"sa oibsârvân. jarâşi motivele pentzu caz e. pârscda- 

giile înityișate se SGI3R0N, ne zac ză râten. In
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Jodeter oudle majtee! vale şi. îi “Don: -fahet a: mg: Mă 

_nis SCARRON înzăţisează” im tipde Vatet, famfazen, a ajagează im ip de Vaii 
ÎN ati 

acony "fricos şi: Lipsit de crice demni tate, Acest - 

valet care nu':este un personagiu, îriserinat cun 'sunt . 
/ 

„ele aîn poeziul Le Vireile vraveati unda mie Bânt pre-= 

zintăţi. zei Ei eroi î e un „personagiu burles 0. Jodelet 

23 9 face să râdem prin 'Zelu2 cum argianentează. ză poate 

t
u
.
 

ză fie 1aş, că aacă 1 s'a tras o palmă, aceasta nu. 

constitue un motiv ca să-ţi rişti viața aşină pa tes 

ren.. e e dacă cineva ţi-a atins obrazul cu palma? 

Care bărbierul când te rade nu=gi. plimbă care văra 

pe Taţa ta. tă ră să te crezi dezonorat, ? Singurul lu 
m 

tz Â E, R
 ceru, care contează în ldrae e să ai mă sle buna gĂ 

7 „Le Zap 

poţi miatui bine ce „ai mâncat: Si inte ri ranolea . 

Jodeist pâroăiază stanţele din 1 ca asupra anoareie 

oaelet „cobinau-şi simţi deczerză ă 2 

Soyez nettes mes cents, .1'honngug ycus 
Peraâre les dents est. tour. le ina, ate ji 
L'ail ma foi vant miaux qu'uri oi ieien 

„ Quană pe trouye queLque wlgnon E 
Sit8t „qu'il sent Li ail que je panze 
TI fasii une arimace! Strange... : 
Et git la main 3ur le razna o 

„WRil cela n'est point honsrabls,. 
Que beni, 80yez-vous seigneur 
cui n avez tait un Ristrable 
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Qui prâfere L'aii ă, 1'hormeure 

“N 

buză escul în acest caz, ca şi în cazul cână SCAR- 

_ROH râde de propria sa durere sau suferinţă provine 

âin deformarea realităţii în mod caricatural, din al- 
    

terarea, ei spra a o face rizibilă cu orice preţ. Spre 

deosebire de comic care te face să râzi de ceea-ce_în- 

tr 'adevăr natura prezintă ca rizibil, burlescul te 
Pi - - u A 

face să. râzi de ceea-ce nu ar trebui să provoace râsul, 

urâciunea,suferinţa,durereas laşitatea; degradarea 

morală. Comicul implică observarea naturei şi e cin 

toate timpurile, din toate ţările, Burlescul” te face 

A 

să râzi de iucruri ser icase, pria strâmbarea violentă 
  

a liniilor lor, prin înjosirea a ce e nobil, prin 
— aere ere 
  

trivial izarea a ce este distins, graţie vervei aute= 

    

  

„Zuluis graţie: imaginaţiei sale excentrice şi exira- 

vagante. Râsul provocat de burlesce e un râs” forţat 
  i ie e A 

şi uneori maladiv, e analog cu râsul produn de o gâ- 
  

"dilitură, .e un xâs uneori dureros spre deosebire âe 
ee aa _. emana 

râsul sincer, franc şi natural produs de comic. Acesti 
e, IRI 

ras natural „Liber,franc;spontan,; produs ds spestacylul 

  

a ce e risibil în natura noastră morală „MOL Tai î1 va 

produce prin comediile sale în- care se vine strâns de 

realitate de care se depărtaza gi. COREHETLLI prin com.
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plicatia fantezistă de incidente: ale: inrzizei iși 

1. di 
. 

SCARRON pr în verva „sa Durleacăe 

 DEBUTUR IE LUI HOL TRBB, 

ves Er Sed.euz sea rtăieules, 

Sase ani pă ă ce SCARRON aă come aia 5a: Don Japhet 

a" Arnenie în care burlescul se destăşură în voe. şi se. 
s“ bucura încă de cea iai more pază, se. instalează la - 

Paris o tr upă ds: conodieni ei cărui, Qi rector actor Şi ' 

autor: dramatice în a celaşi tiup ore să aducă o formulă 

nouă în genul coneăiei şi realizâna- o are să reânotnacă 
aceat gen, Aceati cotor autor conte e MOLIERE, a cărui ! | Și | | 

| nrână capo â! opază e Lee Prâcicuzas ridiculea, reprezen-, | 
| _ E A 

j 

tată un an după instalarea trupei sale la Pare în 

1659, dată i portantă căci 6 luată de critici ce o dată 

de îsroaj iune a perioadei clasice propriu zise, Lea 

Prtcieuses ridicuier! -s priza, capodoperă a lui HOL IERE, 
dez m e pri ina sa pie să. In cursul Jungului său turneu 
în provincie, cu trupa al cărui director era, între 
1645-1658, , MOLIERE a COmpu 8 câte-va comedii pentz ua
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| înprospăta repertoziul său . Despre aceste cenaaii 

| care aonstituie perioada gebuturilor lui MOLIERE, 

“oua şi despre Preţiocase, prima sa capodoperă Ton | 

orbi în lecţiunea de astăzi . 

Ta 1658 cânâ aaa e Lustedeză da Paris cu 

trupa sa marele autor comic avea 36 ae ani „Din 

viaţa lui scursă până în momentul maturității trebue 

pă reţinan. câteva fapte care aruncă oarecare lumină 

asupra operei sale” şi vân în ajutorul priceperei 

acesteia . | 

să zetinen nai întâiu, faptul că , acest marea autoz 
  

  

“conte, c care “are să ridica lizeze -cu atâta! talent de-, 
mere tr rm er a edr 

  

    

Zacteie şi cusurile burgheziei, aparţine. el însuşi 

9 jurghestei £iină fiul unui tapiţer al regelui; a 
cea n macar ră cerea a mamare 

crescut în rândurile acestei clase sociale. şi a putut 
  

„cunos ste foarte bine ideile,. sentimentele şi felul 

aa eiaţă aL burghezilor. . să ani reţinen iarăşi fap=: 
  

tul că HOLIEBAE al cărui. nume . adevărat era JEAN BA 
46222 | Q1 

PISTE POQUELIN, s'a născut La Paris. “+ HOLIERE al 

cărui tată, Aocuia în vecinătatea halelor a respirat 

  

astfel de copil aerul încărcat - 8 'ar putea zice 

cu efluvii satirice în csre eu trecut cele ni ro 

putate. din talentele! satirice şi comice ale Franţei.



In Paris a'25 “născut poetul satiric meâieval „VIIzoI, 

marele satiric al clasicismului francez BOILEAU să 

. autorii "comici ai secolului al IVIII-lea REGHARD Şă 

 BEAUARCHATS cun şi epigremistul şi catigicul VOLTAIRE, 

% ae. observat că efectele atmosferei Parisului se 

| învederează chiar asuprea poeţilor” pe care nătura i-a 

înzeatrat cu însuşiri lirice : Astfel ALERED de EUS- 

SBT al cărui lirism se asociază cu un spirit muşcătoz 

şi care 1'a făcut să îndrepte săgeți epigramatice. 

contra tovazăşilur , Băi romantici - . Această pornire a 

Parizienilor spre satiră gi observaţie muşcătoare 8 

prins-o! de. mult VILLON care într! o baladă şi-a ales 

„_metxesul : pn a 

| IL n 'est: 'bon bec que de Paris . 

( Gură rea desăvârșită numai 1a Paris găseşti. ] 

_Tebue' să mai reținem din biografia lui MOLIERE fap- . 

tul 'că. zăcându-şi studiile ia Colegiul de Clermont E 
  

gin Paris. dirijat de jezuiţi, a căpâtat o educaţia . 
— 

îngrijită şi în special o bună cunoaştere a limbei 
  

  

  ———— 

„latine ceeace i-a permis să citească în origina pe - 

„poeţii la datini şi în special pe autorii - comici care 
  

îi vor servi de model, pe PLAUT şi pe TERENTIU, din 
      

comediile căzora a scos în. total sau în parte, intrigi 

F ASOICOLA XIX,
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din câteva cspodopere ate sale, L'6cole des Maris, 

 Aamhit zyoa, 1YAvare,; 168 Fourbaziez ae Soapân . 
  

Piţi in tion apă toxminaraa Colegiului MOLIERE 

„breoo licenţa. în îrept La O1Sana, dar “împine de o. 

vocaţiune îr rozistiniză Punăă împreună. cu câţiva prie- 

_teni a: companie dramatic 313 illustre. ihâatre * care 

- date repreoze ontaţii le, Parie 3 în acsate reprezentații 

jucase tinerii fonăntori ai teatrului şi juca şi | 

HOLŢERB - face ile teatrului moraeră însă prost căci 

un 'Gocune nt din 1644 s1 arată; pe HOL IERE în închi= 
Îi   

aoure . în urit, plângerei creditorilor săi „Scăpat âin 

închisoare 40LIeR2 care era directorul întreprirăerei 

ae nciărâ să întreprincă un. turneu 'în provincie + TÂLD 

de 13 ani dela 1645 până la 1658, JIOLTERE cutreeră 
  

cu trupu sa de' comedieni" 1! illustre thsatrei, dife- 

„rite regiuni ale Franţei în special Sua- Vestul „Pre- 

" zenţa trupei sale e atestată între 1645 şi 1655, la 

 “Bozdaaux, la Toulouse, la Maxbonne şi la Bsaiers . 
    

- Zar între 1656- 1658 MOLIERE îşi faca din Lyon cartie= 

rul ger ral al reprezentărilor sale „ Printre comedie- 

nii din trupa sa se distingea Madeleine Bejart 8 cărui 

“soră sau fiică (problema nu e lămuriţă Armande B6-



„ 289 = 

sezt « deveni mai târziu soţia Dai MOLIERE + MOLIERE 

era însă actorul cel mei. de. geană al trupei al cărui 

director era în acelaş timp şi pentru reprezentațiile 

căreia scria gi piese. originale . | 

ca actor MOLIERE juca atât în tragedie cât şi în 

comedie . NOL TERE deşi autor conic, avea slăbiciur a. 
e Tema ne ama ma 

de a „juca.1 în tragedii, în special în tragediile lui 
PE atenuat memo na mame De a 

CORNETLIE şi în. tragi-conediile lui THOMAS CORNEILIE , 

fratele. marelui tragic „De aceia unul din marii por 

tetişti ai timpului,. MIGNARD, 1! a reprezentat în ro= 

lul lui Cezar din tragedia Pompee 'a lui CORNEILLE. 

MOLIERE e înfăţişat cu o togă romană pe umeri şi cu! 

bastonul de comandant în mână, cecace pare curios în 

| primul moment pentru un autor oare 8 'a ilustrat în 

comete . | | Ri | i 

| Intr! un paztlet. în versuri contra lui MOLIERE, 

“ 

un autor dramatic ae & doua mână, PRADON declară că -e 

| mauveia pobte mai5 bon: “comâdien, 

In tot cazul 8e , pare că după poat letele cont impo= 

“ranilor că dacă avea, oare care succese în "comedie ; 

- în care hier fizicul, său ingrat, îngă imarea cu care 

" debita versurile Şi. tâcul ce-l avea de a sughiţa când. -
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declana, erau transformate în rolurile comice în mij- 

“loace de a face pe. spectatori. să râaă, Era Prost ac- 
„= tor în tragedie, Intr! un panflet în versuri un con 

t înpozan 1 invita să se privească în oglindă câna 
joacă roluri de amorezi, căci dacă s'ar privi: 

Si tu voyais tes yeux hagards et de Travers -. ta grande bouche: cuverte en prononcant un vera ki- von col. renversâ zur tes larges “peulea 
Desigur spune PRADON lui MOLIERE, aacă şi-ar ve- 

dea chipul când joacă în tragedie n! ar mai juca ro- 
„Lură serioase şi a'er mărgini la roluri bufone, căci . 
az spuna Pantletarul stte-ai născut ca să joci. numai 
  z 

astiei de roluri," 
  

Tune naquia janad 5: que pour faquiniser, 

Pentru & furniza piese trupei al cărui director 

era, HOLIERE compuse în cursul anilor pe care-i pe- 

trecu în provincie două categorii de comeaii, între 
  

care geniul său govăi, p5 nă se hotărâ. pentru una din 

ela : categoria dintâiu e reprezentată, de farse, a 

 aous de - comedii! literare; de intrigă. după moăelul, celor 
italiene, | | 

Din aceste farse ale lui NOLIERE ni s'a păstrat 
La. Jelousie Gu Barboui11.6 gi_Le medecin volant,
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Dar. în afară ae aceste piese care au ajuns până. 

la noi, MOLIERE a Compus. numeroase alte farse care : 

a 'au “pierdut conservându-se nunai titlul: lor; astfel 

„e Ze aocteur amoursaux,; farsă pe care MOLIERE, du= 

- când e însuşi” un rol în: piesă,. o aete la Luvru ; „în | 

“1658 3 în faţa. regelui cae făcu mare haz: ae MOLIERE 

în rolul doctorului, Gaston a' Orl6ans fratele rege- 

lui deveni protectorul lui MOLIERE. a căgui trupă 1uă 

pentru a arăta favoarea de -care se "bucura; titiul de - 

troupe de Monsieur, frăre unique du roi, | | | 

” Genul pe  care-1'cultivă MOLIERE La începutul ua 

rierei sale e un gen. care continuă vechea producţie | 

„comică născută în Pranţa în Evul Mediu în mod sponteta 

din diferite elemente! ale dramei religioase şi serioaze 

gi care se numeşte. farga, Deşi autorii Rens şterii vo- 

iau conformându-se dorinţii exprimată de du BELLAY în 

manifestul pleiadei, să. creeze o comedie literară în 

telul: celei greco-latine, totuşi. spăritui şi procedeele 

farsei pătrunseseră în. comediile lor. încă dela Prim& 

comedie clasică, Eugne a lui JODELLE, Glumele.. de 

farsă şi -chiar felul de a înfăţişa caracterele redâna
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„xealitatea cu trăsături de caricatură le găsin în 

„capodoperile comediei literare din secolul al XVI-lea 

„aşa în Les Les Contents a lui ODET ăe TURNEE, La începu- 

tul secolului ai XVII-lea găsim o nouă înflorire a 

farsei în Franţa, In tinereţea sa, MOLIERE putu să se 

ainuze la spectacolele pe care _le dădeau ta teatrul de 

la hâtel de Bourgogne. trei autori muniţi de farsă 

Turlupin, Gros Guilloume, şi Gautier Garguille. La 
succegui vechei farse naţionale reînoită de aceşti 

comadiani se asociază însă în secolul ad XVII-lea 

cal a] farsei italiene introdusă în Frânţa de nume- 

roase trupe de comedieni ambulanți care treceau Alpii, 

Aceste farse italiene ex au numite cornedie sia! arte, | 
spre deosebire. de comediile literare. “numite comnedie 

 sostenute. Spre deosebire Ge comeaiile literare a]. 
căroz text era fixat de autor, textul “comediilor azi taia ea 

deil iarta se veducsa la un scenariu inâicat. de 8u= 

  

      

  

tor c&re lăsa. aotoriloz Libertatea şi plăcerea. de a 
_Dprovize asupra scenariu ui său, ceea ce dădea un 
caracter se apontanaitato Foarte plăcut acesişi co- 
medii populare, Ua alt caracter al ei e că în scena= 
  

  

zl ii foarte dâirrăe gt o £ 
ilie de Imagine to aa autor reveneau mâreu 
aceleaşi. tipuri: în toate comediile dell'axrte reveneau 
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pedantul, sau doctorul în filosofie aia Polonia, vas . 

1etul care se prezintă sub două âspecte: omul din po= 
  

por. isteţ _8i îmventână_ tot_felui de. sta a uageng „pentru E 

a face ca. „planurile, stăpânului său să zengezucă sau 

apare ca coca şi o eee pe mea mmm ere n e oara a 

  

._- mm ae mame 
: Pio i 

greoiu,care înveseleşte pe spectat ori prin. nerpziile „Sare Anveselegie pe ş 

pentru a-l acoato, din _Încurcătură, sau vazetul nă târg, 

sale, alt tip. e: sutret ta obrasnică, puralivă zi ping. 

pută să Bervească „îmtrigele salonte ale stăpânși sale; 

apoi anorezul aprins Şi. naiv; bătrânul îngzăgosiit,, şi. ARE go vă 
j victimă a pasiunii saie nepotrivit e etc.. Qazactarul .. 

acestor personagii, idenție în toate fe arssla era, 7eTa 

lat spectatorilor de cuz apăresu - pa: scenă: da numele gi. 

costumul lore Intriga era Simplă gi recurgei, la apsizia 

  

* 

cii convenţionale pentru a lega incidentale- sau a 18. e e ari iar Ea a 

deacurca; aceste artificii, care: erau ceghiz iri, misti - 

  

ficări,. îngelări. asupra identităţii peraoansi ; ae eu 
se repetau, une ori chiar se vecurgea bentrii & deşteda Se 
ta râsul la bastonade şi la gume risoate aergână pană As DU o a 

N . „la obscănitate,, E n | 
„ Cele două farse gonpuse de: MOL ra TERE în perioada aa. 

buturilor sale prezintă duelul caracter de a dori
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din farsa națională pe âe o parte şi de a fi inspi- 

rats de comedia 6811! arte pe âe altă parte, 

S'a ais cutat dacă aceste piese “sunt autentice : sau 

up Faptul că în tot cursul secolului al XVII-lea mu 

au fost publicate de editori printre: operile lui MO. . 

LIBERE gi că manuscrisul - ce le conţine a fost descope- 

rit numai la sfârşitul secolului: al XVIII-lea a făcut 

pe unii. ietorici literari să creadă că. textul. acestor 

comedii nu e datorit în. întregire lui „HOLIERE, că na- 

rele comic a întocmit numai scenariul acestor piese 

gi că redactarea 3 'ar aatora unui autor de a doua Dă = 
„mă care poate s'a fi folosit de amintirea dialogului 

„Gin trupa lui MOLIERE şi-a lui MOLIERE el însuşi care 
„juca în aceste piese, | 

Părerea aceasta pare verosimilă deoarece acesta taz- Te emma a a m ari 

  

  

m me er aa pi 

ŞI gzegeli cas ca stii zi ca Tibi 

| Legătura dintre aceste piese şi vechea farsă nayio: 

  Somme Dorea e re 7 = 

nală e vizibilă; căci ca şi această producţie în care 
7 se manifestă 2? esprit gauloist aceste piese ale lui 

MOL IERE întăţigează scene conjugale în care viclenia
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femeilor iriumtă asupra . orecuaităţii şi „naivităţii 

"bărbatului, E 
bucate Bărbatul. e Barboui116, un bădăran gelos. car s se 

rai a este de neajunsurile căsniciei saze unui pedant 

tip provenit din comedia ae1l! arte, Numele de Bar. 

pouills a personagiului »rincipal“arată. legătura aces- - 

tei piese cu. tarsa nâţională, căci Barboui116. în, 

“seamnă nânjit, ceea ce în "aică obiceiul actorilor din 

” farsă ae a-şi mâji obrazul cu făină. Le. Basbouill€. 

"are multe nemulțumiri de la soţia sa Ang6lique de 

oare ce aceasta, care aparţine unei familii bune cre 

"de că e mai prejos de dânsa să-şi vadă de gospodărie 

“sia -şi petrece tipul în vizite şi petreceri. Pentru a | 

o „pedepsi. că s'a dus 1a ba], "contra voinţei lui, le - 

| Barbouill€ 2i închide seara uşa, Angâlique care nu - 

„ştie! unde. să petreacă restul nopţii îl roagă pe Bar 

bouill€ să-i deschidă dar. neînăuplecându-se la rugă- 

| minţele ei,- bădăranul o ia la ocară, Văzâna că lacri- 

mile ei âu rămas fără efect Angelique se preface ' că 
Be omoară; înjunghiindu-se cu un cuţit; Barbouill6 - 

deschide uşa. spre a vedea dacă nevasta i s'a omorât 
* într! adevăr, Dar vicleana Angălique profitână de în-. 
tuneric se strecoară în casă prin uşa lăsată. deschisă .



a 296 = 

| de bărbatul ei pe care l-a păcălitş: la. rânăul ei se 

 înohide şi râde de Barboui11.6 rămas afară. Afară de. 

farse; “MOLIERE a compus în epoca debuturilor sale când 

| împreună cu trupa sa colinda Franţa, două comedii li- 

terare, 11 Btourdi reprezentat pentru prima oară la 

Lyon. în 1655 gi e atvit, amoureuz reprezentat la Bs- 

ziers în 1666. 

Titlul primei in aceste piese L! Etourdi (zăpăeitua 

Dear: tace să ne aşteptăm la o comedie de caracter de 

acelaşi gen ca şi l'Avare, le Malade inaginaire, 1! îm 

posteur. (al doilea titlu al lui Tartuffe ) ete, In rea 

litate. 1! Etourai e.0o comedie de intrigă a cărei esă- 
  

tură de incidente : e împrumutată din o. 'comeâis literară a Somecie cats 

italiană e aa i a - | ” i 
pm . 

  

Personagiul. principal, 1âlie s'a înamorat de fru- 

moasa 'Celie ajunsă. solava bătrânului Trufaldin,Idlie 

“vzoeşte să răscumpere şi totodată să înlăture âin 

„calea iubitei sale pe un rival is ianare,: îndrăgostit. 

“si dânsul de Celie, Pentru aşi ajunge scopul se Ber- 

veşte de isteţimea unui valet vascarille, tip de valet 

de „comedie, cu o fertilitate extremă ae imaginaţie pen- 
tru a eşi din încurcătură şi lipsit cu desăvârşire de 
scrupule în utilizarea mijloacelor de a servi pe stă-
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pânul său, Dar toate corabi naţiile născocite. de vielea: 
nul Mâacarille sunt - zădărnicite câna de zăpăceala lui 
Ilie, câna: ae stângăcia şi de naivitatea lui, cânq: în 
sfârşit de lipsa lui ae noroc, Sub_titlul piesei Lea: 
Contre = „temps dă o justă iaee despre acţiunea din 

| piesăsinai justă decât titlua ei. E o comegie de intri. 
»gă - şi o intrigă de o natură specială, în care 1ipseş- 

  

te logica şi. coherenţă dar a. cărei înţesare de inciden- 
te PTR a VeEră a comică. pun: mereu în relief. fie iseu- 
sinţa în înşelătorie a ui Wascarille fie zăpăceala, 
stângăcia său nerozia lui Lelie, . 
A oua, comedie din perioada debuturiloz lui MOLIERE 

Ze cpt amoureux, e şi aânsa o comedie de. intrigă. de 
acelaşi fel ca şi 1! Etourăi, având o intrigă, împlețită. 
din incidente convenţ ionale şi romane şti care derivă a 
în mare parte din 1'interesse . (Cupiăi tatea) o MOLIERE 
s'a adresat însă şi la alte isvoare decât 1a acea co= 
medie literară italiană, 

In Le depit amoureux cadrul comediei de  inteieă con= 
ţine şi înfăţişarea unor situaţii pentimentale, unor 
stări sufleteşti privite sub un unghiu.. care arată comi= 
cul lor, Aceste situaţii se găsesc în epizodul care
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a. dat numeie întregei pese şi care înfăţişează cearta 
| fără motive serioase a. aoi înărăgostiţi, care însă se 
împacă imediat, Braste Şi Lucile se ceartă Gin. cauza | 
geloziei neîntezeiate a tânărului Broaste, Văzâna că- 
stăpânii au rupt legăturile ce- i uneau, valetul lui 
Eraste;Gros Ren$ şi subreta Iueilei, Warinette se cear-: 
tă şi dânşii, Servitorii transpun în. a1t 1imbagiu şi 
însoțesc. cu - alte gesturi imputările ruptura şi împă- 
căciunea,. Ce se petrecuse între stăpânii 10r,: In. scene- 
Je: de ceartă din dragoste (ae aspit amoureuz ) intre 
Lucile. şi Eraate. MOLIERE înfăţişează cu o mare artă. 

gelozia anantului născută âin vănueli lipsite de temeiu, 
mânia lui, regretele din cauza iritaţiei manifestată pe 

| “ nedfept şi a -vorbelor grele spuse la supărare, dorinţa - 
de a redobânai favoarea iubitei,: ca şi mândr ia jienită 
a unei. fete din cauza, bănuelilor fără motiv ale iubitu- 
lui ei, „hotărâtă într! .9 clipă de a nu-d erta niciodată, 
răceala calculaţă cu: care ascultă explicaţiile sales la-, E posibilitatea de a rămâne neînduplecată. până la urmă, 
a “foarte multă fineţe MOLIERE notează regretele de 
care sunţ cuprinși îndrăgostiţii „după ce au xupt. scr 180- rzle ce aveau: unul dela altul, după ce Eraaie i-a îna.
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poiat Lucilei portretul ce i-l dase şi după ce Lucile 

îi aă îndărăt inelui pe care i-l oferise Eraste: 
A Di 

Eraste. 
Quană - on. aime „Les gens, on peut: de jalousie, 
Sur beaucoup a! apparence avoir 1'âme saiaie; 
Mais alora gu' on les. aime, on ne peut ea aftet 
Se resoudre & les perdre, et VOUS „vous l'avez fait, 

Lucile. 
la pue jalousie est plus respectueuse, 

__ Braste,. 
"On voit a! un oeil plus doux une oftense amoureuse. 

„îi -Iucile, 
Non;votre coeur,Eraste,. 6tait mal enf lamă, - 

Braste, : TU 
„NonsTucile „jamais vQus _ne m "avez aim. . 

- Lucid i 
Eh! je crois que cela fii bJemeiit vous, soucie:. 
Peut.fira. en serait-i? Psaucoup înieux pour mă vie. 
Si je... Mais luissons=1lă ces discours superi lus, 
Je ne dis point quels sont mes penserg lă-dasaus.: 

""Exaste, | 
Pourquoi 9. N E . 

Tucile. E 
Par la raison „due nous rozipons ensemble, 
Bt que cela n'est plus de saison,ce We. Bemble, 

raste. 
Mous roupons 2. ă 

Iucile, 
Cui vraiment. quoi. n'en.est- -ce pas fait ? 

Eraste, . 
Et vous voyez cela d'un. sprit satisfait 

a lucile. Sa 
Corume vous. i n Ii - Ia 

i Eraste. Da Da , Comme moi : Sa e 
” “Lucile, | 

Sans. acute e 'est faiblesse
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Do: “faire voir aux gens que Laur peste nous blesse, 
; 'Eraste,. 

Mais 6ruelle,c! est vous qui 1 avea bisn voulu, 
Iucile, 

Moi! „Point du tout; c'est vous qui 17 avez resolu, - 
raste,: 

Moi! je vous. ai cru. 1ă faire un plaisir extrâma, 
Llucile, 

Point, "Tous. avea voulu vous contenter vous-mme, 
_%raste, 

- Maisssi mon goeur encor revoulait sa prison, Si; tout fâcn6 qu'il est,il demandait pardon 2. 
Lucile. 

Mon; non,n! en îaites rien; ma faiblesse est trop grâne I aurais „peur d'acoorder trop tât votre demanăe. N Eraste, 
An! vous ne pouvez pas trop t5t me. L'accorâer, Ni moi sur cette: pour trop tât le demander; . Consentez-y „Hadome,une flarme si belle. Doit pour votre intsrât demeurer. immortelle, Je le demande enfin; me 1! „accorderez-vous, 
Ce parâen obligzeant ? a 

, Lucille, IN 
Remenez-noi chez nous, - 

Scena care urmează e o transpunere comică la servi. . 
tori a rupturei şi a împăcărei care a avut. loc între 

stăpâni, Imi tânq pe stăpânii lor. Marinette şi Gros- 
Ren€ îşi cată motive de ceartă,îşi adxesează ofense. 

iriviale, Şi- şi napoiază cadourile făcite, Marinette 
să îndărăt lui Gros-Rens un lănţişor şi 0 pereche de. 

foarfeci în timp ce înamoratul supărat îi întinqe 
panglicsle şi funda pe care iubita i le dase suvenir-
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“Gar. când spre a consacra duşnănia, lor:vor să rupă an 

paiu, ceva ce simbolizează la ţăranii din Franţa că 

relaţiile. sunt rupte, mânia le. trecesei îşi gânibesc 

şi se împacă aşa cura făcuseră Şi stăpânii lor. 

Harinette. 
Pronds garde ă ne yenir jamais me repriere 

Gros-Ren6. a 
- Pour couper „tout chenin ă nous rapatrier; 

Il faut raompre la paille; une paiiie rompue 
Renă entre gens d'honneur une affaire conclue; 
Ne fais. point les douz yeux,je veux âtre fâch&.: 

mazinette, . 
Ne me 1ozene pointstoi; j'ai l! esprit trop touchs. - 

- Qros= Rens, 
_Ronps;. voilă le moyen e ne s'en plus d6aire. 
Romps; -tu ris;bonne bâte ! 

LL Harinette, 
“Qui, car tu me fais rire. 

| r. Gros-Rene. 
La peste soit ton „rire. voilă tout mon. COUrroux 
Dsjă aulcifis: qu'en ais=tu? romprons-nous 
Oa :ne romprons-nous pas ? 

Marinette, 
. Vois., - 

GrOs-Renc. 
" Voiss;toi. : 
Marinette, 

_ Vois toi-mâme, 
Gros-Rene, 

Est- ce que tu consens que jamais je ne 4! aime? 
| Harinette. 
Joi? ce que tu vouâras. 

tros-Ren6. : 
Me Ce que tu voudras; toi. 

Dis.... .
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__. Haxinette, 
Je ne dirai rien... 

|  Gros-Ren€, 
ie Ni moi non plus. 

o „Marinette. 
“Ni moi, 

Gros-Ren€, i | 
Mai £6i,nous ferons mizux de quitter la -grimaceş 
Toushe je te pardonne, - i 

Marinette, - | 
"Et moi, ne te fais grâce, 

| “Gros=Rene, a ” 
Mon Dieu! au! ă tes appas je suis  acoquină!. 

| Yar inette, 
Que Marinette. est sotte aprâs. son Gros-ten€: 

[. “Le a&pit amoureuxs a 'Etourdi şi farsele. compus 

de YOLIERE în timpul lungului său turneu cu trupa în 

] provincie arată folosul pe care-l dobânăi. talentul 

1ui MOLIERE" în timpul acestei lungi ucenicii, | 

Ta: cursul celor 13 ani. petrecuţi în provincie. ca 

actor si airector ae trupă MOLIERE dobânai experienţa 

scenică indispensabilă unui autor aranatic. Pentru a. 

satisface e exigenţele cassei teatrului său: el îşi dete 

seana de ce plăcea gi: ae ce displăcea publicului şi 

de efectul scenic al oricărei piese. 

In acelaş tip MOLIERE care ae timpuriu, din cauza 

înclinaţiei sale ae a sta tăcut. în: societate pentru a 

cserva ce spun şi ce faciceilalţi,putu să strângă o
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provizie îmbelşugată. de observaţii pe care le va ut î.- 

liza mai târziu în piesele sale. Se păstrează Şi azi 

încă la Comedia franceză! un fotoliu care a aparţinut 

| unui coafor din. oraşul Pezenas; în acest totoliu; 

spune legenda se instala VOLTERE .câna fusese în turneu 
în acel oraş şi instalat acolo observa, şi zeţinea vor- 

bele şi gesturile fiecărui client, Ta. comediile sale. 
apar. provinciali pe care. i-a întăţişat utilizând 0D- 

servaţiiley sale adunate: în tinereţe: aşa în“La con: 

tesse d! Rscarbagnas, M. de Pourceaugnac etc, 
  

„Instinctul scenic al lui MOLIERE perfecţionat de 
ucenicia dobânaită în cursul anilor petrecuţi, cu 

trupa 32: în provincie şi dorinţa de a înfăţişa ta- 
  

blouri în care viaţa sţ fie redată cu adovăr şi since- 
      

_vitate î1 îndemnară pe MOLIERE să renunţe ja intr igele CA aaa 
me ema arte aeee ma er e aan 8 

complicate ale comediși literare italiene îa care 56 

învedera prea mult artificiu din cauza felului convon- | 
ționa] cum incidentele erau legate ŞI Cum Be deslegau ' 
peripeţiile, MOLIERE îşi dete. seara că în cadrul far- 
sei a cărei întrigă era extrem de ainplă putoa mai 

uşor să introducă tablouri de noravuri „portrete, carac- 
tere şi să strecoare observaţiuni asupra vieţii gi oa= 
menilor, prezentate sub un aspect glumet, 

BASCICOLA xx,
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'Adaptână acest 'cadru în Les Precieuses- ridicules, 

MOLTERE, dete prima sa: capodoperă în care. se. serveşte 

d» » inteigă de farsă pentru satizizareg, unui defect 

că zilele de aur ale: preţiozităţii trecuseră, nu voiu 

reveni asupra Hotelului de. Rambouillet despre care | 

an verbit în acţiunea de deschidere. a acestui an ară- 

“tâna meritele pe care. societatea ce se “aduna în sa- 

ioanele D-nei de Rambouillet le are în crearea lite- - 

saturii moraliştilor prin analizele de sentimente 

"care făceau obiectul convorbirilor sale, D-na ae 

nanbouillet crease salonul său la sfârşitul aocimici 

Jui Henrich al. 1v-lea care o proteatare contra Licen- 

ţei de limbagiu şi a licenţei de maniere de 1a Curte. 

Atât marchiza, de Rambouillet cât şi oaspeţii salonu- 

lui ei tândeau să realizeze un jdeal de distincţie în 

Ldabăy maniere şi gust care să-i deosebească de VUulLge 

Urmărirea aistincţiei are. însă consecinţi atât. | 

în domeniul gândirii cât i în cel al 1 imbagiului Şi 

al sentimentelor. Din cauza urmărirei aistincţiei 

gândirea se atrădusşte să pară mai subtilă şi mui 

iubitoare de nuanţe şi'de fine. „Iar în aome-
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niul sentinentelordorinţa de distincţie aduce cu | 
“sine o delicateţe forţată şi afectarea. In ce priveş- 

te limbagiul, căutarea distincţiei aduce cu sine: în- | 
trebuinţarea termenilor socotiți eleganţi, a: netato- 
relor căutațe creare a unui jargon priceput. numai . LR 
coteria care se crede în posesiunea. acelei distincţiuni 
aşa de puţină şi de care vulgul e foarte departe. Din 
„cauza dorinţei de a realiza acest ideal. de distincţie, 
preţioşii prân. felul lor de a gânai, prin aprecierea. 

“unui anume fel dea simţi şi folosirea unui 1 inbag iu 
special sau îndepărtat ae adevir, de natural, de. rea-. 
litate. Defectul acesta care apăruse la oaspeţii salo- 

nului: D-nei de Rambouillet se accentuase în saloanele. 
care :se iviră după. închiderea acestuia în.1645 în ur- 
ma răsboiului Civil al Fronăei care despărţi în tabere 
ostile pe membrii: salonului D-nei de Rambouilieţ, Ce 

“mai celebru din aceste. saloane care. „duară Buccesiunea . 
salonului D-nei de Rambouillet fu cel 81 Denei de Scu= - 
SLY autoarea a numerosse romane ; câre cu toată pra= 
Pee lor . de a fi istorice cum sunt Clelie, sau - Sale 

“I0-Gfand Cyrus, | înfăţişează societatea preţioaselor, iar. 
convorbirile personagiilor FPeproduc. tonul şi arată preo- 

 cupările societăţii preţioase,. MOLIERE fu impresionat
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_da ridicolul: vorbirei şi al manierelor societăţii Pre 
ţioşizor în momentul cână se întoarce în 1658 cu tru= 

| pa sa la Paris şi le înfăţişeaz ă în. comedia za Les Prg- 

[ 

| 

  

cieuses ridicules, In Prefaţa comediei sale; MOL XERR, ÎI Aaa ae avuta RER 

deosebeşte pe adevăratele prețioase pentru care sro. 
„nazaai cuvinte de. laudă,qe preţioaseie ridicole. care 
merită să fie luaţe în râs, De apt satira lui. HOLIERE 

"se îndreaptă contra tuturor preţioaselor şi deşi se 
„apără că ar fi vrut să atace proţioasele. care îroquen- 

" tează acest salon, totuşi săgețile sale ating şi -pe 
menbrii Hotelului de Rambouillet. A 
Acţiunea din Les Prâcieuses ridicules e e o acţiune aa 

m 

Ge farsă. Două preţioase din provi incie Cathus: şi: Mae - ———— 

Dai delon au venit la Paria însoţite de tatăl şi unchiul 
dor burghezul Gorgibue, cu gândul să Btrălucească în 
saloanele de: care se vorbeşte atâta în provincie, 

Doi gentilomi „Care au venit să le viziteze au fost 
| priniţi cu răceală de. preţioase, Seniorii. ca să se 
răsbune trimit în vizită la aceste provinciale preten.=: 
țiioase pe valeţii lor care îmbrăcaţi cu, hainele stăpâ- 

- nilor lor, ze dau drept gentiloni, “Valeţii Mascarilla . 
gi Jodelet, graţie înârăsnelii. cu care af irmă că se
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întore din campanie şi a felului cum neimuţărese per- 

soanele pe care le socotesc. distinse, sunt foarte 

bine primi ie Bi încep să discute ca în saloanele pre- 

țioase chestii relative la literatură ŞI. 1a anor. Mea. 

carille care area să treacă drept "bed. sapritt citeşte 

un impr omptu = - 09 poezie pe care spune căci. improvi= | 

zată dar care ticluită de mult, o tinea la dânsul spre 

a se servi ae ea la ocazie B un madrigal pentr cele i 

ouă preţioase în care le acuză de furt, âscare ce 

ochii lor i-au furat inima e isărigalul se. termină cu 

Btrigătul”  săriție noii e. 

Mascarille, | 
On: On! je n'y prenais pas garde; | 

Tandis que sans songer ă mal: je, vous regaras, a 
Votre oceil:en tapinois me dârobe mon coeur, 
Au voleur, au voleur:. au voleur:. au voleur: 

Cathos Şi Madelon se. extasiază asupra acestui mad i 

gal relevând cu expresii proprii limbagiului preţios 

selor frumuseţea fiecărui vers, Câţiva muzicanți | 

chemaţi de falsii. gentiloni încep să cânte și un dans Ei 

începe, Es N a i | - | 

Dar voea bună a preţioaselor e urmată de sosirea pe 

neaşteptate a& lui La Grange şi du Croiey, stăpânii vaz 

1eţilor care alungă pe muzicanşi, porunces valeţilor.
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să lepede hainele împrumutate spre ruşiharea completă: 

a. preţ ioaselor, Când muzicanţii alungaţi de adevărații 

zent ilomi îi cer lui Gorgibus tatăl şi unchiul preţioa- 

selor să-i plătească luânâu-i - la vătae le spune pre-. 

țioaselor următoarele cuvinte care conţin morala piesei; 

| Allez vous cacher ,vilaines, allez vous cacher pour 
jamais, Et vous, qui &tes cause ae leur folie; sottes 
billevesses, pernicieux. amusements des.esprits oisifs, 
roman vers, chansons; sonnets et sonnettespuisiez- 

VYOu8 ître a tous les diables . | 

-Les Prâcieuses ridicule sunt o farsă din. cauză că_ 

numeroase din In elementele acţiunii aparţin farsei : 
—— n mom e? 

  

bătaia, care revine de mai multe ori în cursul acestei ae te ati 

„scurte arse: valeţii sunt bătuţi! de stăpâni „apoi muzi- 

canţii de Gorgiibus; degl) izarea valeţilor ca gentiloni 

  

e un element âe farsă, Tot ca element de farsă poate fi 

privit felul ae costumare a personagiilor; Mascarille 

are o perucă lungă care când face conplimente mătură . 

păzântul In vârful ei poartă o mică pălărie vuguiată 

pe: care din tânp în „timp O ţine «n mână făcându= şi vânt 

cu dânsa... Apoi ca şi în farsă unul din personagii 

poartă name Le actorului care vine rolul; e Jodelet care 

ducase un rol şi în comeaia burlescă a lui „SCARRON :
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| "Joaelet rival de son maitre“, Totuşi printre acestu 

" elemente “de farsă se strecoară şi elemente de adevă. 
  

rată comedie, Avem schiţe de caractere foarte bina 

creionate, Astfel Gorgibus taţăl lui Hadelon gi 'uno 
ÎN = . 

" chiul lui Cathos încarnează: foarte Bine pe burghezul 

  

  

| cu orizontul intelectual strâmt, cu gustul vulgar, dar 

plin de bun simţ şi cu o minte echilibrată care sa: 

ăi opune minţii preţioaselor pervertită de un ideal da 

distinoţie falsă şi artificială, | 

Astfel sunt şi preţioasele. undelon e. ciur preţios. 

sei ridicole, Ceea ce formează fondul. caracterului 

  

ei e vanitatea, căci a venit din provincie cu gânâui 

"să uimească Parisul cu meinierele ei gi cu spiritui 

ei. Ea crede că. ştie să distingă "le bel-aiz dee 

“ cndzes! aar pretenţiile ei de distincție se manifestă | 

în întăţişare printr!o găteală împopoţonată; în Lia | 

bagiu printr!'o vorbire i pănă de termeni afectaţi şi | 

în poezie” prin prețuirea trăsăturilor de prost gust 

ca acele “pe care le admiră în madrigalul lui Mascavilă e, 

, MOLIERE îi atribue_ şi ei şi lui. Cathos Sxpresiunite, 

si metaforele întrebuințate de. preţioase. şi pe nare 
  

un literat al timpului ș Somaize le-a 'cules într'un
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"Dictionnaire des prâcieusesi, 

Mastarilae, 
Attachez un peu Buz >. ces gants la râzlezion de votre 
oâorat, - | 5 

Ă Madelon, . 
1ia sentent terriblenent bon, 

Cathos, ” 
Je n'ai jamais respirs une odeur mieux conditonnce. 

 Kascariile, „N Bt celle- „lă ? : 
.. 

(I1. donne ă sentir les cheveuz poudres de sa perruque 
Xadelon, ae E].le est tout ă fait de qua its; le sublime en est - touch d6licieusement, , | 
Yascarille, 

Vous ne uie dites rien de mes plunes; comment les trouvez-vouz ?. ie 
Cathos, 

| Ftfroyablenent belles, | 

 4OLIERE a notat felul cum vanitatea „se manifestă la 

ore ețioase nu numai în toaletă, în linbagiu şi în maniere a o 

dar. şi într! o “deformare: a. concepţiei. despre viaţă gi. 
depre lume. Proţiozitatea tace pe Madelon şi pe. Cathos 

Diane 

să ajungă la idei romaneşti şi la o „morală greşită, Când 

  

“Gorgibus vorbeşte fiicei sale de căsătozie ce. ar. zi po-. 

sibilă la Paris, Hadelon depărtează o soluţie aşa de 
prozaivă. a amorului gi arată că nu-l pricepe decâţ în- 
soţii de răpiri,de tzavestiri, de aventuri de. felul. 

- celora de care Vorvesc romanele, Faţă « de prozaienul
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ş tatălui său, Hadelon care preţueşte aşa de mult di3- 
tincţia şi ajunge. să croadă că nu e fata adevărată a 
lui Gorgibus Şi că mama saa trebuit să. păcătuiagcă: 
cu un nobil, Yanitatea ajunge. aşa dar să altereze | 
toată concepţia pe care o preţ casă i-o face despre. 
viaţă, In felul acesta, satirizână preţiozitatea, 

MOLIERE arată cât 8 de_comică tendinţe. fundcmentală 
& preţiozităţii de a ne depărta de natură şi de ade- 

    

  ana 

văr, In felul acesta Les Precieuses riâicule deşi 9_ 

  

farsă, conţine elemente ae comedie de caracter şi 
    

cont imporanii îşi deteră seama, de ce deosebea această 
piesă de piesele care formau până atunci „repertoriul 

“comic, -: 

„ Intr'adevăr legenda. spune că 1a prima reprezentare - 
a acestei: mici farse, la 18 Septembrie 1559- un Dă 

trân. în parter sculânau-se de la locul. lui aclamă 
pa comedieni strigâna: “Courage Moliere; voilă da 

bonne comâăie. - Mu se ştie dacă anecdota aceasta Baia 
tentică; în tot cazul ar merita. să fie, - 

într! adevăr cu Les Pr6cieuses riaidule, comedia 

+ care. se abătuse de la arumul ei cu SCARRON, intră ze. 
calea pe care poate să-şi îndeplinească menirea,şi
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păşeşte cu siguranţă, cu pricepere gi cu talent spre 

„adevărata ei menire şi adevăratul ei „scop. 

L Ecole des paris. - L'6cole des emnea, 
  

Les Precieuses riaicules cu toate meritele ce „1e 

are sunt O farsă; prima. piesă a lui “MOLIERE care e . 

  

o adevărată comedie e Li: Secole: des mari reprezentată 
în 16861, | 

Lt Ecole des marie e 9 comedie nu numai âin. cauza 

amploarei şi a formei sub care se prezintă; piesa 
oaia) 

are trei dcte şi e în versuri pe cână farsele sunt . m armura 

de obiceiu în „proză Şi într! un singur act; dar aceas- . e o ee m a DT me 
idntiieai ati asia OI 

tă piesă e o comedie fiinacă acţiunea e condusă qe 

    
  

  

  

personagii care sunt “adevărate caractere comice şi 

  

mai ales fiinâcă. în piesa sa desbate o' teză; se dis 
  

cută o problemă morală ceea ce nicioaată nu face farsa. 
  

  , mr 

E drept'că subiectul e unul din acele pe care 

farsele franceze încă din Evul. Mediu î1 tratează cu o 
" deosebită predilecție: anume Solul cum viclenia femi- CIA d em 
mină triumfă; contra supravegherii celei mai riguroase. = 

. . 
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Un tată lasă la moartea lui pe cele două fiice. 

ale sale Ldonor gi Isabelle. să fie crescute de doi fraţi: 

Aviste si Sganarelle - rămânâna ca în momentul când ts- 

tele vor avea vârsta 1egitiră, tutorii sau să le mări 

te, sau ei înşi-şi să le ia în căsătorie, | | 
- Educaţia dată de fiecare din fraţi pupilei - sale -. 

diferă de. cea dată de celălalt frate, ariste creşte 

cu foarte multă inaulgenţă. pentru pornirile tinerimei 

pe Lătonor; ai permite să frequenteze balurile gi pe- | 

trecerile, să se gătească; să plece cână vrea de: acasă, 

recomanăânăti- i numai să păzească regulele. onoarei, 

Spanarelle din contră e aspru; tiranic, nu. permite 

Isabelei nici o plăcere şi fără să ia în considerare. 

deosebirea mare de: vârstă care-l: separă de tânăra fată 

xrvea sto constrângă să-1 ia în căsătorie, Dar ori cât 

de. severă e supravegherea sa, Isabelle reuşeşte să 

aibă întâlniri de dragoste cu Valăre şi până la urmă 

 dejucână planurile bătrânului şi gelosului. său tutor; 

se căsătoreşte cu! tânărul pe-care-l iubeşte. Ldonor | 

n'are nevoe să recurgă la viclenii pentru a face ce- 1 

place şisla sfârş itul comediei o vedem cun,fiină capti- 

vată de bunătutea şi amabilitatea lui Ariste, se hotă-
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| răşte să-l ia de bărbat deşi ea are 20 ani „pe când 

Ariste are şase, zeci. 

' Tema âin această piesă ; păcăleala bărbatului care 

crede că poate fi sigur de „purtarea unei. fenei supra 

veghină! o cu: severitate e o tenă care fusese oxpl0a- 

tată de multe ori în farsa. naţională franceză, Dar 

în afară de temă; această comedie mai posedă gi ale 

elemente de farsă, Astfel inci dentele acţiunei CU CE 

racterul convenţional sau artiticial ce-l au de:multe 

ori incidentele din farsă, De ex: conzuziunea cu prâ- 

“ire la persoana care. ge căsătoreşte, ct Sganarelle. 

crede că tânărul Valere ia în căsătorie pe Ltozior 

pe când în realitate ia pa Isabelie, tot astfel dre- 

sarea de către notar care îndeplineşte oficiul de ofi- 

ţer al stării civile a actului de căsătorie lăsână. 

“În alb în contract numele miresei, Tot din farsă pro-. 

„„vin unele situaţii comice, Isabelle se preface că în- 

brăţişează pe Sganarelle şi întinde” în ascuns mâna 

lui Valăre care i-o sărută, E: 

Dar în această actiune de farsă MOLIERE a irtro- 
  

  

dus personagii cu caractere admirabil studiate după 

realitate. Da a o 

"Aşa sunt caracterele color â9i fraţi care se.
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opun în mod .aga de fertcit unul altuia, Din prima scenă 

convorbirea dintre Ariste şi. Sganarelle ne arată aeo- 

sobirea profundă ce există între ei: moderaţia amabili» 

tatea, înţelepei îunea indulgentă a lui driste = spizi- 

tul de tiranie, vanitatea, egoismul, şi îndărătnicia 

lui Sganarelle, Lui Ariste îi place pocietatea, deşi 

vătrân e î îngăduitor faţă de tineri a .căror nevoc ăe 

petrecere, de distracţie şi de găteală o înţelege, 

Din contră. Sganarelle e ursuz şi posac, are preten- 

“sia. ca o fată ca Isabelle; tânără şi. orăguţă să fie 

“cât se poate de simplu îmbrăcată şi să stea toată. ra 

"mea acasă să-i ie de urât. Ariste opune ideile sale 

Liberale asupra felului cun bărbaţii twebue să se poa 

„te cu fetele Linerey: ideilor strâmte Şă tirani ce ale 

lui Sganarelle. - 

| Aziste, _ 
beur 'sexe aime ă jouizr d'un peu de libertă | 

On le retient fort mal par. tant â'austerite, 

„Et les soins d€fiants lea verrous et les grilles 
Ne. font pas la vertu des fenaes ni des fillas: 
C'est 1'honneur qui les doît tenir dans le devoir; 
Non la severite que nous leur faisons voir, 
Cc! est une ctrange chose» ă vous parlesr sans feinta,; 
Qu'une. femme qui n'est sage que par contre inte; 

„En caiîn sur tous ses pas nous prâtendona râgneze 
“Je trouve que le coeur est ce qu'il zeut Bagner, 
Bt je ne tiendrais,moi,quelque s9in qu'0un se donne; 
Mon honneur gutre sâr. auR ra ins d'un keraonne
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'A'qui; dans les - dtsirs qui pourraient 1! assaillir, 
n ne manquerait rien au "un mayen de faillir, 

Isabelle e tipul ingenuei, care constrânsă ae o 

educaţie. tiranică devine şireată şi perfigă, | Cu-o 

“rară dibăcie nventă tot felul de nij Lozce pentru a 

avea întrevederi cu iubitul. ei Valăre şi la urnă şi- 

retenia o face să” “isbutească să fugă. din casa tuto= 

"velui ei, Toate vicleniile ei. pornesc. Gin dorinţa ae 
  

a-şi apăra personalitatea Je. câre. tutorul ei: vrea, sig: 
  

  

înăbuşe silină'c la o căsătorie care-i e odioasă, 
  Deşi. acţiunea şi situaţiile din această piesă sunt 

cele ale. farsei, totuşi teza filosofică pe care o dis- 

„cută personagiile fac. din această: piesă o. comedie. care 

II opera. unui moralist, Cu trebue crescută tinereţea 

gi în ce mod trebue ţinute” fetele: cu severitate cun 

- pretinde Sganarezie sau după principiile, unui Liberaa | 

zi îngăduitor faţă de înclinările şi. pornirile tie 

nereţii cun susţine Ariste ? Comedia arată că. zeveri- in danut fii 
tatea şi paza nu sunt în stare să împiedice greşelile 
    o. 

dar din contră le provoacă mai tare; această părere o Rae e 
  

susţine Lisette, subreta Isabelei, indignată. de: măsu- 
rile pe care le ia bătrânul „tutor pentru a „împiedica
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“pe: pupila sa să aibă întâlniri de dragoste... 

a Lisette, A 
Notre honneur est „Monsieur bien sajetiă feiblesse, 
S'il faut qu'il ait besoin qu'on le „garde sans cesse, 
Pense2-vous, aprts tout, que. ces: -precautionz 
Servent de quelque obstacle ă nos intentions, | 
Bt, guand nous. nous mettons! quel.que chose ă la tete,. 

„.Que: 1'homme le plus fin ne soit pas une bâte ? 
_Poutes ces. garâes-lă sont.visions de fous; 
„Le plus: sâz est, ma foi, dese fier en nous: 
Qui nous .gâne sc met en un perii extreme; : 
Et toujours notre. bonneur veut se garder lui mâne, 
C'est nous inspirer presque un d€sir de „p6cher 
Que montrer tant de soin de nous en empâcher,. 

"Bt, si par'un mari je me voyais. contrainte; 
Jaurais fort grande pente. ă conf irmer sa erainte. 

E vădit că 201. TR şi-a exprimat părerile cu pri- 

gire la conâuita ce trebue adoptată în creşterea unei 

fete tinere prin gură Lisettei şi prin gura iui Ariste, 

MOLIERE, a Luat o poziţie hotărâtă, în problema cars - se 

„desbate în. piesă şi care e o "reluare' a a problemei pe 

care o discutaseră şi personagiile- âin comedia Adelphii 

a lui. TSRENI IU unăe găsim aceiaşi opoziţie între. siste- 

" “meze' de educaţie a. doi frați; fără ca autorul latin să 

“arate de partea cui înclină,aşa cum face MOLIERE, 

Indulgenţa lui Ariste porneşte dela o. idee scumpă 

Iui MOLIERE i. credinţa în bunătatea. instinctelor. săaite 

  

  

ae natură în inina „ omului, MOL IERI: reluâna ideiir fi. 
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losofice naturaliste ale lui RABELAIS, crede că toţi 

  

oamenii au instincte bune şi că numai un sistem peda= 

  

_gogic Bi. un regin social greşit, perverteşte aceste 

pornirii, 

Doi ani după reprezentarea comediei 1 'gcole des 

_Warie, MOLIERE dă L'dcole des femmes, comedie care 
are o şi: mai mare amploare căci e în cinci. acte. In 

— 

această comedie intenţiile de moralist ale lui MOLIERE 
“apar cu şi mai multă evidenţă. Prin discuţiile Şi Sam ani aa 

  

  

prin atacurile la care această comedie a dat naştere, 

şi care au silit pe MOL IERE să-şi lămurească mai bine 
scopurile. urmărite, L! scole des. femmes are în evolu- 
ţia activităţii âramatice a lui MOLIERE aceiaşi im= 
portanță pe care Le Ciad o are în: evoluţia activitații 

de poet tragice a lui CORNE ILIE ; | 

Ca şi în.L'ecole des maris, 104, IEEE pleacă în - 
I! €cole des femmes. de la un subiect scurp farsoi  ;anume 
înfăţişarea neajunsur 1107 căsătoriei Şi. arătarea î0- 

"  dului cum o femea poate să. dejoace supravegherea cea 
mai severă pe care un bărbat o exercită asupra ei : omise 

N numai “tema aparţine farsei. dar şi intriga are 

  

  

+ 

simplitatea de mijloace Şi resursele convenţionale 
po care „1e posadă farsa i. se foloseşte de jaurile
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de scenă cum şi de Libertatea de Limbaj iu proprie 

farsei e 

Personajiul principal e un burghez din Paris, . 

  

kenolphe care deşi matur ca vârstă - are patruzoci | 

şi doi de ani - vrea să ia în căsătorie pe o fată 

de saptesprezece ani . E drept că Arnolphe spre a ..- 

evita neplăcerile conjugale ale altor bărbaţi, a | 

luat de mică pe Agnes părăsită âe părinţi şi a .cres- 

cut-o cu gânâul s!'0 ia âe soţie „ Educaţia ce i-a 

dat-o a avut ârept scop să cultive naivitatea şi 

“ simplitatea lui Agra care trebue să devină după. 

„_s&coteala lui e soţie virtuoasă -: Brincipiile după 
care a făcut educaţia lui Agnes şi rezultatele la . 

cure a ajuns Arnolfe le expune astfel prietenului său 

Chrysalde, - | o SR e 

| Arnolphe, . | & Ă 
Dans un petit couvent,loin de toute pratique, 

„Je la fis 6lever selon ma politique, 
C'est-ă-dire oxaonnant quels soins on emploierait 
Pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait, 

„Dieu merci,le succes a suivi mon attente. 
bitsgrande,je l'ai vue ă tel point innocente 
Que j'ai bien le Cien â'ayoir trouve mon fait, Pour ine faire une femar au gr6 de mon souhait,.. „de L'a1 done.retirde,et comme ma demeure | Si „A cent sortes de monde est cuverte Î toute heure, Je: l'ai mise ă L'6capt,corme il faut tout prâvoir, Dans cette. autre maison,oi nul ne me vienţ voir;



N 
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Ei „pour ne ponit gâtez sa bont& naturelle, Je n'y viena que des gens tout aussi simples gqu elle. 

Deşi educaţia ce i s'a aat lui Agnes a împiedicaţ 
inteligenţa ei să ze deavolte, dar fiind tânără amorul 
va face să se aprinaă într 'ânsa şi. inteligenţa după . 
cun trezina 1a viaţă. inima ei va. face. ca personalitatea 

ai să -se zeveleze, In lipsa ae acasă a. lui. Aznolphe, 
plecat la ţară pentru câte-va „zile, - Agnte egind în 
“balcon a văzut în stradă un tânăr şi scăpână Suprave- 
gherei. servitorilor, după câte-va salutări simpatice 
a primit ca tânărul, să aibă noaptea o întâlnire în 
casă la dânsa. 

Tânărul Horace. care e ziua unui prieten a lui 
tno1phe Şi nu ştie că acesta. e: tutozul lui. Agnâs îl 
pune în curent Cu. succesele sale îndată ce acesta. i 
întoarce de la Paris, Tgnora ea de către Horace a . 
 vaportur: sr: dintre iArnolphe Şi Agnes. provine din. 
raptul! că Hozace nu- 1 văzuse de patru ani pe Arnoipie 
ar acesta: din vanitatea de a trece drept nobil, luase 
mele de M.de la. Souche ; în sfârşit. Horace nu. ştie că 

phe posedă în afară de casa. unde, primeşte pe 

Dei



Ba 

E toată lumea şi unde-şi vede de afaceri şi care me- 

reu € deschisă, . casa în balconul căreia a văzut pe 

Agnss. şi, în care această fată stă închisă, păzită E 

“de bătrânul ei tutor sau de servitorii lui ca să nu 

vie în contact cu vre-o persoană de la care ar putea. 

afla luoruri. dăunătoare pentru inocența şi sinplita- 

tea ei, | | 

| Destăinuirile tânărului Horace su de efect că 

Arnolphe' păzeşte pe Agnbs. cu mai multă stricteţe şi 

fac: să grăbească demersurile pentru căsătoria sa. 

cu dânsa. . Precauţiunile sale sunt zadarnice. Iubirea 

a deşteptat în Agnes inteligenţa care stătea. ador- 

„mită în conştiinţa ei: în atmosfera de pază şi bă 

mnuială în care crescuse. Agnts găneşte mijlocul; 

deşi :Arnolphe s'a întors în casa lui, să se întâl- 

nească cu Horace şi chiar să fugă ae la tutorul ei, 

* In deenoâământul comediei apar Oronte tatăl lui Ho- 

race. şi- Enrique un bogât coisrciant, care fiina silit 

cu :13 ani înainţe să plece din Franţa încreâinvase 

pe fiică sa unei ţărânce câre la rândul ei 0 dase lui 

Arnolphe să o crească, Enrique recunoaşte în Agn&s 

pe fiica lui şi e bucuros că poate s'0 dea în căsâ-
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torie lui Horace care e fiul bunului său prieten 

Oronte, Comedia se termină cu nâhnirea comică a lui 

9 amsipha care cu toute ne ăsurile şi precauţiunile “lua. 

în 08, Băi crească o soiie după ideile lui, e în 

"dat: înnainte chiar să fie căsătorit cu dânsa . 

înapă cu cre 6. că a rezult at ain analiza piesei, 

Sa 
. est îmâea, dintr'Aasa se bazează pe date neverosinile: 

Hozace nu ştie că 1, de la Souche e aceiaşi persoană 

„Bad Aenolphe, tutorul lui Agnă s; “Horace nu ştie că 10- 

cuinţa în valconul căreia 'a eşit Agnts. aparţine lui 

arnoăphe deşi mereu se întâlneşte cu dânsul în iaţa 

acestei case. E neverosimil ca toate. personagiile 

cin pi să să se întă inească în faţa acestei case 

sea pini şi Agnăs are “convorbiri cu. tutorul. ei tot 

n stradă în faţa casei. Aceste întâlniri în. acelaşi 

loc a tuturor peraonagiilor sunt aduse de: dozinţa 

| seapeotăziă pnităţăi de loc, Neverosimilitatea a fost 

provocată aci de dorinţa de a păzi o. convenţie tes- 

trală, „Dar ale nevezosimilităţi ale “acţiunei n'au nic 

această scuză, Căci: e neverosimil ca Hozace care vede 

> „cu câtă răceală Arnolphe primeşte conzidenţeze sale 

cu privire la succesele sale amoroase şi cure află! 

; 
4 

  

| 
| 
|
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de la Agnes că măsurile de pază contra manifestari Hu
 i dt 

birii sale devin din ce în ce mai riguroase să ai dea 

s cama până la urmă de sentimentele ostile ale lui Axr- 

"nolphe, 7n sfârşit dosnădăzântul cu regăs a de ina 

vique a fiicei sale după 13 dn de ienoainţă a soartei 

acesteia e un âesnodănânt artit icial, care recurge lia 

mijloace romaneşti pentru a pune un capăt: comediei „HO | 

LITERE. pare că singur nu ia în serios. desnodământul pe 

careol propune prin felul cun personagiile piesei, Aro 

soiphe ș Chrysalde Şi. Enrique âau explicaţii asupra în» 

"i
 

tEmplărilor. romaneşti relative la intrarea | ui dans, în 

casa lui Arnoiphe şi a creşterei sale. 

Interesul acestei comedii. nu stă însă în intrigă 

  

a cărei desfăşurare e convenţională şi. al cărui. desno=: 

N | 
) 
| 

| 

A. rare e convenţională Şi e | / 
4 

  

PO 

aământ e romanesc; dar în înfăţişarea caracterelor pa 

  Ţ 

siunilor, în arta cu. care. ne sunt prezintate caracterele, |:    
în talentul cu care sunt expuse moravurile. „dontimporane, + 
  

- în sfârşit în discutarea. ae către perzonagii a unor  pro- 

bleme de, morală practică, 

a 
A Ce e arept Horace e un tip mai mult convenţional decit 

  

iuzt aupă realitate. E mai mult tânărul amorez în geners
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decât o persoană cu însușiri distinctive, Se înflăcă- 
rează de îndată ce o vede pe Agnbs în balcon Şi iubi- 
„rea lui aşa de repede aprinsă îi aă îndrăsneală şi pri- 
cepere să găsească mijloacele de a se apropia de iubita 

ui gă a pune iubirea lor. la adăpostul atacurilor rău. 
voitorilor; Horace. „uguratec, “căci încredinţează cu prea 
multă uşurinţă secretele dragostei sale unui bărbat mai. 

| în vârstă fără, să se întrebe dacă acesta nu va avea in 
teres să pue o piedică dragostei sale; „dar cu toată-uşu- 
rinţa. lui e simpatic din cauza _gincerităţii sentinente- 
lor sale gi a respectului pe care-l arată iubitei sale,. 
neîncercâna să abuzeze de imprudenţa şi neexperienţa 

" acestei fete cara- i aă întâlniri nocturne. 
fane e şi dânsa un tip mai mult. convenţional, de- Ea Hut com | 

  

„cât o' persoană individual izată prin. trănături. distino- 
tive şi cazacterintice, _Agnăs e tipul ingeniei, crescută 
de tutorui ei într! "o ignoranță desăvârşită dar care 
cână amorui se “trezeşte în. inima ei, găseşte sub. inspi- "Faţia acestui sentiment mijloace de a deiuca o supra
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“ca o neroadă, refleoţiile şi. răspunsurile ei: sunt de. 
9 Simplicitate | care arată cum a reuşit 8'0 prostească 
educaţia pe care.-i.a dat- o Arnolphe Şi mediul vulger 

ae. servitori în mijlocul cărora a crescut, Dar ce ocare- 
ce Azno1phe e de părere că- o femee- degteaptă i pi 4 inctrui. 
tă nu poate fi virtuoasă el se bucură de. rezultatelg 
educaţiei lui Agnăs, Astfel Când relatează prietenul: 
său - Chrysalde. ca. exemplu de naivitatea lui. Aanăa între. 

_barea ce i-a pus- o asupra felului cum. vin pe lume „copiii 

Arno 1phe o Dă 
La vârit6 Pa8se encor mon rscit, „Dans ses simplicităâs 4 tous coups je 1! admire, Et parfois elle en dit âont je pâme de rire, L'autre jour (pourrait-on se le persuader ) ? Elle câtait fort en peine, et me. vint demander, - - Avec:une Înnocence ă nulle autre pareille, Si les: entants au! on fait se taisatent par l'oreiiJe. | 

Maivitateă lui_ Agnăs. e: unită cu multă şireteriie, şi 
şiretenia. ei dacă nu vede clar unde e. răul ai sreşals,, 
totuşi le presint, | 

Astfel are întâlniri cu Horace dar cu viretenie Lea 
"ascunde lui. Arnolpne! care aflâna de ele o ceartă; Câșii 
e. certată se preface că nu pricepe răul pe care l'a: 
făcut, cuvintele pe care Horace 1 ea” apue su fost 48
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de dulci şi mângâetoare Şi i-au răscolit, aşa de pă 
cut inima, încât dcclară cu 9 naivitate gireată că 
nu „vede cum a.putut 'să gre geaacă, 

Agnes. 
N jurait qu "aa m! ainait a'une amovr sans seconde, Et me disait des mots les plus gentils du monde, Des choses que jamais rien ne „peut sgaler, Bi dont, toutes les fois. que je. 1 'entends parler, La Qouceur me chatouille et 1ă- dedans remue. | Certain je ne sais uoi . dont Je „Suis toute Emue, 

„Agnos | e o fată naivă şi sireatţă în acelaşi timp, 
care a fost. ţinută în. ignoranță şi pe care educaţia . ÎN NI CR miner 

  dată de. Arnolphe şi mediul în care a trăit erau s!'o mă 

  

    _Prostească de tot câna iubirea se deşteptă în inima Ilin Rai 
e 

se a “si, Amorul 9. vransfornă însă într!'o- i emee care vrea ————— 

să-şi apere fericirea gi a cărei minte trezită din 

  

ame jeala în care se. afla, găseşte mijloace pentru a 
înşela pe cine voise 8'0 îngeie şi să-i facă rău. Ea 

EA 

| ascultă de sfatul - lui Arnolphe să arunce din: balcon 
0 piatră în tâ nărul îndrăsneţ care vine „să-i facă 
curte dar are grijă să lege de piatră o “scrisoare |. în - 
care declară sentimentele ei. şi roagă pe tânăr să 
nu abuzeze de lipsa ei-de experienţă cum şi ae iu 
birea si, E o:scrisoare plină de candoare, de sin-..
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_ceritate, -de natural şi de iubirea nevinovată.. Aceste 

însuşiri, se aliază în RnoG spontan. la- Agnita cu: girete- 

nia şi cu viclenia, Această şirstenie e însă numi un 7 

- mijloc de. a-şi apăra: iubirea şi de a scăpa: de CON= i 

strângerea. tiranică a unui om ; care sub pretext că | 

o creştea ţinut-o în ignoranță, 8 cătat s'0 pros- 

tească şi urmăreşte să-şi satisfacă numsii planuriie V 

asle egoiste şi! oăioase. 

Arnolphe e un caracter interesant prin complexi= 

tatea şi adevărul său, E tipul celibatarului care LL 
  

„după ce şi-a petrecut tinereţea râzâna de. bărbaţii 

înş şelaţi doreşte să. se asigure contra. unor eventuale. 

neajunsuri conjugale, luână de soție pe o fată: nu N 

numai simplă, ignorantă şi naivă dar pe care el în. 

suşi: o creşte în aşa fel încât mintea să-i rămâe 

într!'o stare de : copilărie din care el să tragă profi- | 

te. Egoismul şi vanitatea sunt trăsăturile sale. carac- 

teristice, Vanitatea căci are dorinţa să nu păţească 

ceea ce aur păţit alţi bărbaţi la înşelarea cărora a. 

contribuit; egoism căci. gândindu-se numai la mulţuni- 

mea lui Şi nevrână să- se gândească la fericiziea fetei 

pe care o creşte îi dă o oancaţie care 0: prosteşte ca
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"intenţia de a face dintr! însa o femee „care- -şi va ps- 
trece timpul. în lucrări servile și va trăi într! O da- 
pendenţă absolută faţă ae dânsul “socotindu-se prea 
fericită că a fost ridicată din situaţia ei umilă de 
copilă. crescută de o țărancă la situaţia de soţie a 
unui burghez respectat, Şocotelile sale însă se do= 
vedesc “greşite, VYanitatea sa suferă de. iubirea, lui 

| Agnes pentru tânărul Horace, iubire aprinsă îndață 

ce l'a văzut Şi de întâlnirile ascunse ce le are cu: 

| dânsul. La umilirea sa se -adaogă gelozia căci fără 
  

să şi-o: mărturisească Arnolphe iubea pe Agnes în 

care se. deprinsese să vadă o soţie ideaă, “Gelozia 

se manifestă la dânsul prin ameninţări âin care "unele 

„sunt odioase ca: atunci când o ameninţă pe Agnts că . Încinn CDI 

o va închide la mănăstire, iar altele sunt comice - ca 

„atunci cână caută s!'o Înfricoşeze. cu viziunea pedepse- 

lor ce. o aşteaptă în iad, dacă nu se vă Supure dorin- 

ţelor.- sale, Gelozia iritţă. iubirea lui Şi căzcână în 
„picioare vanitatea sa _isbucneşte. într! o manifestare 

  

"de un comic dureros căci Arnolphe se aruncă ia pi- 
DT 

_cioarele lui Agnăs şi spunânău-i desnădejdea de care. 

e cuprins fiina că un altul îi e preferat, plânge,



ţipă, se vaită şi chiar îşi. smulge părul de supărare, 

ns, ee Du meilleur de moi Sas je vouarais vous .complaire, - Que me codterait-il,sil je le pouvaie faire.? i ia - | A7no lpie, . Ă i Mon pauvre petit bec, tu:la peux,; si tu veux. (Il fait un soupir), 
Ecoute seulement ce Boupir amoureugk; Vois ce regară mourant ; contemple ma personne, Hit quitte ce mozrvyeux et L'emour qu'il te donne, | „C'est quelque sort qu'il faut quiil ait jets sur toi, 

Sans 'cessa nuit ei jour je te caresserai, „Je te bouchonnerai,baiserai marigerai,: „Tout comme tu voudras tu pourras te conduire,. de ne m explique point, st cela c'est tout diro, „_. (Apart), | E a Sa Jusqu' oii -ia passion peut-ella faire aller ? Haut ), - a o Entin, ă mon amour: rien ne peut s'Egaler. -. Quelle preuve veux-tu que de t'en donne, ingrate ? „Me veux-tu voir pleurer ? veux-tu que je 'nie batte ? „Veux-tu que je niarrache un câtă de cheveux ? Si " Veux-tu que je me tua ? oui, dis si tu Le veux, - Je suis tout prât, cruelle, ă te prouver ma flamme, - i o Agn&s, Ma 
SE _Tenez, tous vos discours ne me touchent point '1'âme. Horace avec deux mots en fersit plus que vous, E 

„Dar Agnăs care-şi aduce aminte de umilirile pe 
_câre le-a îndurat, de binefacerile pe care le-a pPri- 
mit în chip interesat e la Arnolphe şi a cărui ini- 
mă a fost câştigată ae Horace, refuză să se înduplece,



 icole des femues e înainte de toate o comedie de, 
  

  

caracter - căci ne înăţişează nu numai manifestarea 

minunată a caract verului personagiului principal a dar 

se poate spuna. că do acest caracter depinde mersul pie- 

sei ca şi manifestările de caructer ale celorlalte 

personagii, Din cauza vanităţii egoiste a lui - Arnolphe, 

Agnăs a fost crescută 'în ignoranță, dar îndată ce amo= 

rul a trezit- o, se revoltă contra tiranului care şi-a | 

închipuit că. poată să facă pe o Lemee să'd evină O 80- | 

ţie vivtuoasă şi credincioasă printr! o “educajie- -care 

are de scop 8! o abrutizeze şi 310 înjosească. Sizete= . 

nia lui Agnăs e un rezultat al eăucaţiei tiranice a 

lui Arnolphe care i-a  împus-0 aia cauză vanităţii si 

a egoismului său, IL! 6 ecole des fommes care e o comedie . 

de caracter e în acelaşi timp si. o comedie: de moravuri 
a ra 

căci e 'un tablou:al vieţii durgheziai de pe ! 18 1563, 
  

A preocupărilor si a prejudecăţilor ei. Ocupaţiile pe 
  

care -Arnolphe i le impune lui Agnes - confecţionarea 

cămăşilor şi a scufelor de :noapte ale tutorului ei, | 

1 imbag iul ei, detaliile ce le averă despre: interiorul



Jui Arnolphe; zunt totul ceie ce ni le poate-da. “
.
,
 

6 ni de poate dac comeais bur= c sunt cu totul cele 

gheză. B5 asemenea hrs ds prietenul lui Arnolphe; 

-e o întmipare & Donului ani, = Juceciţiă sta vonee 

a prusanţii muzaneze, jignstă de pretenţiile vanitoa- 

ae îmi e Dumale lui curysalade asupra, 

asupra , îngăâuirei INF 3 O (a
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uztaţi pohtru murata a zeasii Lor în cazul câna. 

36 03 urma aventei purtări se aleg cu daruri în casă 

Şi că bună tare în -căshlaia lor sunt glumele anui 

burghez» vulgar în sentimente -şi obişnuit să reducă 

toate a chestia foazte pozitivă a banului, | 

„Prin aceste detalii asupra, vieţii burgheze. prin. 

aceste caractere proprii âlasei sociale burghezesprin 

atmosfera burgheză pe care 0 respirăn în această piesă. 

ginţin că aven a face cu o comedie care reproduce rea- 
mmm pai 

    

jitatea, făză 8'0o altoreze, fără s'o: înfrumusețeze,. tă: 
ara ae 0 ta a Dore AT area Ne PPR Page a ea 

8'0-pcetizeze, Ze e „Aven o comedie care se depărtează. şi 
ÎI 2 eneeiii 

aere Bnr Pai ore im mn pr 

“de comedia cum o înţelegea SCARKON, în care viaţa. 

reală. era cari icsturată şi de come dia literară imita- 

„tă âupă spanioieşte sau italieneşte» în care avem a 

ki



acel a1 autorului francez; o comedie ca. L.'6cole des - fenmes e departe şi de comediile care-şi trag tot in- teresul dintr'o. intrigă complicată şi romanescă, din aventuri bizare ale căror fire autorul le încurcă, 

9 5 
- A__u NI 

AIR 

Dar _1' cole des femees pe lângă că e o comedie de soraeter şi -o comedie realistă de moravuri e _ în - 

 



poate călca în ce gr iveşt e legăturile consacrate, 
ce căsătorie, legile ne turei care cer ca între soţi: 

  

să fie potrivire de vârstă, Hepotrivirea de vârstă 

între: Arnodphe care are patru zeci de ani trecuţi şi 
pupila sa Agnăs care ars de abia şapte aprezece ani 

- ax aduce după sine ne pînţea Asgerea lor; ridicolui Bi- 
tuaţiei lui - Ar Arnolphe care cu toată grija şi paza ui. 

e înşelat şi iubirea lui. Aenbs pentru un tânăr de 
vârsta : ei; BRUNET 1E Taas nia băgat de seenă însă. că dacă 
"aceasta ar. Fi. tena din IL Ecole des femzes, ar. urma 

atunci „sa 1a. câţi-va ani de zile MOLIERE să se ti 
contrazis în mod. flag ani căci în L &cols des maria - 

susţine că bunătatea, : îngăcuiala şi amabilitatea pot 
cu toată! deos ebirea de vârstă” produce căsătorii feri- 

cite; căci în aceast ă comedie Lonor: care are: două 
 zâci: ani câştigată de însuşirile iui Ariste care ara - 

| şaizeci ani consinte! să-l ia de bărbat, 
De fapt însă nicăiri Ckryoalde care e oare-cun - 

"le porte: parole" a lui MOLIERE, nu insistă asupra. Qi 
ferenţei de vârstă între Arnolphe şi Agnbs. iar tânărul 
Horace „care ar avea atâta motive să rădiculizeze pe E 
rivalul „său nu se gândeşte niciodată să se: Bervească
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de vârsta. . înaintaă a lui Armolphe. ca ae un mijloc 

pentru «a strica. planurile de căsătorie ale acestuia; 

î1 mumeşte geloasa brutal om ciudat, dar nicipâată nu. 
“spune că e un: i narăgostit care a trecut de vârsta 1e- 
“gitâsă pentru „Srăgoste sau -un bătrân mintit din cauza 

amorului, 

Laeţiunea, care sa desprinae” âin Li'âcole des femmes 
e alta: ne temeinicia Dărerii unor bărbaţi cum e Arnolph 

mea ee i e ra care crea că Lipsa de cultivare a inteligenţei unei 
  
      femei, şi ţinerea ei departe de plăcerile societăţii e 

9 asigurare > în favoarea virtuţii şi. a creăinţei ci; PE a e m ate a a 

    

  

ÎS mare Ie tie TD Mara aaa pere RENI 3 a ap 
lecţiunea ce se desprinde ain piesă e expusă de Chrysal 
în următorul răspuna dat lui _Arniolphe y 

“ | Chrysalde. 
Mais cozarzent Vouiez-vous,apres tout>au! une bâte Puisse jamais Sevoir-ce que c'est qu'&tre honnâte ? Cutre du!'iî1l est 8362 ennuzeux,que je crois, D'avoir touts sa tic une bâte avec soi,. Pensez-vous . Le. disa prendre,et que sur votre idge - La stâret& a'un froat puisse tre bien fonace ? - Une femme aq! espriti psut tirahir son aevoir; Mais în faut, pou> le moins,qu'elle ose le vouloir; Et la stupide su sien peut manquer d'orâinaire Sans en avoir 2? envie,; et sans penser le faire, 

Primejaa de alţă parte a unei oaucaţii care tratea- | 
ză pe. 0.fenee ca 0.sciavă destinată numai să procure
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o viaţă comodă şi plăcută soţului ei care se Conzi 

„deră stăpânul ei arătarea des ecielor pe zarea la pro- 

„voacă o astfel de educaţie la o fată: dis imulare „fal.- 

tate) giretenie gi spirit ds zero L4ă, Crina contra 

 1egâlor naturei pe care a săvârşit. o Aznolphe e al ta 

decât, aceea pe. care a inăieat-o BRUNBTIRRE; e-că a | 

căutat să împie dice” azavozter ea naturală a unei in 

„teligenţe, încercâhă 8-0 condmne la ignoranță şi 

prostire şi că s'a servit Ge mijloace tivanice pen= 

tru a-şi sjunge scopul, | a 

„Prin discutarea unor astfel de idei âe norală prac- 

tică; Ge chestiuni, relative le conâuita de urmat în 

viaţă, NOLIERE viaică vii Lvelul comeeie. i. Comedia 

ajunge să nu mai fie un simpla apoctacol atatractiv 

“cura erau comeăiile lui SCARRON Sen CORUBILLE; WOLIBEE 

ridică valoarea comediri. fă ăcână dintr! Anca uri gen li- 

terar care distrână e. în acelaşi, timp ps apriu Bă EX 

prime - concepţiile autorului de sp normei 2 ge purta= 

re în viaţă, despre „auzaite şi. sadpre'indasetata, 

FASCICOLA XXII,



La Cpit igue de 1'Ecole des temnee, 2 Tartutfe. 

" Succesul. pe care l!'Bcole dea fenmes îl “obţinusevu 

stect e aestapte mai tare gelozia adversarilor lui 

INHR, să asocieze pe toţi detractorii „să ăi la a cara- 

Tae dusă -eontra- piesei, campanie mini tă “la guarre. 

comique”. şi câre ze zanifestă printr! o serie: de bre 

ri: şi penfleie îndreptate. contra acestei comecii ia | 

zare O) IRA rănpunse. în 1663 pain două comerii sati 

rinei ÎS critique de 1 Booie 198 ferme si 1!" Zrmzoiep ta 

de Nera le, Aceste pleae sunt un apiea ein polemica 

a carea âat rașteze L! cole des fenines şi care co- 

ve spuaida polomicei pe care a iscat Q ciaua -ui Corneille; 

Din cele Gouă piese prin care XOL TERE intervine în 

polezai că La ritique de 1'Ecole des femaes are o îm | 

portanță mai mare decât 2 Zapromptu căci atacâza De 

  

sâversari i să3. ] iterari MOLIERE expune ideile esenţia- ee e me 

Ja ale lia sale, pe când în 1! Împromptu el sati- 

  

  

    

  

rizează incu! trupei rivale de la Hotel de Bourgogne, 
ai cărui furnizarii, acriitorii de Vise şi Borusault 

  

uOmpuseseră ş afle te dialogate . contra lui MOLIERE = 
“primul la Vâritable critique de l'Ecole des femmes,.
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cel de al doilea 1 Contre critique de I'acole des 
femmes... 

Detractorii lui MOLIERE, ivitaţi de îaptul.că nu 
„reuşeau să atragă publicul la. reprezentațiile lor; 
acuzau pe MOLIERE că În comedia sa nu respectase fai- 
moasele regule cu privire la unitatea pe care printr! 9. 

, interpretare arbitrară a Poeticei lui ARISTOY7 spuneau 
că. le Tormulase filonosul grec şi după dânsul HORAȚIU 
în Arta sa poetică, anume ca acţiune să fie unitară, 
să se desfăşoare în acelaş şi loc şi în Interval de 
douăzeci şi patru ae ore... 
| In acelaşi timp învinuiau pe MOL IERI de plagiat 
arătână aseuănările ce. exist vau între acţiunea din 
a 'Ecole dea femmes şi nuvela lui SCARROI la 1a Prâcautien 

inutile şi uneJ.e incidente dintr! o povestire & “culege= 
răi italisnului Straparae intitulată "Nopțile vesele, : 

| Prsţioşii supăraţi de luarea_în_ râs a afectaţiei în. ide i Şi- în limbagiu a personagiilor din Les Prâcieur=: 
ee 

ea a Lidiculea se prefăceau |. că unt „Scendalizayi de unele. | 
glume, ce e drept cam riscate din 1! Ecole des femmes | 
gi taxau această comedie. de indecentă, declarână că. o 
persoană că gustul fin şi bine crescută mu poate „Bă, asiste la reprezentarea acesţei piese.
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aX 

_aeloase pentra oăiaă mea advatat ,: gi maniteateu,. 

indignarea înţă ae unele sizaze din piese pe care le 

interpretau ca atacuri în contra religiei. 

Ta acest arup de “detractozi ai comediei 1tBcole dez. 

femmes, se uniră și unii din gentilonii de za Curteș:., 

"care se socoteau atinşi de glumele pe care le făcuse 

MOLIERE, e socoteala aşa zi şilor "marquia" în comâ=: Î. 
iu te Con 

„die. Las fâcheux, In această comedie defilează 9 serie: 

  

de personagii plicticoase Şi ridicole care sub gife= 

rite pretexte împiedică pe tânărul Era ste să se ducă 

la întâlnirea: ce 1-0 dase Orphi să iubita 1vie Din 

toate aceste personagii plicticoase cea. mai: pidicolă. 

e un: marchiz uşuratic, z ăpăcit, încrezut într! âng ul 

care nu apare pe scenă dar al cărui portret” 31 face 

  

Eraste, b'a. întâinit la teatru, Dană obiceiul: epocei - î.: 

pe scenă erau x năui te fotolii în care se iînstalau 

persoanele de o condiţie mai bună; de oare ce mazchi= 

zul'a sonit după începerea spectacolului a găsit toate 

locurile ocupate şi de aceea a. strigat taze să-i aducă 

un gcaun, l'a aşezat în faţa spectatorilor din partea - 

cu toate proteătările acestora,care în loc să vadă pe 

“actori priveau spatele marchizului; această necuviinţă”



| - 339 - | | nu i-a fosţ îndeajuns; 'de îndată, ce l'a zărit pe Erasa te l!'a *postrofat. cu glas tare şi ducându-se la. „dânaul, l'a înibrăţişat cu foarte multă! „călâură, & criticat | spunând numai nerozii, debitate cu glus tare atât pie- „Be cât şi Jocul actorilor gi înainte de. sfârşitul Si spectacolului şi-a părăsit locul eşina din sală, tur. burâna - întreaga sală şi luând la eşîre de braţ pe. Eras- te s'a lăuâat cu succesele sale amoroase, cu relațiile „sale la: Curte, cu caii săi, cu caleaşea sa frumoasă, ete, „Sa a multă greutate ) Eraste scăpă de > Liatuţia 2 

In ia aritnie de a tea ne cea i HOLIIRE pune diferite Ppersonagii ridicole să exprims criticele ce s'au adus piesei sale, în timp ce alte Personagii com bat aceste : critici apărând piesa | | ” MOLIERE. ne introduce în salonul unei  dosane din dumea ma re, tranie căreia îi fac vizită diferite per. soane - un marchiz de felul celui luat. în rs în Les a facheux, contesă prețioasă, un utor dramatic Pedant; acestui grup de critici neînduplecaţi le ţine Piept un 

some 

gentilom care e'un "parfait _honnete. . „homme, un 0 qe 

Nb anneea IEN a 

„lume desăvârşit în ajutorul căruia vine, în lupta, contra -
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aetractorilor piesei şi stăpâna. casei, Uranie 2] cărui 

bun simţ şi a cărei girtute: modestă contrastează cu 

narozia marchizului gi cu aerele de pudoare alarmată 

ale preţioasei CLimăne.! | 

 Zaeile şi pasiunile care se mânifestaseră în mod 

oaţâl cu ocazia! reprezintăriî- comediei 1'Ecole des . 

Pormes iau în mica piesă a lui MOLIERE o formă con= 

=xată fiină incarnate de un personagiu cu o individua- 

zâtste bine hotărâtă . | 

Astfel e marchizuly care reprezintă uşurinţa de 

| judecată, . Lipsa de bun simţ unită cu o mare încredere 

în sine; şi cu un mare dispreţ pentru părerez altora, 

în special pentru aprecierea publicului ge rând de la 

parter, Când 4 se spune că parterul a găsit bună come= 

âia şi a xâs, marchizul râde de pretenţia că aprobarea 

parterului poate fi 9 dovaăă de calitatea piesei... De 

altfel declară că nici nu. gi»a dat osteneală să ascul- 

„5 piesa căci a fost indispus de cun a intrat în sală | 

unde era atâta lume încât de zbia şi-a găsit l0e şi 

din cauza îmbulzelei dantelele şi „panglicele coatumnu- 

„îmi său au fost gifonate, 

“Glimaâne, , 
 Xh bianKonsicur, coment la trouvez-vous,s8'i1 vous piait!
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E „Le Marquis.: Tout ă fait împertinente, - 

“Aho que j'en suis pagine . Sa 
e Waraouis, e 

C'est 1a Plus mâchante chose âu monde. Comment , 
diable! î peine ai.je pu. trouver. place, J'aj 
pense tre ctourră a la porte, e jamais on ne ma 
tant marchs Sur les pieas, Voyea: comme mes canons &: 

„Wes rubane en sont ajusta, as grâce. 
Autorul aranat ie Iysidas ale cărui picse au că. 

- 

_zut vorbeşte cu o invidie pe care cu greu o î să bis despre călcarea de către KOLIERE a regulelor uriuti. telice'şi îşi arată disprețul pentru un autor cars, 

ine rude, adică 6 femee care se acaztaliziază pentru „orice. cuvânt în care -i se pâre că este vre-o aluzis indecentă şi & cărei pudoare se alarm ază ac expre- siunile cele mai inocente, Se preface că i-a venit rău ae. grosolănia piesei şi. declară că.o Lenea! „cinstită nu poate să aniate la reprezentarea acestei - 
comedii, 

- 
o | Si N Sa | 

In centra acestor jetzactori HOLE pune pe van,
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pe zine gi pe Dorante să apere 2 piesa; Uranie şi Elise 

“care amândouă suni doarne „aparţinând înaltei societăţi 

expr mă arânavuă aprecierile lor pline ae bun aimaţ,,cu 

mal 4ă ivonie, Ele n'au acelaş caracter şi apărarea 

3 âupă cepacterul fiecăreie Uranie arată 

mai mită pon nderaţie în. juăecată şi mai multă măsură 

în tenul cu care face apărarea, Elise se arată mai - 

viat p e Ip irituală şi. egiobie şi cu multă, maliyiozi- 

“tate întinăe curse adveroarilor piesei care cad -în . 

Le af iz mână neghi obii»c e6a'ce o zace gi pe ea şi pe 

a
 

0 “cj
 2 „
0
 

cetati oră pă 7 dăscu atât mai mat cu cât ze preface 

că tusa t LD că admite 3 pia imerile adverearilor piesti, 

Dozazi.e s ast ea tipul gentilorului "honnăte homme" 

cutia cu gustul sigiir» cu judocata dreaptă ştiină 

să aiscute. fără a dignă pe adversar căruia si arată .... 

însă slEbio iunea argumentelor sale „ Dorente e de fapt 

pezooaagiiă. Cu ajutorul căruia MOL LERI îşi expune. idei- 
E o aa 

je aalc, se "e .pozt&oparo et al torului 
  

Prin gure lui Dorante ; 101. IERI expune părerile sala 
a ii 

  

asupra comediei şi a rosulelor ei. MOLIERE nu vrea să - 

  

ţină ceană de regulee azistotelica gi horaţiene, Incă 
N 

Îmi £ 

î nainte ds, 1? Ecole. des f orima5 , ou ocâăzia publicării
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comediei Les Fâcheuz în 1661. MOLIERE publicase 
| odată cu'această comedie un Avertiss ement în care de- 

clara că m se preocupă de & şti dacă persoanele că 

„rora comedia. sa le-a plăcut "ont Tri selon ses regleze 

Ceea ce-l preocupă pe dânsul e dacă a veuşit să aiz- 

treze publicul, Această părere NOL ISRE o ia: desoltână-o 

în La crât que ce 1'Ecole des femmes unde la 03 erva. 

rea pedantului Iyosidas că piesa păcătueşte Gontra ve... 

gulelor răspunde, Dorante prin gura căruia - vorbeşte 10... 

LIERE că regulele lui. Aristotel n'au importanţă. şi că 

regula regulelor e de. a plăcea. , e 
  

Dorante, 
Yous âtea de plaisantes gens avec vos răgles dont. 

vous embarassez les ignorants et nous etourâissez tous 
les jours. I1 semble,ă vous ocuir parier, que ces răglos 
de l'art soient les plus grânds mystăres du mondezet. 
cependant ce ne sont que quelgues observations aissez 
que le bân sens a faites sur ce qui peut: Gter le. paie 
sir que . l'on prend'ă ces sortes de pobmes; et îe :nâme 
bon sens qui a fait autrefois ces observătions les 

fait aisement tous les jours sans le secours d! Horace, 
et d! Aristote, Je voudrais bien savoir si la grand Dea 

_ gle de, toutes les regles n'est pa3 de plaire, et ai 
une, pi&ce de theâtre qui a attrape son but n'a pas. 
suivi un bon chemin, Veut-on que tout un public: 5 "abuse 

__Bur ces sortes de choses, et que chacun: n! YI doit pas du 
__ge-du plaisir qu'il y prend ? o | 

Tot prin sura. lui Dorante LOL IERE se apără do în- 

vinuirea că piesa'sa e lipsită de acţiune: gi + că toată
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intriga ar. insa numai Gin conzidenţe. pe care tână-= 
rul Horace le face băteânului: Arnolphe, Porante arată . 

că aceste cont idenţe servesc acţiunei de care ce pus. 

în curent de succesul pe care curtea lui Horace. o are 

pe. lângă Agnes, Arnolphe ia măsuri de pază ; Dorante | 
mai arătă cun sentimeritele de dragoste. ale lui Ar- 
nolphe cresc în acelaşi t ip cu gelozia sa şi cum în 

sfârşit câna: află prin. conf idenţele. lui Horace cum 
iubirea acestuia a triumfat, . d esnădăjduirea bătrânu- 
lui isbucneşte în mod comic; confidențele lui: Horace 

au aervit pentru a a pernite earacterului 1ui Arnolphe 
să-şi arate toate trăsăturile “sale. Dar tocmai reda- 
_rea naturei omeneşti cu sinceritate şi adevăr e după . 

> 
MOLIERE scopul comediei, 
Dea 

  

Această obligaţie a autorului comic ae a "reda cu 
" sinceritate natura omenească tace ca sarcina lui dar 

şi meritul lui câna reugeşte să fie cu mult mai mari 
decât. ale autorului tragic, căci acesta întăţigând 

„eroi poate să atribue personagiilor sale, o purtare 
„care se depărtează de realitatea obisnuită, 

7 | Dorante .. | - Car, enfin, Je trouve qu'il est bien plus aise de se guinder sur de grand sentinents, de braver en vers la fârtune,accuser les destins et dire qes 

=



n Sa tt atei 7 ET E 

injures aux dieux,que d'entrer conme îl faut den 
„le ridicule des hozmes et de renâre. agrsablement | 
sur le 'thââtre les d6fauts de tout le monce, Lozrsque 
vous peignea des hsros,vous faites ce que vous voulez: 
ce sont des portraite & plaieir, od 1! on. ne cherohe 
point. de reașerblance et vous n'avez gută suivze 
les traits d'une imaginaticn qui -Be donne L'esegor,et 
qui souvent: laisse le vrai pour attrapper le mer« .. 
veilleux, a l3 Jorsque vous peignez les hommes, il 
faut peindre â'apres nature: on veut que ces por-. 
traite resseniblent et vous n'avez rien. fait si. vous 
n'y faites reconnaîțrs les gens de votre siecle, En 
ua, mot, dans les pitces serieuses,il suftit, pour. 
n'Stre.point blâmă, de dire des choses ai soient 
de bon sens et bien Scrites; mais ce n'est. Pas assez 

„dana- les autres: îl y faut plaisanter, et c'est une: 
Strange entreprise que celle de saire rire les 
honnstes gense - :: 

| ou rana arată prin gura lui Dorante cele două 

scopuri pe care comedia. îşi propune să 1e atingă: 

întâiu să întăţigeae pe oameni! redând” cu exactitate 
  îm pe, 

paziunile şi sentimentele 10%; al doilea săi în- 

 făţişeze în aşa moa încât-să provoace râsul publicu- 

lui cultivat - les honnăâtes gena E | | 

za muzee acestei obligaţiuni de. a exprima cu 

adevăr natura, omenească, MOLIERE îndepărtează criti- 

cele ce. 3 'au adus „caracterului lui “Arnolphe, sau 

cele care s'au adus unor vorbe ale lui Agnăa, taxate 

ca indecente, In această privinţă referindu-se la o.
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aaivitate a lui. Agnbs, repetată de Arnolphe, Dorante 

IDUuno» : 

Pour ce qui est des "enfanta par I.'oreille", îls. 
ne sont plaisants que par rsflsxion ă Arnodphe, ct - 
i'auteur n'a paz mis cela pour ftre ce soi un bon mot, 
mais Beulement pour une chose aui caracterise i 'honme 
et peint â'autant mieux son extravagance; puisqu'î] 
rapporte une sottise triviale qu'a dite Asnăs corme 
la chose la plus belle cu monazs,et qui lui donne une 
joie inconcavable, - | ai 

7 

„Cât priveşte critica ce i s'a ndus lui ârnolphe 
  

că e o incompatibilitate între trăsăturile urâte 
ale caracterului său şi generozitatea cu care pune 

bani la dispoziţia lui Horace, HOLIERE răspunde prin 
  

ze gura lui Dorante că firea omului e compleză şi că 

cine-va poate să aibă în caracterul său unele părţi 

bune iar altele criticabile, | 

„„„îl n'est pas incompatible qu!'une pe sonne soit ri m 4 

dicule en de certaines choses, et honntte honme en 
d'autres, . .. 

Nevoia de e reda firea omenească cu adevăr inu 

nescâna această fire e complexă, de a întăţişa atât 

defectele şi trăsăturile riâicple cât şi mari tele unei 

persoane. Poetica lui MOLIERE e cuprinsă, în liniile 

sale esenţialesîn această comedie care în afuvă de



  

„„ Văloazea, ei intrinsecă mai „axe şi aceea de: a expune 
prăgoipi ile după case s'a a dixi ijat marele: autor. cora ie 

Li Tool tu de Vers ies ara o însemnătate mai - 
mică! din zcest punct Ga. vedeze, Această piesă consii- 

tue. epilogul polenicsi deşteptată da La critigue de . PUR ie 

  

ZL! scole des fenmes, De oare ce goi autori aj. timpului Omen pre ana ta 

 atâcazeră pe MOLIERE în nişte comedii destul de slabs 

  

cea valoare . „Literară dar. pline de atacuri îndreptate. 
chiar contra. vieţii particulare a lui OLTERE, anune: 

ae Via înnzăl ipac ou lg vâritable critiaue de _1! "cole 
des. femmes" şi Boursault în. Le Portrait A»__peintre. ou - 

da Contre=critione de. 1! 'Rcale des f emieae. | | 

E „HOL XERE, îndemnaţ chiar de ivaovie ai XIV-lea, pd 
„poată detract iorilor săi prântr?!o nouă comedia: 1! În £ Om 

iptu de Vorgaiiloa, Interesul acestei comeaii provine 

  

* între altele din faptul. că MOL TEAE înfăţiş cazi spec 

tatorilor culisele teatrului său, a Izipromptu înfăţişes- 

ză repetiţia de către. trupa lui MOLIERE a unci come = 

dii comandată de rege pentru a fi jucată în Faţa lui 
şi a Curţii la Versailles, Printre personăgiile BACes= 
tei piese figurează şi MOL IRRE cu soţia sa; actriţa 

“Armande Bâjart, cu tovarăşii găi ce scenă, Ia Gra ange, 
„du Croiay şi alţii, In calitate ăe director al trupei .
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MOLIERE aă sfaturi actorilor asupra jocului lor şi 

cu această, ocazie critică pe autorii. rivali şi riqi- 

culizează tonul declamator, gesturile de o solemnitate 

  

xagerată ale actorilor trupei. rivale de la. HGtel ae 
creea 

  

Bourgogne o | 

“MOLIERZE ajunsese foarte prețuit la Curte şi devenise 
furnizorul de piese âe teatru al Curţii. De aci invi 

dia trupelor rivale şi atecurile celorlalţi autori con= 

tra,“ lui De aci şi necepitatea pentru MCLIERE de a-şi 

venţne poziţiile şi de a înlătura criticele ce i se 

aduceau, |! a | 
Astfel în calitate de furnizor ae piese pentru Ain 

tracţiile Curţii, MOLIERE cete în Ianuarie 1664 la 

| Luvru înaintea reginei mame comedia Le mar iage torcg 

care în realitate e o farsă, cu intermeaii numeroase 

de balet,  Sganarelle care e pe pragul bătrânei ar 

vrea să ia în căsătorie pe:0o fată tânără, Ni3t e file 

sofi pedanţi pe care= â.- consultă asupra patului pe care 

vrea să-1 facă îi ţin nişte lungi dizertaţii care-l pun 

pe gânâuri, Ar vrea să rupă căsătoria prosctată, daz 
fratolo IoBoânicei gale care eo aventurieră şi care 

«Ca tu 

| el. însuşi e un spadasin, îi sileşte să-şi. ţie angaja» 
mentul, 

| Ia
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- In această farsă interesul pentru contina imporani pro- 
venea: din: Prezen ţa în numeveaze pi bat ete ce erau Î 

„. terealate tntz! îmna, A unor tineri seniori care ji 
cau. costumaţi în persona î île Gii: pie ză. “Ba chiak în 
actul a treilea, în care a un pala jucat as Patru 
tineri cari vin de tac curte e Logoânicei lui 8 Sganareile,. 
unul aia Gansatori, era însuşi regele Ludovic ai ZIV-Lee, 
care în tinereţea lui nefiing absorbit -cun se va în- 

grija fastului 20g2l,. eintțea o 

Y
 
E
 | tîmpla, ina d t5 riiu 

deosebită plăcere să danseze în faţa gentiloniior gi 
a doemre Lor de la Curte, De altfel chiar câni era 
tânăr Ludovic al XIV-lea, dansa cu o gravitate gi cu. 
9 deosebită grijă a unei ţinute nobile, Dansurile epo- 
cei îngăduiau această gravitate şi păzirea nobleţei . 
ţinutei chiar în divert ismente; dansurile de atunci + 
menuetul ,pavana sau sarabanda erau dansuri graţioaae, 
cu mişcări încete, care departe de a avea: caracterul 
sburdalnic: sau lasciy al dansurilor de azi, erau din 

contra impregnate ae grija curteniei, cerenonicase, 
ale căror nişcări păreau toate nişte complimente 
adresațe unei doamne, E aa 

Serviciile ce le aduse IEOLIERE regelui ca furnizor 
de: comedii şi balete. pentru petrecerile Curţii fură



răsplătite prin acte de bunăvoință din partea rege - 

lui care subvenţionă tzupa, 1ui FOLTaRE acoraânău-1 

în 1655 permisiunea de a ze numi *Dpoupe du Roi au 

Palais Royal", şi prin. protecţia ce i=0o acordă în mo= 

menite grele ule carierei sale - în opecial câna 26. 

versarii lui LOLIERI se năpustiră asupra marelui -au- 

tor cu ocazia reprexentării, comediei sale Tarturte, 

In Mai 16654 câna MOLIERE reprezintă la Versailles 

înnintea Curţii, şi a regelui, Tartuffe, e probabil 

că numai. primele trei acte 2u fost jucate, Campania 

- de ură pc care o deslănţui această comedie în care 

erau înfăţişată ipocrizia religioasă împiedică re- 
“prezentarea ei în public până în 166%, Goşi încă. 

“dela început regele se arătase bine dispus pentru su 

biectul din Tartutfe. 

| Imdovic al XIV-lea avea motive să fie: satistăcut 

de această comedie în care se ataca ipocrizia reli- 

gioasă într! un moment cânâ unele persoane de la Curte ; 

_&ustere şi pioase nu se sfiau. să critice purtarea 

regclui. rea aplecat. spre plăceri şi aventuri de adra- 

goste; era o satisfacţie pentru tânărul rege. să vadă 
furt caa? capi 

ridiculizată bigoteria care critică plăcerile societăţii 
car e enre ascunae uneori, cum i. se întâmpiă lui TPartuffe, 
viţii odioase. Totuşi de oare ce bigoţii. care se
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organizaseră intr! adevărată societate Seoczretă,ia: «sotia. he ei o,i0 as 

Congregation du Saint sacrement - analoagă zaeaao 
masonilor ae astăzi = erau foarte: puternici având 
în fruntea lor pe prinţul de Conti şi bucurându-se 

de sprijinul reginei mame Ana de Austria, regele. nu 
se opuse interzicerei reprezentării lui lartufte, . - 
„Deşi comedia nu putea să fie „jucată în publice 

totuşi! fu reprezentată în cercuri particulare, înain. | 
“tea a diferite personalităţi însemnate ale timpului, 

Astfel fu ducat în 1664 înaintea prinţului de Conas: 
şi. înaintea Henriettei d! Angleterre soţia lui Gaston 

„__ d'Orl6ans fratele regelui, căreia MOLIERE îi deai-. 
.-ease Li! Ecole âes femmes şi care dădea tonul tineri- 

mei ae la Curte, Dar Tartuffe fără să fie jucat era 
cetit de VOLIERE înaintea unor personalităţi nai Pu- 
țin importante decât cele pe care le<2m citat şi în 
satira: a treia BOILLEAU înfăţişează pe un parvenit . 
bogat caze „pentru a atrage lumea ia aânsul tăgăueg- 

| te. că MOLIERE va. veni să citească. pe Tartuffe, 
„Moliere avec Tartuffe Y doit jouez son râle, 
„Deşi În 166? regcle îneuviinşă reprezentarea aces 

tei comedii, totuşi Tartuffe „nu fu jucat înaintea : 
marelui! public decât o „Bingură dată sub tităua a 

 pasczcâL Xara,



ar - BOA e 
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fe Efron C 
1!  Hiposteiire Regele era pe câmpul de răsboiu în Planara 

şi în Lipsa lui; primul preş odinte al Parlamentului 

MN. de Lanoi3non, în sarc îna căs uia cădea poliţia Ca. 

pitalei şi prin urmare şi cenzura pieselor de teatru 

interzise. continuarea reprezentaţiilor piesei. Tamoie 

gnon ca şi arhiepiscopul Parisului, Hardouin de Per6- 

fixe care 1ansă o scrisoare pastorală oprind sub pe 

deapsă ae excoz ună care pe credincioşi să citească. sau | 

| să asista ia reprezentarea piesei, erau memorii al 

“ acelei faimoase asociaţii ce - bigoţi, la congrgation | 

du Saint Sacrenent, care duşmănea de moarte pe. HOILIERE, 

Aceaată asociaţie avea, foarte mulţă putere; ea deş 

teptase zelul religion al masselor şi îns i inţase mul= 

te instituţii ăe binefacere care alinaseră mizeria 

poporuiui dar în acelaşi timp doreaisa foarte mult | 

sectarism, şi un sănatigia. intolerant; în sfârşit unii 
din memb»i.3, ei e.veai o purtare imorală pe care o as 
cundeau vând nasca religiei, cea a ce provocă o serie: 

de ponf ete Şi, de atacuri, - i 
Printre atacurile pe care ipocrizia religioasă e a 

menbrilor corgregaţiei le inspiră literatorilor: tre 
buo să semnalăm o novelă a lui SCARRON, apărută. su 
nouă ani înainte de prima: reprezentarea lui Tartufte, 

| adică în 1655. In. această novelă Hontutar, SCARROI



| “povesteşte cu multă. zervă tezua cum îngelătoziile,, 

unui bigot numit Montufar reuşesc să-i „pernită- să. 

trăiască o viaţă îmbe1gugată. în. paguba oamenilor. Mă 

| naivi. care-l socotesc.un sfânt,. Intr! o zi însă. una .. 

din. victimele. sale recunoaşte. într! o piaţă publică 

în persoana unui călugăr “le frăre Martini pe Mon 

tufar, îl insultă şi-l loveşte asmuţină contra lui. a 
lumea căreia: îi povesteşte stratagemele la care. _ 

'vecursese bigotul pentru asl despuia de averea. pa 

Montufar. joacă atunci comedia umilinţei exegtine 

care iartă insultele răuvoitorului, De oare ce: unele 

persoane. din mulţime luaseră partea lui Montufar şi. - 

voiau să pedepsească pe agresor; Montufar îa pe. aces-. 

ta sub protecţia sa. spunând că într! adevăr elodton- 

tufar,. e un păcătos; dar. roagă pe fraţii săi creş- i 

tini să erte creştineşte pe agresor. Acest incident; 

al povestirii lui SCARROA are să fie utilizat de 0 

LIERE câ âna Tartuffe fiină demascat de Dani 5 fiul E 

burghezului Orgon a cărui avere a vrut a! '0 capteze, . 
cade în genunchi. înaintea lui orgon şi-a roagă. să 

arte creştineşte pe cei care au vrut să-i facă rău 

-  KOLIERE satirizână ipocrizia religioasă a fost 

condt:s aşa dar nu atât de. princ cipii filosofice carei .
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“îndemnău să opună morala şi filosofia naturalistă, Spune moră Şi 089: a Ra 

“moralei: religioase, dar: necesităţii care se_împune_ - 

autorilor dramatici de a se ţine în contact cu actua» 

litatea, Această exploatare a actualităţii îi pri=: 

cinui lui MOLIERE mari neajunsuri. căci cinci. ani | 

“trecură până ce Tartuffe să poată fi: reprezentat în 

faţa publicului în întregime. Intr! adevăr numai în 

Februarie: 1669 Tartuffe putu să fie jucat în: între-. 

gime. -. primele trei acte: se: reprezentaseră încă din 

1664; Ludovic. a1 XIVilea, după învingerea Imperiali- 

. 1or şi încheerea tratatului de pace de la Aiz la n 

Chapelle se întoarse la Paris unde La congragation 

du Săint Sacrement slăbise prin faptul morţii. regi- 

_nei mame în 1666, Totuşi bigoţii nu dezarmară: chiar 

după reprezentările „publice ale comediei Tartutte, 

Oratorul. bisericesc BOUBDALOUE ţinu o o predică “un. 

| sermon: Sur . 1; nypocrisie în care atacă pe. ore, 

care fiina un profan şi un comedian avea înărăsneala 

să. se pronunţe” în chestiuni. care erau de competinţa , 

| numai. a Puterii spirituale, şi aouăzeci de ani după . 

| reprezentarea ui Tartuffe iritaţia Bisericii catozi- 
ce era; destul de vie. căci BOSSUE” într! un. opuscul dei AR 9pt 
Lettre au Pere Caffaro fulminează îndrăsneala lui do
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MOLIERE a „cărui. moarte chiar nu aomoli „Supărarea sa -. 

căci în Maximes et râflexions sur-ia comedie, marele. 
orator 'al. catolicismului se arată foarte aspru pentru. 

"ce potte comâăien qui passa, des. plaisanteriea du 

_+hâatre ,parmi lesquelles il rendit presque le dernier 

Boupir, au tribunal ae Celui qui ait: Malheur ă vous 

- qui riez,; car vous pleurerez, Ia N 

In cei cînci ani. care trec de la reprezentarea pri Ni 
melor. trei. acte ale comediei Tartutte, adică din 1664 | 

până în 1669 cână piesa putu fi reprezentată în între. 

gime înaintea publicului MOLIERE dete mai multe piese 

dintre care două trebue socotite împreună cu Iartutte 

drept eapodoperile . sale, anume Le uisanthrope şi. Don "| 

Juan. Le Tartufte, Le Misanthrope şi Don Juan reprezin- 

tă perioada cea mai însemnată a activităţii: lui MOLIERE, 
SS 

care se distinge Srin aceea că piesele ce le dă în: 

i această perioaaă. sunt nu numai piese de caracter dar 

  

  

  

de caractere cu o complexitute- cu mult: mai bogată în. 

trăsături. variate şi chiar contradictorii decât carac- 

, terele ce -se întâlnesc - în perioada care a precedat ps 
  

aceasta, de exemplu caracterele din L'Ecole :des femmes,. Nae can IONI 

sau în-comeaiile din perioada care a urmat de exemplu: / 

  

în Les Zemmes savantea sau în Le. Malade. imaginaire, 
i NIN - 

z .
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Tartuffe, Alceste şi Celimâne din Le Hisanthrope, | 
Don Juan din piesa cu acelaş nume ; sunt tipurile 

nemuritoare pe care MOLIERE le-a creat şi care fac. 

din el un Shakespeare, al comediei, 

PARTURED. » DON JUAN + 

i “Intr! ana din: articolele sale căitice. : Les 

&poques, de 1a. comâdie ae Moiiăre, criticul BRUNETIERE 

a observat, că piesele compuse ae. uolidre în întero 

valul de timp care merge adela reprezentarea primele = Ă 

- trei! acte din Tartutfe adică din 1664, până'la re-. 

prezentarea în serie, în întregire şi în faţa publicului 

a acestei piese adică până la 1669;cele nai multe 

comedii pe care le-a compus MOLIERE în afară de: Tar= 

tutte, Le isanthrope; Don Juan şi 1? Avare;:au ca - 

trăsătură comună de a fi coneâii de. caracter nu numai 

de o mare: complexitate: dar în acelaş. timp de a oferi: 

în desfăşurarea acestor caractere ceva enignatic;, 

ceva. susceptibil de. interpretări diferite. . Pin . 

această irâsătură, caractere ca Tartuffe, Don Juan,.. 

alin. de 'contraziceri, care. par la prima vedere in- 

olubile, ! 5e apropie de-unele caractere: shakespeariene 

Nae.
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de caracterul ge sxemplu al unui  namet despre e 

criticii nu sunt de acoră pentru ad explica. 

| Astfel în ce. priveşte Tartuffe: nu se m icepe Lino 

pede ce a urmărit MOLIERE să înfăişeze. encind acest 

personagiu a Tartuite e un ipoorit religios ; dar 

niă iculizând acest personagiu nu se pr icepe bine 
. îi iii ICC i Tae aa at draai na rara a. 

dacă MOLIERE a vrut | să. atace numai ipocrizia reli- 
romi coasa 

    

gioasăssau după cum au susţinut adversarii săi care 

reuşiră să împiedice “reprezentarea piesei si după 

cum au susţinut şi unii critici literari,printre 

care BRUNETIERE, a vzut să atace însăşi religia: 

“Intr un articol despre filozofia lui HOLTERE, BRUNE-: * 

IER susține că MOLIERE creînă. pe tartuffe a. vrut 

să arate „relele la care poate duce rel: igiaypăca- 

tele pe care poate să le: ascundă. credinţa, şi în 
  

mod indirect. să arate excelența moralei raturale 

a moralei ce decurge din filozofia | naturalistă 

adică din “credinţa că. natura. ne-a, înzestrat cu . 

instinote: la. a căror manifestare nu trebue. să: „ne. 

- impotrivim, pentru că sunt porniri legitime şi | 

sănătoase. a e o A a 

- Subiectul. lui Tartufte. e- întăţişarea manopezilor 

infame la care se deqă: un ipocrit care „le ascunde



„luând masca religiei, Tartutfe, un on sărac, a primit 
ospitalitat ea burghezului „bogat. Orgon, om simplu, | 

„credul şi evlavios + Orgon a: fost sedus ae aparenţa 
de pietate a lui Tartuffe , Dar introdus în casa lui 

Orgon,; Tartuffe insinuându- se cu dibăcie în conştiin- 

a lui Orgon îl face să. nu ia alte hotărâri de căt cele 
pe care i le dictează, ajunge să fie ua "directeur 

de conscience" . cun erau mulţi preoţi şi chiar unii » 

mireni din societatea la Compagnie” du. Saint Sacremert;, 

- Abvzâna. de int luenţe.: pe care o are. asupra lui 
- Orgon, tarturre în de termină să-i facă danie casa în 

care şade. şi să se opună căsătoziei fiicei sale Hariannă * 

cu Valăre; în dorinţa. 310 'ia chiar -el în căsătorie, 
Dar îupina de poftele sales senzuale ! Tartuffe încearcă . 

să- seducă. pe Elmire, soţia în a doua. căsătorie” alui 

“Oxgon', „Spre a-i de juca pianurile şi a demasca pe 
ipocrit,. Elmire ascunde pe. Oegon într! o cameră unae: 

-8ă întâlnire lui Tartuzte, care socotind că încera: - 
cările sale de până acuua voi ii în sfârşit. încununate 
cu izbândă, aruncă jos masca; expune : teor iile sale 

cinice şi râde ae prostia lui Orgon care s'a lăsat 
să fie dus de nas de dânsul . Orgon îşi. face atunci . 
apariţia gi: indignat îi porunceşte să iasă din „casa 
luiy ceeace atrage proteetarea. ipocritului care- i. 

A o
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âeclară că deoarece casa i-a fost dăruită este. a 

3 i-si că el Tartuffe, poate da, afară dintr. însa | 

e cine-i place . Ba ce e mai miit, pentru. a tăia. | 

lui: Orgon. orice veleităţi de înpotrivire, ad. de 

_nunţă autorităţilor că a ascuhs într! 9 casetă . 

„nişte acte. ccupromiţătoare . Caseta ce e drept 
există, dar aparţine unui. prieţen care după ce. 

luase parte: la un complot i- 9 încredinţase lui 

„Orgos . af irnă nâu- i'că hârtiile cele conţine sunt. 

acte de fanilie e Afacerea aceasta 8, 'ar ternina 

rău pentzu bietul Orgon şi Tartufts ar eşi triun- 

„fător. dacă regele; căruia is 'a adus. la cunog- 

tinţă- infamia purtării lui Tariufse. Şi nevino- | 

văţia lui Orgon n'a Înterveni - pentru a da ipo-. 

critului pedeapsa, pe care o meri ţă ăeschizânău-i 

porţile închisorii spre care Tartuffe mâna. pe | 

Orgon. Ca ai 

Deră 1ăsăza 12, 0 parte desnodământul care este 

' artificial şi prin intervenţia neaşi veptată a rege- 

lui are ceva forţat; acţi unea '€ donausă- cu mat ae tibi tinind 
natural şi mai ales cu multă vioiciune ; în spe-. a 

| 
„cial această | calitate o are _expure rea gituaţiei - 

în actul, întâ iu. în „care fără ca “Tartuffe - să apară 

avem prin convorbirile cedorlalte „personagii. un
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tablou al neajunsurilor pe care perversitatea aces-. 

tui personagiu le-a adus în casa lui Orgon unde in-' 
——————— 

trigile sale au îz ov cat învrăjbire între tată şi : 

  

  

copii săi, căci dorind să ia în căsătorie pe Ma- 

rianne,; Tartufie a provocat. o neînțelegere între . 

Wrianne promisă ca soţie lui valăre pe care-l - 

i begte şi tatăl ei care vrea sio dea Iui Tertutte, 

i timp ce ceilalţi membrii ai familiei iau unii 

prtea Mariannei, alţii ca ame Pernelle, marca, lui 

O 'zon partea lui Tartuffe 9 

| Referindu-se 1a expunerea din această comedie, 

GuBTES îi €: mie corespondentului său Eckermann, 

că e unică în lume şi că e cea mai bună expunere 
  

pe care o cunoaște e Valoarea literară a aceatei 
= am mea = mere 

comedii provine, na atâ ein calităţile de rapi 

di tate ale acţiunei şi al expunerei, cât din în 

fi jişarea caracterului personagiului principal : 
  

Tartuffe , MOLIERE a făcut dintr! însul o încarnare 

a ipocriziei religioase + Această trăsătură morală 
  

'a personagiului reese chiar din avitudinea sa sme- 

rită care a "făcut o profundă impresie asupra lui 

Orson : 
i Orgon . 

Ha, ai vous aviez vu comme j 'en fisa Yen ntre; 
Vous auriez2 pris pour ivi |]! ami tie que je montre
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 Ghaque jour: ă: 1'6glise' Bă venait, a'un air- Au; *: Tout vis-Acyvis. de.moi se mettre a deux BENOUX. -. . Il attirait les yeux de 1'assemblee enti6re | Ş Par l'ardeur dont-au Ciel. RĂ poussait sa pritre;.. ..:: Il faisait des soupirs, de grands €lancements, . * Et baisait humblement la tezre ă tous moments; :: 
Et lorsaue je, sortais, il me devancait vite, Pour m'aller 4 la porte offrir de 1: eau benite. 

Ipocrizia lui Tartutte e pusă în reliet de 302 

LIERE de oare ce_e în contrast cu matura fizică a 
  

personagiului, cu temperamentul său Şi a pornirile 

“sale. Tartuffe încă înainte de a apare pe scenă ume 

nu ese decât în actul al treilea £ întăţişat specta- 

tor ilor pr in detaliile pe. care le aă asupra lui ser=! 

vitoarea Dorine care la întrebările pe care i e e 

face Orgon asupra oaspelui pe care nu a a Săzit - | 

două zile cât a fost la tară, îi spune că Tartuzte o 

“continuă .« să. o. ducă de minune cu sănătatea căci ' 'e 

"gros et gras le teint frais et la bouche vermeillen, 

Detaliile pe care le aă Dozire asupra cinei. din” "ajun 

a lui Tartuf?e câna singur a mâncat; . 

| “forţ atvotement deux perâriz 
"Avec une „moitis de gigot en „hachises 

şi amica prânzului săw. câna fără să-i pese că 

i tăpâna casei e suferindă, a văut "guatre. granâs i 

"coup de via, toate. aceate detalii ne arată. pe
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Tartuffe ca un om cu un  terperanent sanguin şi -cu ape . 

tituri sensuale cărora nu poate să le pună frâu, Sen. 
pualitatea e _ în luptă la. dânsul cu „ipocrizia, cu a 

rinţa ae a. înşela pe ceilalţi prin . aparențele unei, 

evlavii prefăcute, De îndată ce apare pe: scenă, la | 

începutul actului II, vedem 1upta ce se aă între Îpo- 

'crizia sa' şi violenţa pornirilor firei sale sensuale, 

Cum zăreşte „pe subreta Dorine pe de o parte cu un zel 

de sfruntare în ipocrizia sa strigă valetului său să 

„strângă ! biciul cu care se ?lagelează în semn de po 

căinţă şi . să spună 1a toi cari- vor, întreba „de. dânsul, 
că s'a dus să împartă poztetii la păracidâr. pe de altă 

parte, rămas Singur cu Dorine. şi văzând că. sânul! ei e 

 decoltat « o. roagă să gicl acopere căci veâârea pielei - 

ei face să se treroască într! ânsul” dorinţa păcatului, 

_ | Iartutfe, (apercovant Dorine ).. Laurent , sârzez ma haire 'avec ma discipline, Et priez que toujours le Ciel vous illumine. .. ..... | Si 1l!'on „Vient pour me voir, je vais aux prisonniers Des aumânes que j'ai partager les deniers,: -. . 
a (î1 tire un 'mouchoir de sa poche). Ah. mon Dieu, je vous prie; | Avant que de parler ,prenez-moi: cu moUuchoir, 

o . „Comment ? Porine 
wo 

Tartufte, Couvrez, ce: sein que Je. ne saurais. voir:;
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Par. de pareils obiets les âmes sont plesstes, 
Bt cela fait venir de. coupables pensdes, 

Ooservaţia lui îi atrage o replică usturătoare 

din partea Dorinei : | 

a - . Dorine, 
Vous. &tes „done bien tendre ă la tentation,. î 
Et la. chair sur vos sens.fait grande impression ?. 
Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte: 
Mais ă convoiter;moi,je ne suis point si prompte, 
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas, 
Que toute votre peau ne me: tenterait pas. 

Sensualitatea violentă a lui Tartuffe nu rezistă 

ispitei de. a. seduce pe Blmire: soţia lui Orgon, care 

din felul cum o descrie . soacra ei, lime Pernelle;la | 

începutul. primului act, e 'o femee tânără atrăgătoare, 

cachetă, iubitoare de găteală. Când Elmire în gorinţa . - 
  

de a împiedica pe Tartuffe să. ia pe. Marianne ia! 
——— 
ÎN — 

    

Da 

dat ipocritului o. întâlnire, sensualitatea lui Tar- 

tutte isbuoneşte şi cână Elmire, îi arată, contrazi ce-. ; 

rea. între, purtarea lui. şi pietatea pe: care o simu= Să 

. lează îi răspunde ca un .- iezuit cazuist că posedă arta. 

de a da o. interpretare. favorabilă unor . noţiuni soco= - 

tite culpabile: 

. | “martuffe, i 
Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, 
Madame ,et je sais l'art de-lever les scrupules, . - 
Le Ciel. dsfenă, e vraicertains contentements * 

(0? est un scelerat. qui parle).



- 564 -. 

Mais on trouve avec. lui Ges accounoăements; . 
Selon. divers besoins, il est une science 
D'Etenăre les liens de notre. „conscience;.: 
Et de rectifier. le mal de L'action 
Avec la purete de notre întention,.. i 
De ces „Secreta Madame;on saura voua instruire; Vous n'avez seulenent qu' ă vous. laisser conduire. Contentez „on deâsir, et.n! ayez point a'effroi. Je vous. rEponds. de tout, et prends le mal sur moi, 

Dar în tizmp ce "ipocrizia lui Tartutte e în" con- -. | m tii iii nai dl 
flict cu. poftele sale. sensuala, din punct ae vedere 

  

        

sus sizai ipocrizia | sa e în conflict cu e altă trăs 
sătură a caracterului - său cu aviditatea sa: de a zace 
avere; cu: lăcomia sa de bani. Cupiditatea lui, îl. În 

deamnă să. ceară râra Mariannei, fiica lui Orgon Şi. 
„tot cupiditatea. ȘI: înpinge să spolieze familia lui 
„Orgoa . determinându.d pe acesiza în „urma, unor „zanopeze. 

machiavelice. să-i facă donaţie propria sa” casă. Ia 
învinuirile-1uj. Clâante cumnâtul 1ut Orgon;: că. prin: 
  

nanoperile “sale frustează, pe copii de : averea Pirin 
tească; Tartuffe. răspunâe cu aceiaşi caz uistică la” 
care :recurge cână: la învi nuirile Elminei: răspunde - 
că poate purifica. nişte acţiuni culpabile prin. intens... 
ţiunea de la care pornesce 

Tartuffe. Ceux qui. me  conbaiizont n! auront pas la pensce i - “aue ce' soit un effeţ a'une me. „înt6ressce,
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Tous les biens de ce monde ont „Pour moi peu a" appas 
De leur sclat „brompeur je ne n' Sblouis pas; 
Et si je me rcsous ă recevoir âu pre 
Cette donation qu 'i1 a voulu'me faire, 
Ce n'est;,.ă& dire vrai; que parce que je craina 
Que tout ce bien ne tonbe en de mschantes mains; 
Qu'il ne trouve des genă qui L'ayant en partage,. : : 
En fassent dans le monâe un criminel usage;  --. 
Et ne. s'en servent pas,ainsi que j'ai dessein,. 
Pour. la gloire du Ciel et le bien du prochain, 

Caraeterul lui Tartuit e e foarte complex şi auscep- 

tibi ae a fi interpretat une ori ca o Juare în râs . 

nu numai a. ipocriziei religioase dar chiar a religiei, 

Tortuzre poate fi considerat nu numa d ca un ipocrit , 

„dar şi ca un credincios cu o inină perversă. care nepu- . 

| tându-se - opune poftelor sale găseşte mijlocul . să. le 

  

justifice. şi să je împace. cu scrupulele ale. religioase, 

MOLIERE a putut susţin unii critici să :ne arate.prin.. - 

persoana lui Tartuffe felul cun perversitatea inimei . . 

omeneşti poste să altereze şi să falsifice chiar. învă. 

ţămintele peligiei. 

Pentru. 8 ilustra interpretarea că Tartuffe e un “om 

corupt care. în. acelaşi timp e un credincios, să ne. 

amintim ae personalitatea curioasă a unui Rasputin la 3 

care Sreăinţa se asocia ou deztrăbălarea, | | 

“Pentru a perini te trupei: sale să dea reprezentaţii



„căci interzicerea reprezentării lui Tartusfe. îi. 
lipsea de posibilitatea, de a subzista, MOLIERE com= 
puse în taterirazul care” 1 rge de la 1664 la 1669 nu î 
meroase farse. şi comeaii, : balet din care. una din. 

- cele mai interesante e 1'Amour mâdecin care e cea 
dintâiu dintre piesele sale în „care ia în râs meai- 

„cina şi pe doctorii. din timpul său. “Tot în acel 
„tam aânau- şi: seam, de succesul” pe care-l obţinuseră 
1a Paris câte-va.: piese astăzi uitate ale Uno: autori 

de a doua. mână, care aduseseră pe scenă aventurile | 

lui Don Juan, de care “tocmai Se. ocupaseră câţiva 

autori italieni îp 1uă, ca subiect al unei: comedii 

legenda: lui Don Juan e 

Lege nda lui. Dn Juan s'a născut în Spania şi 

, 

a fost: luată ca subiect Ge dramă de un: autor îns -.:* 
semnat dela sfârşitul secolului a1 XVI-lea şi în- 

ceputu 1 secolului, al XVII-lea Tirso da Molina are 
“în drama sa : El Burlador de Sevilla ( Soducătozul 
din Sevila ne înfăţişase pe Don Juan, un. gentilom 
care după o viaţă de. desfrânat are îndrăsneala să ia 
în râs o statue după mormântul unui nobil pe a. cărui 

"fată o sedusese, statuia se mişcă şi luându-l. de nână 
pe Don : Juan îi aruncă în flăcările infernului a 

.
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„Din. Spania legenâa trecu în Iialia unde chiar în: 
secolul al. XVII-lea se găsiră autori dramatici 

- care făcură dintr! însa subiectul pieselor lor ; 
"Dar în. timp ce în Spania la Tirso da Molina le-: 
genda mai păstrase. “un. caracter religios şi arama Ă era plină de gravitate şi de serios, lăsâna să se 
desprindă dintri'însa :o lecţie morală : pedeapsa 
desfrânatului, legenda lui Don Juan luată în .. 
Italia ca subiect ae. comedie devenise protestul a. 
tot felul de aventuri romaneşti şi burlegti, : în - 
tinp ce autorii francezi care exploataseră . Şi ei. p „această legenaă,. făcuseră. din Don Juen nu Duma : 
un desfrânat gar. şi un revoltat o nira legilor .. N SI Ta mei a, 

divine, un ateu . _ Pa nara 

MOLIERE păstrează incidentele gi. episodurile 
pe care i le. impunea tradiţia literară, deaceea 
comedia sa din punct de vedere al intrigei. e destul 

| ae inico herentă . Evenine ntele se petrec în Tocuri 
SS derenvă 
foarte. diferite, când într? un palat, :câna într!'o. 

    

——. 

ee em aia m 

pădure; câna pe țărmul mării şi. această diversitate. e Sa a vă ui 

  

în ce ] priveşte locul unde se petrece acţiunea. n'ar 
fi aşa de, supărătoare dacă: nu..8 'ar uni cu o insă. 
şi a uniţăţii de, ton .Intr'ayevăr în Don Juan scene -, De 
de farsă, stau alături, de. Bcene. de, „înaltă comedie ai RR a ia a, ia i 

| „ PASCICOLA- XXIV, 

 



şi de” aitelt de adevărată dramă, o „Toate aceste: scene 

asa “de disparate converg toate către acelaş scop; 
    

“să ni- 1 facă cunoscut pe Don duan; să na arate carac- 

4eruLl- său care se desfăgoară cu un realism. de un pu- 

ternic adevăr IE e E ă 

Don Juan întruneşte cele două trăsături din. care - 

chiar una singură constituia; pentru oamenii ain seco- 

lul al XVII-lea libertinajul.. : e un om cu moravuri . Si 
eee i „7 

corupte, e un. om lipsit de credinţă e 

Don Juan. şi- -a pus ca. singur scop. în viaţă să 

seducă femeile ; pentru a poseda o femeecarezi pla- - 

ce se serveşte de orice mijloc : promisiuni, cadouri, 

ameninţări; răpiri şi de .crime ; astzel pentru a se-. 

duce pe Dona, Elvire a făcut-o să părăsească mănăsti-. 

rea pentru a-1 urma ; el a luat= o de soţie, dar. îşi. 

continuă viaţa destrăbălată şi o părăseşte făgăduină 

altor femei că le va lua de soţie ; ; “c'est at epouseur 

du genre humain" spune. despre Don Juan valetul său. 

a
 
e
 

—
.
 

o Sganarelle . Don Juan analizează cu. luciditate mobi- 

! "lee purtării sale de seducător: îi găsegte că plăcerea 

| ce i- procură poşedarea unei fenei, în afară de Baa i 

i tisfacerea curiozităţii pentru necunoscut e o plăcere” 
n 

analoagă celei a unui cuceritor de ţări, a unui 

Alezanăru, "plăcerea de a înfrânge rezistenţa opusă
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ae altă "voinţă, de a-şi afirma, puterea şi superio- 

„ritatea : i pi a | 

| „Don Juan 

quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon - 

coeur ă tout ce que je vois d! aimable: ; et des gu'un 

beau visage me le demande,si j'en avois dix mille; 

„Je .des donnerois tous . Les inclimtions naissantes, - 

apres tout,: ont des charmes-inexplicables, et out : 

„de „plaisir de l'amour est dans le changement , - On SD 

“-goâte une douceur extrâme ă râduire, par cent. | 
hommages le coeur d! une, jeune beauţă, ă voir ae: jour 

“en jour les petits progres qu'on y fait,ă combatire:.. 

„Par. des transports pas des larmes et des S0upir8; i 

1'innocente „pudeur d'une - âme qui a peine ă renâre... 

les armesa,.& forcer pied ă piead toutea les Detla 

resistances qu "elle nous opposes; ă vainore les scru- 

pules dont elle se fait'un honneur et la nener -..-.. 

douăcement ob nous avons envie de lă faire, venir ..:: 

Hais losqu'on en est. maître une fois,il n'y a plus 

rien 4 Qire ni rien ă souhaiter ; tout le beau de. 
la passion est fini, et nous nous 'endormons "dans. - 

la 'tranquillite a'un tel amour; si-quelque. obiet 

| nouveau ne vient reveiller nos desirs; et paste 

ă notre Coeur les charmes attrayants d'une con=.. 

quâte. ă faire . Enfin il n'est rien de si. doux que 

de tr iompher de la resistance d'une belle Dernobnebei 

et j'ai sur ce sujet.. "ambition des -conqusrantss.. Se 

„ qui volent: perpetuellement, de victoire en victoize, îi, 

ei ne peuvent se râsoudre &ă borner .Leurs, souhait5sna7 

Dar în acelaş. timp cum se întâmplă la mulţi. Toate 

luptuoşi, Don Juan măzturiseşte că în. dorinţa lui 
. 

  id 

de" a poseda o femee. intră ca un: mobil şi.- exoitarea,. 

  

7 ae 

  

“că x xa.- putea strica fezicirea pe care. un alt: bărbat, 

e re _ ii 
o simte iubind în' tihnă acea femea. ;. E-o „voluptate, 

— 
7
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pentru. e1 de a despărţi o pereche. de înarăgostiţi 

şi de a lua locul ca triumfător al celui ce fusese 

iubit până atunci. 

Don.Juan . 

, Jamais! je n'ai vu deuz „personnes âtre si contents 
l'un de l'autre, et faire €clater plus d'amour „La 
tendresse visible de leurs. mutuel1les ardeurs me 
“donna de l'emotion ; 3 d'en fus frapps au coeur et 
mon amour commenca par la jalousie . Oui, je-ne 
pus souffrir d'aboră ae les yoir si bien ensemble; 
le depit alarma mes desirs, et je me figurai ua 
plaisir extrâme ă pouvoir trouble» leur intelligence, 
et rompre cet attachement,. gont' la d6licztesse de mon coeur 3e tenoit offense - 3 nais jusques ici. 
tous mes. efforts ont st6 „inutiles, et j "ai zecotiz au. dernier: remede e SN 

4. 

Plăcerea ae a face pe alţii să. sufere se uneşte” 

la Don Juan cu aplecarea pentru corupţie, In acelaşi 

tinp pentru a se libera âe turburarea pe ca ze i-ar Ai Sa none anti ini 
adute-o. gustării desfrâului ideea pedepsei div ine; 

    

  

aa o e m m e a a a te pa a aa za 

  

To cm m o oceane mara ai 
Don. Juan se liberează de. orice credinţă şi devine 

  

  

un ateu,. câng Sgânaroile valetul său caută să-l 

    

facă să renunţe la destrăvălările sale. prezentându-i 

imaginea lui Dumnezeu, Don Juan râde ae dânsul şi 

Libertinagul său devine sfruntat în En sena cuun 
cerşetor pe care-l întâlneşte într! o pădure şi pe. 

—
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care-= 1 întreabă cu ce- -şi trece timpul, în pădurea în 

care se află; când cergetozul - îi răspunde că-şi tre 

ce timpul rugână pe Dumnezeu. pentru cei care zi vin. 

în ajutor; Don Juan îl is: în râs opunânău-i | că atunci 

n'are nevoe de ajutorul oamenilor de oare ce un om -. 

"care se roagă atât lui Dumnezeu izebue să stea foarte. 

bine. Cerşetorul protestează că e 'în mare nevoâ,. 

Tiens,yoilă un louis a! or îi zice Don. Juan; mais je 

te le donne pour 1'anour de 1Phumanite. 

Totuşi. în ultimul act-îl vedem pe Don Juan când: 

e mustrat de „bătrânul său ta ată că vorbeşte ca un ora. 

evlavios Şi cu „temere de de Dumnezeu, Dar atitudinea şi e nea Şi Tae an aa o m a em e 

vorbele sale. sunt” dictate de îpocrizle, la exclama | Doinei iti a 
ţiile de uinire ale valetului său faţă de purtarea 

  

şi ae Limbajul neaşteptat â 1ui Don Juan acestă , face 

elogiul. ipocrizieis a 

Don Juan, ” 
Il n! Yy a plus ge honte mainţenant &- cela: E „hy= 

crisie est un vice ă la mode, et tous les vicesă 
la mode passent pour vertus, Le: personnage. a! homme. 
de bien est le meilleur ae tous les personnages qu'on | puisse jouar aujourâd!'hui, et la profession a! hypocrite. a de merveillaux avantages, C! est „An ati de qui l'ime. . posture est touiocurs respecte; : qusiau! on lă a6cou- vro, on: n! ose: rien dixe contre olie. “Tous les 'autres . vices dea Nnătm= 5 sunt IXposes ă& la censure, et
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chacuri a la liberte de les attaquer nautement; mais 
I.'aypocrisie esr „Yb vice privilegis, qui de sa main, - 
teza la bouche ă tout la monde, et jouit en repos.. 
a! une impunit 6 souveraine, | 

In acest . elogiu şi în atacurile înâreptate co n= i 
tra digoţilor trebue să ve dem resentimentele lui M0= 

LIERE contră intrigilor urzite de. la Compagnie du 

[n 

“Saint Sacrenent contra lui Tartuff şi care amiseneză 
de rezltat interzicerea acestei piese. - 

Caracterul de destrânat şi de libertin a lui Don” 
Juaa; fusese: transmis lui MOLTERI3 de predecesorii 

săi. Dar la trăsăturile pe care tradiţia i le trans ă 

_mieese HOL TE a adăugat observaţiile sale: asupră 
mulţor mari seniori de la curtea lui Iudovic al XIV, -: 

care erau după cum ne arată memoriile timpului, nu 

„mumai nişte seducători de protesie şi nişte stricaţi | 

dar în acelaşi tânp gi oausni lipsiţi âc ori şi ce 

pietate cum era de exemplu Prinţul, Henri de iorraine 

care era, însurat cu trei Senei în acelaşi tip şi 

„era amantul a o mulţime, ae alte temei, Câna Sganarelle 

eee 

| caracterizează pe stăpânul, săunun” grand segneur MS | ai d: 
chant, honmie definţia aceasta s'ar. fi putut aplica 
La mulţi din Beniorii de la curtea lui Ludovic al 
XIV-lea. . e i | 

„A
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Intervalul de timp care corespunde. intrigeloz Ur- ui 
a Pe 

| zite de adversarii lui MOLIERE pentru. interzicerea, Tea , 

prezentării comediei Tartufie e una ain epocile cele,; 

mai penibile din viaţa lui MOL TEREe "Pe lângă dupta 

pe care i] are de susţinut contra bigoţilor care se în | 

vergunaseră contra lui; MOLIERE mai are de. suterit 

    

- penulţuniri grave în căsnicia sa. Insurat cu fiica, 

naturală a fostei: sale prietene Madeleine Bâjartsac= 

„triţa Armande. BâJart,.. - cu vre=0 25 ae. ai: mas tă: | 

nără decât. dânsul, MOLIERE avu de, suferit nu. numai 

“dit cauza acestei uniri disproporţionate ca vârată a 

dar şi. din cauza caracterului soţiei sale, uguratecă, 

cochotă i plăcâmâuoi să primească omagiile adniratori- ă 

lor, Pngelâna pe MOLTERE. cu foarte mulţi dintre dânşii, 

ceeace-l 'făcea pe MOLIERE să sufere îngrozitor fără | 

| să-l, hotărască Bă. rupă cu dânsa deoarece o: subeaePure 

area uşoară a soţiei sale faca subiectul a numeroase 

„pamflete care aveau darul să exasperoze pe “MOLIERE, 

“Ia suferinţele sale morale se adăogară Şi suferinţi 
  

fizice, MOLIERE căzu greu bolnav în 166 5 şi aproape un an 

  

„nu mai apăru pe. scenă. e Da întrenat el se puse la 

lucru şi în starea sufletească de iritaşie. şi de
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nemulţumire în care se. află termină Le Misanthrope_.. care fu jucat în 1666, Ideea -de a scrie această. piesă încolţise în mintea ini MOLIERE încă de mult căci în 1! Inpronptu de Versailleg, unul âin personagii a 

care nu le-a adus pe scenă, de ex, a1 oamenilor. care: „când 'se văd își fac cele nai mari demonstraţii de. - prietenie şi. care de îndată ce şi-au întora spatela se sfâşie unul: pe altulsacel a1 oamenilor care îm brăţigează cu o egală arăvaze şi cu acelaşi entusiasm pe prieteni şi pe oamenii cari ce abia îi cunosc, cum face Philinte. în Le Misanthrope, faptă pentru care-l ceartă -Alcesţe încă din prima scenă: . | 

Je vous vois accabler un homne ge carossea, | 
Xt TEmoigner,pour lui, leg dernitres tendresses;  . - 
De protestations,0'offres,rt da serments, _Voug chargez 1a fureur de vos 'embrassements:! Et quand je vous demande. aprăs,quel est cet homme, A peine POuvez-vous dire comme il se nonme ; Vojre chaleur pour lui, tombe en VOuE sEperant,: i vous me- le traiteziă noi,d'inâiffsrent, | Morbleu,c'esi una chose indigne;lâche, infâme, De s'abaisser ainsi duaqu'ă trahir son'âme; .! 
Bt si, par un Milheurs en avaig fait uter, - 
Ve m-irair. de 'regret pene tout 4 i "instant, 

a a
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„Ze Misanthrope e din toate o mediile 1ui 101. N 
cea. în care străbate mai mult personalitatea sa-cu 
ae pai mult personalita 

resentimentele _ Şi_urile. sale, După cum în ipocrizia 
lui Don Juan trebue să veden un reflect al resenti- 

 mentelor lui MOLIERE contra bigoţilor a căror „ipocri- 
zie îi făcuse atât ae mult rău, tot astfel în misan= 
tropia. lui Alceste trebue să vedem un reflect al ia 
taţiei lui MOLIERE exasperat de. lipsa de lealitate a. 
adversarilor săi, iar în situaţia misantropului - faţă 

„de Celimăne „0 înfăţişare a situaţiei lui MOLIERE 
faţă de „cocheta şi uşuratica sa soţie; 

LE 1ISANTEROPZ - CARACTERIZAREA OPEREI 

„LUT MOLIERE. 

Vom încheia iecţiuniie asupra lui MOLTERE cu:9. 
“caracterizare a operei sale, dar înainte să o fac 

e nevoe de o anal îză.. a mi santropului în care sistanul 

dramatic a. “lui MOLIERE. atinge punctul culminanţ: Şi. 

care e piesa poate cea nai reprezentativă a geniului 

său comic." 
e 

Le Misanthrope. oferă ă din punct, ae vedere a1 aubieo | 

tului. « o mare asemănare. cu la critique „de 116cole
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des femnes. Această piesă e constituită” dintr: O Su 
    

rie de conversaţiuni_; într! un. salon aristocrație al. 

  

“epocei, In acest salon tronează 9 văduvă tânără, 

frumoasă şi spirituală CSLimine, în jurul căreia Si 

_roesc numeroşi admiratori din care unul singur E 

iubeşte într! adevăr» anume Alceste; un om cu foarte Ei 
  

mari merite, dar ursuz şi misantrop şi care-şi ez - 

“Detmă păzărea despre ceilalţi cu o brutalitate şi | 

o bruscheţe. comică, . . | | a 

In- salonul CELinenei vizitatorii spre a zi pe pla E 

cul stăpânei casei căreia îi place să râgă. ae cunos- 

cuţii ei, vârfesc pe socoteala celor absenţi; Spiri= i 

tul celimenei îmbolăit de aămiratorii ei face poz 

4retul a o rul 4 îze de persoane; Rână pe râna Câlimine 

face să defileze înaintea noastră portretiil lui ea 

  

cm a i: 
m e m e ma e at 

un discurs! din care nu. se pricepe nimic; pe: Simante 
DD II) 

n mam n oma 

  

  T 

  
oa ca rara 

Sans cesse, il a; “tout das,poui rompre Lienizetien | 
Un secret a vous dire;et ce sacret s'est rien; 
Do la moinâre vâtille il fait une merveille, . 
Bt jusques au bonjour il dit tout ă. 2! oreiile. 

pe Gâralde c care se laudă cu relaţiile sale cu cei
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mai mari seniori cu BSLise care e aşa de. proastă. încât 

nu e în stare să ie cea mai mică conversaţie, Printre 

admiratorii Celimenei e şi un gentilom care- -şi închi- | 

pue că are talent de poet; acesta, e Oronte care ci 
| teste. un sonet făcut de curând, Vizitatorii, de poli- | 

teţe îl laudă dar Alceste care a fost silit să-şi pu 

nă părerea critică cu. severitate gustul rău ial auto- 

rului şi declară că preferă manierismului din acest | 

„Bone be naivitatea zi naturalul unui cânteg „popular. - -. 

ceea ce ofensează pe Oronte, Cetiren;. şi critica. sone-' 

tului constitue unul din incidentele cele mai . însem- 

mate ale piesei; un alt incident însemnat e citirea ă 

    

“scrisorii i pe cale CEI imâne a adresat-o unuia din sâni: 

ratorii săi; scrisoarea a. căzut în mâinile unei! rio Raba An o tnt tin, 

vale a Celimenei,. o văduvă mai trecută care. eune . miza pă | 

Toalete, şi care doreşte să-l atragă pe Aceste. şi să-l 

depărteze de: C6Limâne arătânau-i cât e de perfiaă. -: | 

Alceste după învinuiri violente somează pe cochetă “să -- 
se explice. ceea ce face cu maltă dibăcie asigurându- d 

că scrisoarea , „care e redactată în termeni: echivoei era, 

adresată unei femei, Aceste care. iubeşte pe Câlimâne 
se lasă convine dar vrea s'0 sileasot pe aceasta să
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se pronunţe hotărât dacă-l acceptă numai pe dânsul 

sau preferă. pe altul,  C6limăne ar eşi şi din această 

încurcătură dacă qoi me rchizi nu ar arăta celorlalţi 

vizitatori nişte scrisori ale CEL imenei în „care râae 

de fiecare din adoratorii ei mărturisind că nu iu= 

beşte pe nici anul, Salonul celimenei e părăsit de. 

“toţi, admirator ii care văq că au fost luaţi în râs. de 

cochetă, Singur Aceste rămâne cu speranţa că dragoa- 

tea lui cea mare va reuşi s "0 facă pe Cel imene să 

renunţe la lume şi să o însuplece să fie fericită 

numai cu dânsul, a 

Conversaţii ile la Gara se reduce acţiunea gin aceas- 

tă comedie „şi incidentele aşa de puţin numeroase şi 

a şa, de obigriuii e po care le cuprinde sunt numai un 

prilej pentru a pune, în lumină. caracterul protagonis-" 

tului. Alceste şi a1 principalelor personagii în spe- 

„cial al cometei C6lLimânes 

Alceste e după cum MOLIERE s'a gânâit un moment 
metan tic, . 

să-şi, intituleze piesa: 1 atrazilaire amouzeuz, Alceste 

eun “atrabilairen adică un on care din cauză. că are. 

bila neagră vege totul. în rău; .e supărăcios, e urs uz, 

dar acest atradilaire este. şi îndrăgostit, Misantropul 

“
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fiind înârăgostit şi Celimene nerăspunzâna dragostei | 

sale va avea, ocazie să-şi desvelească cu mai multă 

„uşurinţă firea sa lesne iritabilă; Ain cauza contrazi- 

cerilor ce le va încerca pasiunea sa. | 

Ta AMceste găzin o dublă contraziceres pe de o par- 
“te O contrazicere între temperamentul său iritabil, 

brusc. şi violent şi caracterul său care e înclinat 

să îndatoreze. şi-să iubească pe- semenii săi; dar E 

care conatatâna că sunt răi, vicleni şi falsi şi că - 

“nu răspune aşteptărilor sale, ajunge să-i urască - şi _ .. 

_Săal facă să dorească să se retragă într!'o pustie-. | 

tate depârte de orice fiinţă omenească, Dar mai găsim 

Ia Aceste o co ntrazicere înţre caracterul său leals 
  

sincer şi iubitor de adevăr şi pasiunea sa pentru. c6- 
  

1imăne o temea cochetă care întrupează minciunea, şi 

artificiui, Alceste simte contrazicerea în care=1 pune 

faţă de principiile sale dragostea sa “nenorociţă şi -: 

sentimentul acesta sporeşte iritabilitatea lui Şi. 

provoacă: exploziuni şi mai puternice- ale mâniei. sale. 

neputincioasă, Această dublă contrazicere între „tem- 
en e 

perazentul şi caracterul său şi între caracterul şi 
IE NI N O NAN ein -   A 

„pasiunea sa face din Aceste un persczagiu comic Râdem 
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de Alce ste fără. ca râsul nostru să micşoreze stima... 

pe care ne-o împun meritele sale reale, In Lettre . 

a â' Aembert sur les spectacles Je. J. Rousseau dorind 

“să demonstreze că teatrul e o şcoală de imoralitate, 

afirmă că MOLIERE ne face. de mul te ori să râdem de. 

oameni virtuoşi, că înfăţişează ile ridicule de la - 

vertu' şi rezună rechizitoriul său-cu această frază; 

"Vous ne gauriez ma nier deux choses: a une qu "Al ce ste 
est.un homme âroit,sincere,estimable, un veritable 
homme de bien; l'autre que l'auteur' lui donne un. „personnage ridicule, C'en est assez,ce me semple . 
„pour renâre -Holiere inexcusable, 

„ROUSSEAU însă nu şi-a dat bine, seama de ce. za 
dem de Alceste.; ră dem de a vedea că misantropul care 

  

face atâta caz “de sinceritate Şi. de aaevăr iubeşte, 9. De ar nara a mea a a a aa a n... 

cochetă şi mai râdem de. felul cum. din cauza tenpera-. iei mamaie ni dul dea iuni usi dani 
wentului său. chiar! r când are areptate isbucnește, în în Ce —— m a a 

eşiri violente,are exploziuni de mânie recurgând. 1a. poe SXp-oz1 

    

- un „dimbagiu excesiv în . disproporţie o cu cauzelosăe . -— ae ae 
rm ere m ra 

multe ori fără Însennătate care au i provocat supărarea m 

  

aie 

„Astfel încă cin prima scenă . asistăm la o. ceartă : 
între. el şi prietenul său Philinte care zărină pe-o 
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„persoană pe care de abia o cunoştea, a îmbrăţişat=e 

şi fiină întrebat de Aceste n'a putut; -să spună exact 

cine e acea persoană, MmabiLitatea: exagerată a lui - 

Philinte faţă ae o persoană care îi e iăiferentă a 

supărat : pe Alceste: şi supărarea lui care la. început - 

se exprimă în termeni : “care pot; fi aprobaţi ae toţi, 

creşte din cauza temperamentului său 'bilios: şi. devine 

comică prin declaraţia lui Alceste că dacă ar fi făcut 

acelaşi lucru ca Fhilinte s'ar duce să se spânzure:, 

Je vous vois accabler un honme de caresses, ::: -* 

"Bt temoigner șpour lui,les dernidres tendresses;.. 
De protestations,â'offres, et de serments,; 
Vous chargez. la fureur de vos embrassements: RE 

“Bt quanâ je vous demande apr&s, quel est cet: homme 
A-peine pouvez-vous dire conme il se nommej; | . 

„Votre chaleur,pour lui, tomore en vous separant,; 
Et -vous me „le iraitez,a moi, d! indiffsrent, 
Morbleu; c'est une chose indigne „lâche ; infâne, 

„De s'abaisser ainsi Jjusqu! ă trabhir son âme: -... - 
Et si, par, un malheur,j'en avais fait autant, . 
Je: m 'irais,de regret „pendre tout ă 1. instant. 

mot. astfel dacă. aprobăm. supărarea lui - de a: vedea t 

„că: un 'aâversar poate. graţie intrigelor sale şi a 

zelajiiloz ce le posedă să câştige, un proces în care: 

dreptatea, a. „de partea lui Aceste, bruscheţea cu - care 

isbucneşte supărarea sa şi excesele de limbagiu în
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care cade fac din Alceste un personagiu comic prin 
declaraţia la cure ajunge: 

dlceste, î Je vouarais,m! en coâtâtail grana! chose, Pour le beaută. du fait .aVOoir perâu ma cause, . 
Lipsa de măsură chiar câna are dreptate face din | 

Aceste un personagiu comic, căci Cn îi spune prietenul 
său Philinte a „cărui atituaine liniştită şi purtare 
flegmatică n'o.pot turbura defectele şi păcatele 0a- 
meniior, înţelepciunea vrea. ca să ne păstrăm cumpătul 

i în orice împrejurare, | 

N Cu aceiaşi bruscneţe şi Lipsă de- măsură, comică îs- 
-bucneşte indignarea: Misantropului cânâ: află. că “tribua nalul de onoare la care s! a adresat Oronte; deoare ce. 
a fost cfensat âe aprecierea lui Alceste - asupră: so = 
tului cetit în. salonul CELimenei, că, acest tribunal 

"ar vrea să] împace cu adversarul său, "Aceste: decla. - ră că ?ribunalul de onoare nu-i poate retine să gă- 

tui sonet e bun de spânzurătoare, Această pedeapsă 
4



în disproporţie cu păcatul. comis de Oronte face ca 

Alceste în indignarea lui să tie un personaj comic, 
  

Alceste, | | 
J' irai; mais rien n! aura pouvoir 

De me faire dcadire, | Ma 
| Philinte, 

Ad lons vous faire voir, 
: Alceste, 
Hors qu 'un conmanâement expres du Roi me Vienne. 

„De trouver bons-les vers dont on se met en peine, . 
Je - soutiendrai toujours, morbleu, qu'îls. sont mauvais,:: Et. au "an honmze est pendable pres les avoir-faita, 

Geniul 1ui MOLIERE l'a. îndemnat să-l pună . pe misan= . 

tropul său- să fie îndrăgostit de CSL imâne, X 
CELimâne e tipul cochetei, adică a femeri. care Sim=.: 
  

gina efectele pe care graţia şi frumuseţea o exercită. 
  

    

" asupra bărbaţilor are vanitatea dea ţine în jurul ei 2 i 

un cerc de adoratori lăsând pe fiecare să creadă că e. 
  

preferat _dar _necedâna. _âs. fapt. nici unuia, CSLimăne. m oa 
——_—— 

pricepe amorul ca 09 luptă. în care vanitatea ei trebue. 

să iasă mereu triuntătoaza, Pentru a. zețire pe t0ţi,. 24 
aceşti adoratori ale căror omagii E măgulesc sa dove- ..- 
deşte foarte multă dibăcie şi o deosebită a artă în a 
n se compronite chiar în actele cele mai riscute, e 

Ă Când îi scrie lui Oroate ea redactează scrisoarea în 
- asa” 'moa' încâţ mai pe: urmă c&ria scris oarrea, cade. în 

" PASCICOLĂ XXV,
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minie ui Aiceste,: să poată să, se justizice Spunâna. - 
că i-a scris unei femei. Da life e& nai are în ee, 
nalui ei bogat în stratagene pentru a se apăra şi a... 
eşi din încurcătură, încă o resursă, aceea de. a lua o: 

ata tudine de demnitate - Jignită de vănuelile ce se fac. 
asupră, purtării ei» de a trece astfel de la , defensivă 
la ofensivă ceea ce e un mijloc de reuşită în ce: pri 
veşte ve ioeste, dat fii dragostea cea nai „a nisan- 
tropului pentru dânsa, zacădentut sorisoazei ș către re. Oron= 
te,scrisoa are care.cade în mâinile lui. i Alceste_ e prile-.. 

jul iebuenirii unui. duel între lealitatea lui „Aceste ;. + 

  

şi viclenia, Celimensi, între Duba credi nţă a misantropului 
şi perfiaia iubitei sale, între candoarea, acestui om: 
de treabă: Şi rafinăria în înşelăciune a unei cochete "* 
de salon care iriurită” deşi cel îndrăgostit de dânsa. își 
aă seama vertect de zancperile ei dar nu îndrăsneşte . 

să rupă lanţurile care-l rețin ae oare ce âragostea. aceas- 
ta aşa de otrăvită are totuşi dulceaţa ci 

|  Alceste, 
| Ciel: rien ao plus cruel peut-i1 fire inventeș': a Ei janai 5 coeur fut-il ae '1a sorte „traite? - DR Quoi? d'un juste courrouz je suis ema conțre elle, a 

C'est moi. qui me vicns: plainare,et c 'est moi. au: on. - quergl1e:; 
On pousse ma douleur: eţ 95, soupeons ă bout, : “
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On me laisse. tout croire, on fait gloira ge tout; „Bt cependant mon cdeu» est encore assez lâche Pour ne pouvoir briser la chaâne. qui l'attachs, Et ppur. me pas s'armer d'un: gencreux mâpris Cimi Contre L'ingrat objet aont ii est trop. epria! Ah: que voua savez bien ici,contre 04 -mâme ; . -Perfide, vous servir de ma faiblesse. extrâme, „Bt menager pour vous L'excăs prodigieux 
De ce fatal amour n€ de vos traîtres. Jeux. 

“Publicul nu se lăsă „captivat, de comicui prea _c dezi- ÎN 
  

cat a unei: comeaii ca _Misantropul. în „care acţiunea. Aripi 

  

seşte aproape cu desăvârşire, Nevoia, pentru MOLIERE, de. inna SIE 

a-l atrage : la reprezentările trupei sale cum şi obLi- 

gaţiunea de a furniza piese pentru petrecerile Curţii, î 

în scopul de a-şi asigura protecţia 1ui Ludovic al . 

„XIV=dea; î1 siliră să compună în afară de. două mari 

    

medii: 1'Agare gi les. Femmes. savantes, mai multe co N 

medii fazse | ca: Ze msdecin madare lui, le Bourgeois 

zentilbomme Honsieur de. Pourceauznă.e La comţes 

E: 'Egcarbaenăe al. căror comic. era mai uşor accesibil; 

„sau. mici piese 'cu balete şi cu intermeaii muzicale 
-pântru âivertismentele Curţii, cun aunt Kfliceste, | 

La Pastorale. Comique Le Sicilien,!: Ra 

Munca. excesivă be care o depuna. MOLIERE în: cali-: ” 

„tate: de autor; de aotor, şi de director da. trupă nat 
“juelele.. cu 1e" avea cu adversarii săi şi ncauilţunirile 

o:
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sale conjugiiLe: Surpară cu desăvârşire sănătatea sa de 

“mult compromisă, In felu acesta la a şaptea reprezin- 
tare a conediei sale Le Ma lade înaginaire; la 1? Feo | 
bruarie 1673, MOLIERE fu cuprins de. convulsiunile mona 
vii chiar pe scenă. Printzi "an cohtrast tragic cu profe= - 
sgiunea sa de comedian, HOLTERE juca unul din rolurile 

“cele nai corrice De. care le” crease, cel al Dolnavului: 

închipuit areap, Spre a=i- face plăcere. 1ui Argan 

organizează o ceremonie burlescă pentru aâniterea a: 

“Azgan în corpul medical, „Medici, chirurgi şi spiţeri | 
defilează cu . „instrumentele „protesiunii lor şi într! o 

_ datineaacă de bucătărie înta 'eabă pe Argan dacă jură. a 
„că va păzi principiile Pacultăţii de a trata pe bol- 
navy ori care ar. si boala, ae care ar sut ori, ivânău-i 
sânge şi dânău-i pureative, 

__ Bachelierus,. 
Clysteriura. Gonzre, 
Postea seignare, 

„&nsuitta purgare,. . 
Când MOLIERE care „duca rolul iui 1zean pronunţă .. 

formula jurământului, £ fu cupe îns de fiori si începu.. 
să tremură cu tot Corpul. Totuşi printr! un râs corţat. 
mască spectatorilor răul de care. fusese cuprâna,. :Avu :
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tăria să joace până la sfârşit, dar tzecână în culise 

nu se mai putu stăpâni şi dert. ajutor zu transportat 

acasă „unde două ceasuri mai târziu MUTĂ . 

Astfel la vârsta de. cîncizeci şi unu de ani se . op 

stinse nmal din cei mai mari autori comici ai omenirii, 

poate: cel wai mare autor comic al. omenirii, Căci nici. 

unul din. autorii comici ai antichităţii, sau ai timpu 

rilor moderne nu poate. sta alături âe dânsul, Pentru , | 

a ne da searia însă de “aloarea lui JOL LERE ca autor: 

comic e nevoe să scoatem în relee trăsăturile prinoi- 

pale ale geniului ' său comice | “ 

| Dacă ţinen seamă. că înainte de sosirea sa “la Paris 

MOL tpa nu compusese decât două piese şi că. activita- 

„tea sa dramatică începe de fapt în 1659 cu Les Brdo ieu-) 

ses ridicul es. şi. se termină în 1675 cu Le aade imagi- 

_naire,sentinentul ce se impune. în faţa. ei e un senti- “ 

ment de:admiraţia pentru prodigioasa fecunâitate cea 

arătat în cursul “acestor 34, ani, Această fecunditate îi 

se asociază cuo: extrem de 'mare varietate în felul cun 

se manifestă geniul comic: 2 lui HOLIERE _. care at pe 

15ngă farse ca M.de Pourceaugnac sau Les 5 foupbertes . 

de. Scanin sau comedii balet cum e: L. amour ntâccin şi 
ps 

N



Le mnariaze force, comedii de caracter, comedii înalte..: ca Le Misanthrope sau. Tartuffe,comeâii ae moravuri ca ;. Lss_femmes savantes, comedii pastorale cum e MSlicerte-. şi La pastorale. comigue, comedii mitologice ca Amphy. î. ir ion, Din aceste comedii unele sunt: în proză ca l'Avare şi Le malade imaginaire , în versuri ca.Tartu e; Mt Jisanthrove, şi dmphytrion, MOLIERE a căutat în an . saablul acestor piesa comice să atingă scopul pe Câre=] are comedia :după- un personagiu din 1! raprormtu de. e Versailles, prin interneaiua căruia MOLIERE îi ex Drină părerea, | E 
a Brâcourt, j ” Ja. .L'affaire'ce Ia comedie est de reprâsenter 'en. 

| gEn6ra1 “pus les d$fauts dos nomen,st peiaenea _- ment des hommes ae notre sidele, Ia „Această idee că scopul coneăiii trebue să fie să... redea în genere defectele oamenilor şi în special al! contimporaniloz, trebus alăturată de critica pe care. _Dorante prin intermediul căruia. HOLIERE îşi: exprimă 
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d'aprbs nature, On veut que. ces portraits. ressenblent 

- et vous m! avez rien fait si vous n!y faites reconnai- 

tre Les gens de. votre sitele. Dorante adaugă imediat N 

că prin aceste portrete autorul comic trebue să. facă. 

să râqă pe les honnâtes gens.. ..:; 55 Su 

Din, această dsf inire a scopului comeaiei se veae 

„care. vor fi Tiniile. mari. ale sistemului, dramatic: al. 

“1ui MOLIERE, “Puţină acţiune» puţine iricidentes uneori - 
  

chiar cum se întâmplă în: piesele în care sistemul. său 

aramatic” a aus 1a extrem "nulitate de: acţiune de ex. 

în i santzopul care. e mai mult un tablou âramat ic a- 

  

cât o aramă că e o “serie: de. conversații. “destinate să 

permită” esvacterului cochetei şi a Hisantropului. să 

se destăş ure în e. Acelaşi lucru se poate spune, gi 

despre Don Juan că e o succesiune de tablouri drama» ON 

    

  

vice, căci cu toată aave rsitatea, scenelor şi a 'episo-. 

| urilor romaneşti din Don Juan» -şi aci. constatăm că. | 

toate incidentele. şi: episodurile acţiunii sunt desti- | 

nate să. „permită cargoterului personagiului principal | 

să evolueze de la libertinagiul de moravuri din prime 

acte la. Libertinagiul de idei şi la ipocrizia. religioa- 

  

să din ultimul acte Cu alte cuvinte 1. MOLIERE acţiunea 
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& Subordonată necesității înfăţişării caracter lor, 
După ce a imaginat, un caracter comic imaginează şi 
împrejurările | în care acest caracter ar putea să-şi desvăluească toate aspectele sale, MOLIERE magi nează mediu în „Care va putea să reacționeze şi ca o. consecinţă a reaoţiunei sale să se desvăluească pe. deplin, & ge Observaţ- de exemplu că nicăiri caracte. rul Mi sântropului nu putea mai bine să-şi desveleas.. .- „că toate laturile sale decât în mediul în care tră- eşte C6Linâne; în salonul. unei. doamne elegante, loe | de întâlnire. al: persoanelor care neavână nici. 9 ocu-. puţie îşi irec. timpul punâna la cale.- intrigi, bâr. 

find, clevetina ceea ce are darul de a face să ajungă Pa la. paroxism iritaţia. suraă a lui Alceate şi ae a. spori nisantropia 1ui, Pa | a Lipsa de interes pe care 9 are MOL IZRE pentru a0= iune 9: arată faptul că de multe ori împrumută fără 
sfială în dreapta şi în stânga inci dente, epizoduri Să chiar intriga pe deza întregul - astfel intriga din | E'Avare e. luată! din. Aulularia zui Plaut, ds la ace laşi autor a luat întria din Amphitryon, pe câna din . Adeiphii lui Terenţiu, provine intriga din 1 Ecole!



od 

| âes maris şi în mare partea cea din Les Pourbories 

de Scapins Alteori: un epiz 04 comic e luat dee 

dintr un autor străin şi adaptat nevoilor piesei sale, 

. Astfel novela lui SCARRON, Montufar a dat naştere . | 

"unuia din epizodurile. cele mai reuşite din Tartuffe | 

după cum: o altă noveLă a lui SCARROW, Za. prâcaution i 

inutila. -e 'punetul de plecare a acţiunei din L! Ecole 

des femnes, | | | 

Lipsa e interes pe 'care 0 are MOLIERE pentru Cca. 

ţiune o azată şi desnodămintele comoalilor sale care. 

“nu derivă ca la autorii care pun preţ pe: intrigă din. - 

țesătura ae întâmplări, înfăţişată speciatorilor; HO. 

+ LIERE nu oferă după o înodare cart. vire. încordată. SE 

| atenţia spectatorilor, „un desnodământ meşteșugit, Des- Pg 

nodămintele „unora din comediile sale sunt din ecntră | 

artificiale, 1usă impresie ae ceva aaiugat la acţiune . 

pentru. a putea ternina piesa; asa sunt - desnodănintele | 

din Tar tuffe. şi din Don Juan în câre-intervine o per- 

soană striănă un'deus ex machina, 0 fiinţă care-a toat -. 

adusă acolo. de 'autor şi graţie puterii ei tae iale. 

unei acţiuni greu de desnodat; asa -e intervenţia re- 

gelui: în-Tartufte, iax în Don Juan a lui Dumnezeu. 
a , . În 0 NI titi .
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care dă viaţă statuei comandorului; făcânâ-o să. arun- 
7 p- 

ce în flăcările iadului pe seducătorul nelegiuit, Mute - 

ori nici: nu există aesnosănânt;. de ex. în le Hioanthrope 

Salonul Celimenei a fost părăsit ae admiratorii, ei N 

şi cocheta a Xrămas singură cu nisantropul. Ceea ce nu-i 

un desnodământ, la sfârşitul acţiunei. puten presupune: 

că acţiunea at. putea încă să. fie ce era ia Începute - 

Alie ori desnodănântul e constituit din. incidente. aşa. 

de convenţionale încât convenţionalismul.- Sau. banali- 

tatea, Lor arată. că MOLIERE a recura. la ele. nunai ca la 

un mijloc comoă pentru a tezriira, piese Astfel e dess: 

nodănântul. cu. zecunoaşteri romaneşti. din IL Ecole des 

“Zommesu. 

OLITBI cazi ru e original în inventarea acţiunoi. - 

sau a subiectului comeaiilor sale: e însă pe deplin | 

original în crearea caracterelor. comice - scopul 'su- 

prem al comediei după dânsul, Ceez, ce i-au ofeziti. 

predecesorii săi a fost corectat cu ajutorul elemtnte- 

„lor pe care le-a găsit în realitatea „cont imporană şi 

împrumuturi literare ca şi elemente. oferite de reali- 

tate au fost contopite şi turnate într" o creaţie nouă 
de: geniul său. Astfel pentru. Tartuite ; a plecat de da
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_Montufar a lui SCARROX şi de la Macette eroina, unei 
satire a lui REGHIER «. Q. bătrână! care după o: tinereţe 
plină ag aventuri galanta s'a pociit;, a devenit evla- 

„"Vioasă; bisericoasă, are. o atitudire Smerită asa în- 
cât: | 

| Son. veil tout pânitent ne pleure qu 'eau bânite. 
dar a avut în vedere şi pe unii bigaţi din timpul | 

său,pe . 1'abb€ Roquette după unii conântatori pe le 
president Seguier după alţii, Tot astfel s'a zis că: 

: în Don. Juan ar fi avut, în. vedere pe prinţui de Conti, ... 
HOLIERE a protestat cu energie conira personaiită- 

. viilor de. care a fost acuzate A plecat ce a ârept de 
a indivizi întâlniți în realitate dar creând parso. eee e m a a a 

    

sagiile sale a uitat modelele de la care a Precate 
Te e me ae, 

        

a m em ea n rm a mn ce i | existenţă istorică” precisă, Peniru a face. viabile cre a- 
țiunile sale, MOLIERE a uitat propria sa personali - 
tate. după “cun a uitat particula ritățiie Dersonagiului 
real ae. la care a plecat: aşa putem înţelege. cum el, 
omul ce1. mai sincer Şi mai drept a pa tut făcâna abstrac- ție de. Personalitatea sa să creaze Dersonaciul inpoga
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torului Tartuffe, 

__aea ce e de -elevat în creaţiunile lui MOLIERE - 

în special în caracterele din epoca maturității ta. 

- lentului: său, e marea, lor complexitate. Aceste-per- 

sonagii oferă uneori chiar trăsături contradictorii; | 
  

    

MOI. TERE a apărat contrazicerile pe. care le oferă caz 

racterele acestor personagii invocână că ză în rea- 

litate oamenii prezintă un complex de însuşiri - ca- 

lităţi şi defecte - care par că se combat dar. care 
52 rezolvă într! uri annamblu unitare Unul din perso- 

  

nagiile, din La, Critigue de 1! Ecole des fezmes, ia 

apărarea lui Arrolphe care se arată așa de mic la 
n m ee e mi II Ra III ca o. 

suflet şi de egoiet. în felul cum o ţine sechestrată 

    

ae 
  

  

pe Agnus i aşa de generos prin £ felul. cum îl a ut | .6 

pe. Horace. "prin observarea ca acelaşi personagiu poate 

fi criticabil prin unele trăsături ale caracterului. 
său şi ae. lăudat prin altele. O astfel de cowplexi- 

ÎN a a 

tate oferină trăsături contrare ne întâmpină în _ Câ= n e a 

/rasterul ui Don Juan care deşi e ua om corupt şi 

    

chiar rău, căci vederea, fericirei unor amanți tre- 
zeşte inediat în ei dorinţa de ai despărţi, deşi
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e un. om care nu ezită să comită. chiar crime, pentru a-şi 

satisface poftele, are totuşi calităţi strălucite, e: 

  

nu numai. darnic dar dovedeşte şi > generozitate ae sen- 

timente căci scapă de 9 ceață de bandiți care-l ataca- a 
  

seră „pe don Carlos fratele donei Elvire, femeea sedusă 
| j ; 

  

  

şi părăsită de el, deşi ştie că acest gentilon vă cere. | 

soco teală pentru purtarea pe care a avut- o caţă ce sora 

sa, Obrăsnicia spirituată cu care se desbară de credi- 

torul său M. Dimanche; curajul, generozitatea ca şi! 

corupţia sa formează un apsenblu unitar « cu toate con-: 

trazicerile pe care le oferă unele trăsături: pon Juan - 

este "le grand segneuz măchant nonanet ” cun 1 caracte- ÎN 

vizează Sganarelle valetul său. a 

S'a adus de multe ori: clasicilor francezi învinui- E 

rea do a i înzăţişat pe:oaneni în nod atractii fără. 

a fi preocupaţi să arate legăturile de depenainţă- în- i 

tre caracterul: lor şi mediul social: în care trăeacy:- 

condiţia socială căreia îi aparţin şi mai ales! fără 

a fi „preocupaţi. de. legătura ce există între natura mo- 

rală a: “cuiva, caracterul. său, şi natura. sa cizăcă, - - 

  

Această învinuire pe. care criticul TATNE mai ales a 
e 

formulato- nu se: poate adresa lui MOLIERE; 1ă perso-
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nagiile. sale vedea de, multe - ori legătura între fizic. 
şi moral . : Tartufre care e un sensual e înfățișat ca : 
un sanguin 8Tos et gras, le teinţ fleuri et la bouche 
vermeilie, - Hisantrepul e an "atrobilairea dar maj .. 
ales vedem legătura între caracterul lor şi. condiţia 
socială căreia zi aparţin, 

| | Intre mediul social aristocratic şi condiţia lui... 
"Don Juan şi caracterul, său de “seducătar. e lesne de 
prins “legăturile, De asemeni câna întăţişează pe 

„Parzagon, MOLIERE are grije să ni-l prezinte ca oua 
burghez bogat ale cărui venituri provin din banii - -pe. 

“dare- i aă cu aotânaă şi a „cărui avariţie nu - coasimte. 
decât cu durere de inină la cheltuclile la care îa: „obligă condiţiile vieţii. sale „Sociale, E nevoit să 

i e aibă servitori, trăsură şi cai; dar livreaua servitori_. lor săi e în Bărenţe, caii săi. cărora de abia le a, să mănânce au ajuns nişte fantone de cai. şi cână, e. Na obligat să dea o masă are grijo. să reconande lui „maitre Jacques, vizitiul său care pentru ca stăpânul...



i - 397 | 

„invăteşii să se sature ae la începutul : mesei gi e să 
N 

“lase neatinse celelaate feluri de mâncare o 

“Prin 1cgăturile pe care personagiile lui MOLIERE 

le au: cu mediul social căruia aparţin, opera sa 

devine o vastă galerie a tuturor claselor sociale 

  

„printr. un: număr mai mare de portrete e > burghezie, 

  

Dc e a a 

| clasă din care făcea parte şi MOLIERE şi pe care o. 

cunoştea mai bine 'că îi aparţinea prin origăiea iii 

gi crescuse- în mediul si. Acţiunea Şi. persobegiile 

din 21! Ecole. dea. fenmez, din: mertufte,din 1: Avare, -. | 

din e: Bourgeois genti 1hoxme ae petrec. întrun caazu N 

burghez. şi atât prin personagiile lor cât şi prin - 

atmosf 6ra care învălue acţiunea şi pri u chestiunile - 

dare se discută, aceste coriedii sunt nişte .comedii - 

“burgheze, Dar şi noblețea e reprezintată în comedia. . 
——_ 

lui MOLIERE, prin unele: figuri caracteristice ale 
m re me 

  

  

- Pama 

timpului: cum 6 Don Juan marele snior corupt şi 
    

libertin,. sau cum sunt merchizii gentiloni 'de curte: eo nitel 

„încrezuţi: în însuşirile personalităţii lor fizice şi: 
N 

„imtelectuale,, 3 

Toate. aceste personagii însă desi prin o mul ine ' 
ii II aa m ma a aaa



  

  

oma imp sunt fiecare simbolul unui tip etern al „Wmanităţii, 
| e U tai tn A dA ini y astfel. Iartuzte e un ipocrit bigot din. secolul al 

| XVII-lea dar "e în. acelaşi timp şi tipul ipocritului 
şi sennif icarea lui, se poate lărgi din cauza: adevăru-. 
lui cu care MOLIERE a, Pr îns caracteristica sa aşa în- 
cât să vedem în Tartuff e. un Simbol nu numai, al ipo-= 
criziei "religioase e dar al ipocriziei de orice fel, Dea politică, socială sau umani tară, Prin darurile sale - 

ina o n ma 

de observare: exactă şi prin pătrunzătoarea sa intui- | 

  

ţie a m turei morale: a omului, MOLIERE. e cu mult su 
perior. tuturor! autorilor antichităţii pe. care- i depă- 
et Ant lcaită 

şeşte şt Prin filosofia care se desprinde din come ai ile sale, prin teoriile „sale de moralist, MOLIERE. în. toată 
În 0 opera sa se: arată un. continuator. al marilor. „moralişti. 

= 

    

m 

  

naturalişti. ai Renaşterei, un discipol a1 iui. RABELAIS 
== i 

a 

. 

Tae ema ae ame mm e renta ana nea a aa -a.—— şi. al lui “MONTAIGNE, E1 crede în bunătatea pornirilor! 

   



contrarii, De aci riâiculizarea tuturor personăgiilor 
. D N N ii i tdi 

caro-şi forţerză natura, lor; combaterea preţioşilor. 
  

me am me Tm a 

-şi a pedanţilu» - de aci lupta sa contra ipocriţilor,. 

care maschează în scopuri perfiae felul 10% adevărat 

de a fi. De ac ura sa contra şarlatanismului qocto- . 
Dna Ta O eee 3 

  

Sa a oa — 

rilor care- si închipue” că sunt mai pricepuţi decât Nas 
  

———_— : ame m ca ama aa e Sem aa ae mms 

tura, că poi. să s'0 ateagă, s!0 îmbunătăţească, s "0. 

  

rectifice, Doctorii îşi închipue că vor putea cu aju- 

torul leacuri? 57 să se opună naturii, în timp ce _ na- 

tura dacă vrea, are putinţa să ne facă să ne vincecăn 

singuri câna- eunten bolnavi, Intr! un dialog cu Argan 
7 

bolnavul închipuit, fratele acostuia Bârala care... 

a dat afară din casă pe toţi âoctorii îi demonstrează. 

că doctorii Ii au îmbolnăvit mai rău şi că pretenţiile 

lor sunt cu totul neînteneiate. In om însă există şi Punte inu nau n 

  aa 

e “exeuplu 5 sat. pornirea spre desfrâu, a lui Don Juan; 

  

m i Te m a a ei 

MOL. TERE corectează conzeciz ela pz îmej aioase ale pr în- 

cipiului bunătăţii naturii prin interverirea raţiunei, 

Rațiunea e n frâu 1a toate excesele pe care le-ar 

putea aduce desfăşurarea în voe „nu numai a pornirilor 

noastre dar şi a facultăţ ilor noastre . - desfăşurarea 

PASOICOLA XVI,
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„sensibilităţii, a imaginaţiei, ba chiar a înţelepciu- 

noi. Wisantropul Aceste e înţelept dar cu exces. 

Această lipsă de măsură în înţelepoiune e Tina lui, 

după cun , 4-0 spune Philinte care- i arată câ, 

La parfaite raison fuit toute extremit e | Et veut. que 1!'on soit sage avec sobriet 3. 

| Rațiunea fixează naturei, instinctului, răsura pe 
    

  

“care nu trebue: 3'0 depăşească, limitele lee Răţiunea 
"se opune la desfăşurarea pornirilor naturale ale ine 

diviâului,. căci: această desfăşurar e. ar. încălca asupra 

drepturilor reclamate de natura altui | indiviă, Morala 
natural istă a lui MOLIERE devine în chipui acesta o 

morală sociabilă şi socială, Astfel raţiunea se opune. 
egoisnului lui Arnolphe care neţinână” seașa de natura 

morală a ui Agnăs voeşte s'0: țină în ignoranță şi în 

servițuaine pentru a-şi clăai pe ruinele ericirei . 

acestei fete tinere, propria sa fericire. 
_Din punct de vedere al principiilor. Literare: obser- 

yarea ma turei şi “edarea exactă a. ei, „MOLIERE e un 
—— 

naturalist, Dar în această operă. a unui niturăList 1i- 

  

terar se exprimă ideile şi părerile unui moralist 
uaturalist, Nici unul din scriitorii francezi, nici
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unul din scriitorii epocei care a fost denumită epoca 

lui: Ludovic al XIV-lea'n'a avut 9 influenţă aga de con- 

“siderabilă ca MOLIERE, Iaz luienţa lui MOLIERE se exez- 

câtă bineînţeles în primul râna asupra literaturii îraz- 

ceze în care în secolul al XVIII-lea atât comediz cât 

şi romanul îi datoresc foarte mult lui MOLIERE,  Auto= 

„zii comici; "REGNARD, LESAGE, BEAUMARCHAIS, luând qe 
model. comediile" lui MOLIERE ba chiar romanul lui TESAGE 

Gil Blas e compus prin utilizarea în gemul roranului E 

a proceselor lui MOLIERE în comedie, Influenţa lui 

_HOLIERE se” învederează însă şi în literaturile străine: 

„comedia engleză a Restauraţiei cu CONGREVE şi alţii 

s'a desvoltat sub auspici île lui MOLIERE; principalele 

 comeaii ale lui GOLDONI sunt consacrate înfăţisării. 

unui caracter; aşa Linguşitorul, Jucăţorul de cărţi, Ş 

Avarul, Văduva vicleană, Hincinosul [zi în aceste co- 

medii autorul se serveşte de aceleaşi procease de care 

se servise marele comic: francez; cel mai însemnat au- 

tor al literaturii scandinave, LUDVIG HOLBERG a scris 

| comediile sale. inspirându-se girect din MOLIERE şi la 

noi ALEXANDRI s'a. servit pentru constituirea multora | 

din caracterele personagiilor sale conice din modelele
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oferite de comediile lui HOLTERE aşa. încât se poate 
afirma că opera lui MOLIERE a serv ii la constituirea 

„a gen literar . a „comediei suroene,


