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Scopul stadiului limbei: materne-- în scoală este de. a- 
E deprinde pe velezi să espunti cu. înlesni€ și: subit o: for: mă 

corectii adeile. și “simţemintele dor „despre + ori-ce “lucru, atât 
-în vorbire, cât și în: ser iere prin, deosebite genuri de con. 

: posițiuni; și peo treaptă mai haltă, de a-i familiariza,. ! 
“cui: : princăpiele. și inodelele. de. “iteratiină, ca se poată ceti. | | 

» cu folos și. să. poală. aprecia” “dirpe” *adecărita. dor valoare , 
„operele literare. i. pt 
"Zăpsa ainui manual indestiilător pentr 2 acest scop ma : 

silit: a tipări. manualul de. față. E este destinat pentru . 
cl. V. liceală, confor »2* actualei programe. Dar, pentru e. 
semple' și: deprinderi “de composițiuni, e. necesar. şi: în. ca- .: 
sele -umătoare ; şi partea, care cuprinde, regulele „de stil,» 
și coniposițiune,. se poale întrebuința și în cursul în fe- Si 

_ rior,. de 'vară- ce această par fe este pegditarea “stilisticei [ă-- Di 
? cute” de sub- senatul peiatria “elasele inferior ioare; adausă cu 
„ecenple și deprinderi. E Da îi i = A 

  

r = 

„Prefaţa, diţivnei a II: a, 

Tu accastă pdițina s au, îndreptat erorile aflate în cca. 
„de aia, s au prescurtat unele părți și-sau completat al 

i tele. Zar „pentr a inlesniivca “propunerii dupe vietodul '80-, 
LINIEI Ă 
4 . . - 
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 cxatie sa adaus la urmă, drept tablă de materii, o pro-' 

gramă  cmenunţită a întregului” curs, care: să poată servi 

de questionar pentru propunerea în scoală. 

- Unele ceştiuni, cum e d..e. Insemmătatea şi în- 

ftuenţa liter aturei,. se dot kisa numai ca lectură. pe 

“sama elevilor celor nai buni, “cari” le înțeleg și le cilese, 

cu folos. 

cecuși bună voință-ca și cea deniăiu. 
N . . a - 

e Aadtorul, 

Sper deci, ci această edițiuine. za fi întimpinată cu a
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 INTRODUCERE !. 

1: Originea şi obiectul literaturei. 

Scrierea, este: un mijloc de. a împărtăşi altora: cu. 

getările noastre prin semne văzute, numite litere, De. - 
aci vine numirea, de literatură, care la început era. 

identică cu vorba elină gramatică, şi însemna, știința 

scrierii şi cetirii. Mai târziu, când 'erudiţii din 'A-. 

- lexandria și Pergam simţiră trebuința de. a distinge 
„mai bine formele limbei, ca, să poată analisa ȘI ex- 
plica pe autorii clasici, şi când. aceste forme: se” sis- | 

temizară pentra 'a înlesni studiul limbei,:1), grama- - 
„tica și literatura, începură a lua, însemnări deosebite . 

una, de. alta, cari le-au păstrat pănă astăzi: una se! 
ocupa, cu. studiul limbei, iar alta coprindea toate 0- 

 perele scrise. , | 

Literatura, în. "înţelesul cel mai întins! este dar 

cuprinsul tuturor scrierilor de "valoare, fie prin cu- 

prinsul, île prin forma lor. În acest sens fiecare. . 
  

1) Cea de. “otâiu, gramatică o compuse Dionysius Thrax, elevul lui 

| Aristarchu, pe, timpul lui Pompeiu în Roma, peătru a instrui p6. ti- 

verii romani în limba elină. 

$ 
- 

sp 
.



“ram al Ştiinţei şi “al: activitații” piăetice,-. „cum “suit: 

„-fisica, matematica,: astionomia, agricultura, comerciul,: 

“industriile . ŞI. artele, au: literatura lor. In sens “mai: 

restrâns” literatura. „coprinde numai „operele tacinte dupe. * 
„regulele. artei - de a scrie şi cari, prin urmare, se Cis- E 
„ting prin: forma * “lor, -.. Aaa a 

“Ea. "se: Împarte. în m 0să. şi „Poosie. “Obiectul litera IE 
turci “prosaice este adevărul şi: binele” sau „folosul; 
iar al literaturei poetice, este: frumosul. Ta special, 
literatura prosăică, coprinde 1, istoria; 2, “filologia; 

-:3, filosofia: cu” felurite. ramuri ; „4, literatura, scienţi-. . 
fică cu: amificățiunilă” ei, 5, 'eloguenţa, Și. retorica, 

“sau. teoria, eloquenţei ; 6; „critica, literară. Iar. cuprin-: 
i sul. literaturei. „poetice . îl formează . feluritele. genuri 

- de poesie, fie “scrise, în“ versuri, fie în: Prosă, “cum 
Şi regulele aceștei arte sari. “poetica. a 

O margine) hotărâtă înse nu se: poate trase. înitre 
E productele spiritului omenesc.. Multe opere de ştiinţe, ! 
„de filosofie, de: istorie, cari au de. scop: aflarea, ȘI . 
ăspândireă adevărului, prin frumuseţă limbei; în. care 
“sunt scrise, ţin: ȘI” de literatura, trunioașă;. autorii, lor. . 
sunt. nu numai „cugetători. Și Savanţi, ci ŞI. scriitori Ii 

. însemiaţi, Astfel: sunt” la cei-. vechi " Platon, Xe. 
„ nofonte, Cicerone; “Salustiu; la moderni: Galilei. ia 
brugere, "Rousseau, Herdei, “Schopenhauer, J. Miche-: 

„det, -Edyard Quinet, E Rinan, H. Taine, ML. Guy dati 
“Humboldt, şi alţii. Această condiţiune - trebub "să... 
“întrunească”. “mai ales: scrierile destinaţe' pentru: ma a garizarea ştiinţei. Și. cultura; Poporului. a - 

-- e: i i a 
ma. : a : -
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Di Sie 

IA 2, Știința și, literatura, + IERI 
v Ă - 

3 “ Gunostinţală notre; despre” Tacituri, câştigate nus: Rai 

„mai din: viaţa practică, „Fără. „ajutorul . ştiinţei, sunt. 

netomplete. și slipsite de : aceă, legătură: sistematică, + 

între ele, care, face ca. luniina- unora - $ă..se - reverse. 

i asupra tuturora și: să se: :Jăimurească.- unele” prin al 

E tele. Ştiinţa, este espinierea, şistematicăi a cunoștințe- II 

E lor câștigate ŞI » completate. pr in „cercetări: și. studie 

“speciale - asupra. unui. i fenomen 'sau- unei „clase, de. fe-” a 

- nomene, EI Ii 

Înse, damenii de: - ştiinţe întrebuințează î în “espune-. Dia 

| rea cecetărilor” lor. . adese- ori un: metod strîns, scien-:. 

-tifio şi o “t&rminologie: cunoscută; în mare pârte,. u-.. 

„Mai. savanților şi oamenilor. de. specialitate. Aşa, sunt: 

...d- e, operele, filosofice ale ui Spinoza, Kant, H.. Spen-.: ” 

"cer: “scrierile” filologice. ale. lui “Bopp, Miklosich și la 

"noi ale, lui. S. Micul, Cipariu i multe. cercetări. „de ; 
A 

„.stiinţe positive. . a Ta - 

Ca. știință să fie: accesibil tuturor, iat nu. „nu! Sa 

i mai specialiștilor, trebăc: să. fie “îmbrăcată, în. formă A 

„7 literară, adecă să..fie espusă: dupe un metod lesne de. 

i “cuprins, Şi. într'o limbă” frumoasă: și înţeleasă... de: 

„toți: Numai astfel ştiinţa: câștigă deplina sa, însem= - 

„ Bătate. şi influență. Ceea. ce „zice- Schiller despre ârte, 

„în poesia sa, cârtiştii» (die Kunstler), se. aplică “ în „i 

- “prima, „linie. la arta. de:a'. serie” sau la, literatură. 

a 

 Cugetăzile, “înenţiănile. ȘI. descoperirile făcute pe.. _ 

7 

- iei 2 

Ş Si terenul, L stiinţelor, numai, investite în 1 haina frumoasă Ş
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a literaturei pot fi bine înțelese, plăcute şi gustate - 
de toți: Arta şi în special literatura înobilează, știința 
şi i dă cea. mai înaltă valoare.. Asttel sunt d. e. 

istoria naturală de Buffon, istoria Romanilor de T. 
Mommsen, scrierile filosofice ale filosofului poet AM. 
Guyau, şi la noi scrierile istorice ale lui Bălcescu, 

„ș. a. Lectură, unor asemenea, scrieri este mai plă- 
cută” şi mai folositoare nu numai :de cât-a scrierilor | 

abstracte de ştiinţe, ci pentru “mulţi, chiar de cât a 

unor scrieri poetice, în cari adevărul este - amestecat - 

cu ficţiunea, cum sunt bună-oară romanele scienţi- Să 

fice ale lui Jules. Verme. . 7 

NOTĂ. —0a esemple de deosebire între forma seienţitică 

şi cea literară se pot cita: teoria despre învirtirea pă- . 

mântului în jurul soarelui luată dintr'un tratat de astro- 
nomie și aceeași teorie espusă în frumosul dialog al. lui. 

- Leopardi, intitulat « Copernico;> o simplă: naraţiune isto- 
rică despre educaţiunea Perşilor și fragmentul din Ciro- 
pedie care ne înfățișează tabloul copilăriei lui .Cir la. cur- : 
tea: lui Astiage. Iar în literatura noastră: descrierea Bă- 
răganului luată dintr'o geografie şi "aceeași descriere fă- | 
cută de A. Odobescu, san:de V. Alsesanări; lupta de. la 
Rovine spusă de cronicari şi aceeași luptă zugrăvită de 
Eminescu în satira III; luptele Romanilor cu Dacii dupe 

„istorie şi tabloul acelorași: lupte din «Cântarea României> . 
versetul VIII; faptul istorie despre. rusul. 'Trandafiloi, care | 
voia să arendeze munţii noștri spre esploatare la 1842, 
şi alegoria acelui fapt în” cMLăceșul și florile» de. Eliade ; i 
îrumoasa alegorie. «ontinela română» comparată, cu ideia 
istorică ce represintă, Ş. N 

Ca esemple de stil. itorar în materiă de: Ştiinţă ne. > pot 
» servi încă Minunile naturei şi studiele din „is sau na-



9..: 

tura ale lui [. Bataş, care cel de ntăiu în literatura noastră 
căută să îmbrace, ideile de științe naturale în formă li- - 

terară, plăcută și atrăgătoare; asemenea- Conzorbiri- eco- 

“ nomice de I. Ghica, Scrisori de același, atât de plăcute 
și instructive pentru istoria moastră. contimporană ; şi . 

multe părți din scrierile. „istorice 'ale lui, N. “Bălcescu. 

“Următoarea descriere ne poate” arăta de ajuns, sper, 

deosebirea i între forma, didaotică şi cea literară, 

Aa o PASEREA MUSCA 
(Din tmariualul d-lui Sava Ştefănescu). 

7 

Paserea-rnuscă este cea mai mică din toate „ paserile.. 

Are: foarte multe neamuri, toate de o frumuseţe rară 

Nu cântă, dar” în: schimb” are „penele colorate cu colo- 

zile cele mai. sii. .r | | 

Trăeşte numai în America ceritralăi și. meridională. Se. 

ține-în colivii pentru frumuseţe “și penele i i se întrebu- 

ințează ca obiect de ornament. _ 

“aceeaşi, dupe nuyon 

„Din toate fiinţele insufleţite iată cea mai elegantă prin 

torma sa şi cea mai strălucită prin colorile sale. Pietrele 

şi metalele poleite prin arta noastră nu se pot “compara 

„cu acest juvaer al naturei. Ea. l-a pus, în rindul . pasă- 

rilor, pe ultima treaptă a scării de mărime: marine 

niiranda în mininus. Mica pasăre—muscă e este. capodo- 

pera naturei; ea a: îmbog găţit-o cu toate darurile,. din care 

a împărţit celoralalte paseri::, ușurința, iuţeala, îndemăna- 

rea, graţia și o bogată găiteală,. toate le are această mică 

"favorită. Smaraldul,. rubinul, topazul, strălucese în îmbră- 

cămintea, sa; ea nu le murdărește nici. o dată cu pulbe- 

rea pămîntului, și în. viaţa sa-cu totul aeriană de abia, 
.



e 10 Ei NE Na: 
se. vodă atiligind, iarba” câte un “minut; ca: e totdoanna 
în aer sburând” di iloare- în floare şi are recenţa și stră- i 

- lucirea lo, trăește, din. nectarul lor. şi: nu, „locuește de“ cât 
” elimele, -unde florile se: reînoese. fără - încetaie. Tan 

“Toate speciile. paserii- niuscă se află în ținuturile, cele : 
A a mai calde. ale. lumei. _noue; Şunt foarte numeroase” și par 

a vieţui numai îitre. cele două tropice; pentru ? că acelea -: 
cari. înaintează ! Vară până în “zonele. temperate, mu stau 
aci. de. cât puţin. “Ele pâr a urma “după soare ; înaintează .. 

” şi/se: retrag - Cu. el, şi sboară pe. „aripa. “zetirilor! după 0. 
„primăvară eternă... Pa JL pi 

„Nimic nu eg alează - -vioiciunea - acâstor mici _paseri; de. 
„cât poate curagiul; sau: mai bine, cutezanța: lor: se văd, 

- urmărind cu furie pâseri.. de. dont-zeci de. ori -mai' mari - 
“de cât! ele, se lipesc. de corpul! lor in sbor. şi le ciugulese -: 
continuu cu- ciocul, pănă când: își satură. mica lor mânie. - 

* Uncori se Observ vă lupte” vii între ele însele, - Neiăbdarea 
- pare a ti “sufletul lor. Se: apropie, 'de „câțe-o floare și dacă ; 

„arată, supărarea lor. Wau alt glas -de cât un mic: “strigăt, : „serep, „Serep, des și repetat, de. care: resună pădurile din. îi 
zori şi până: când. la: “primele raze ale: soărelpi,. își, iau ici 

„Sborul $ ŞI se > împrăștie! în. câmpie. E DI aa: 

1 

4 

— 

7 d E i o i. 
- |. . ” - N . LR „: Ă po . 

3 semiătatea ș și. î îirinonța ireratiereăl e 

-Dintr o idee dată ş și un Vise de. viagmorăi “un sculp- Si | 
tor face -0. admirabilă -Minertă. - “Asemenea. “literatura, 

“dând o formă artistică: adevărurilor. adunate de stinga 

EI 

„0, găsese vestedă îi smulg - “petalele cu o! grăbire, - care-. o 

asupra, măturei' Și a „vieții, ni le - înfățișează,“ sub i- Da - - magini frumoase. și : plăcute, Și “în modul acesta „ea: 
ne face: să înţelegen: i mai mult de cât-ne e poate spune. 

p.



ştiinţă; ne dă. păternica,, impresiunei. a realităţii, ne Si 

2 face să. pătrundeni, mai adânc. în. firea lucrurilor. Şi 

„să întrevedem insușiri, legături și taine ale! lor, pe “ 
cari știiriţar âncă nu. ni le: poate atăt, : 

| Apoi literatura fie cărui timp esprimă simţemin-. | 

— tele, aspiraţiunile. ŞI: idealurile “cele. mai “înalte, la. : 

= cari” se- înalţă: treptat. omenirea ; ea, ne: dă, nu. mu 

„mai imaginea; vieţii reale, ci și-a vieţii ideale, așa | 

cun :0' dorim şi: cur, ar pute - îi. Ea este astfel o- 
- glinda. întregii: vieți sufletești, așa, cum se ianifestăi 

ea - în: cei:mai nobili” oamenii. ai fiecărui timp: Şi ai: : 

A 

„ fieclirei națiuni, este prometeul. civilisaţiunei: Si EN - . 

1 De aci .se” înțelege, cât. de- mare și  ineficătanro Sai 

. este influenţa. Jiteraturei. a Ia 

a Ei “Literatura: Și - antele. sunt: pentru - viaţă” “ morală: a 

| indivizilor. Și a. uaţiunilor ceda -ce este nutrimentul, : 
„aexul și lumina : pentră. viaţa”. ”fisică. Ea ne lumineză, 
„mintea, ficânda-ne să,” vedem. “lumea. cu ochii” celor -. 

“mai “inteligenţi dintre oameni ; ne  înnobilează, inima, 

amână cu. simţimintele; g generoase de dreptate 
 şide. simpatie “pentru “toate. fiinţele vieţuitoare, me - 

ia întaregte. voinţa prin. eșemplele | celor „mai ari”: şi 

pp „mai, nobili” oămeni şi prin fândemnul ce ne dă de-a 

„o aa în. armonie. ci legile, naturei și cu „legile. cele” A 

Ea . mai îialte ale; moralei: Și, îmbogăţindu- -ne imagină-- . 

unea, ne: înfrumuseţează viaţa, și înalţă, valoarea, ei. 

“Unul din cele mai mari bunuri: ale * vieţii ar fi, 
fără îndoială, „un amice bun, cuo inimă” “nobilă, și 

PE „deschisă tututor Sinaţemintelor: ș generoase, cu un spe: ' 

    
2 

î . Di a | NI ai - a *.
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„Tit luminat, și cu o: voinţă stoică, întrită „prin 0 - 
“lungă, esperiență a vieţii. Câtă ușurare și mângâere . 
am afla la un asemenea amic în greutăţile și su- 
ferințele vieţii; și, câtă fericire în oarele senine! Ei | 
bine, cărțile bune cari în totdeauna le putem avt 
cu mici: saerificie, sunt cei: mai buni amici ai noștri. 

Prin ele noi trăim în' societatea celor, niai, aleşi | 
oameni ; în ele găsim cele. mai scumpe. comori ale -. 
"înimei și niinţii lor; ele ne luminează, ne sfiituesc, 
“ne “fac mai cuminte, mai buni și mai fericiţi. Și in 
carele libere de - ocupaţiunile zilei, omul: nu poate 
afla o petrecere mai plăcută, | Și “mai folositoare de 
cât “înt”'o lectură bine: aleasă. : 
“NOTĂ; — Nimie nu. înnobiloa;ză mai mult, nimic nu. 

înalţă mai mult demnitatea și moralitatea omului de cât 
: cultivarea, literaturei și artelor. Ele aduc în viața noastră .: 

- liniștea și armonia, schimbă căminul familiei în altar al 
iubirii şi  luminei, „ ameliorează şi îndulcese moravurile 
și nutresc entusiasmul şi devotanientul, din cari 'se „nasc, 

"operele și faptele mari. , IE - A 
N Următorul pasagiu. din romanul realist al lui Goethe - 

x 

întitulat” cAnii de învățătură ai lui Vilhem Meister», pa | sagiu în care “autorul arată atât .de „admirabil - valoarea. poesiei, se poate aplica la întreaga literatură. SL 
«Pentru ce este omul atât de "nefericit în această vi- „aţă? Pentru că realitatea nu-l mulţămeşte.. EI aspiră la. - 0 soartă mai bună; ceea ce cugetă și ce dorește el, nu esta în armonie cu ceea: ce-l înconjoară. E] sutere, își scuturiă lanţul, viața sa, este o nesfirşită urmărire a unei. fericiri, pe care nici silințele. sale, nici timpul, său, nici 

comorile sale nu i-o pot cumpăra! - 
«Un singur om ajunge acolo; este omul:a cărui sim- 

x 4
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„patie universală se , întinde la toate lucrurile, este acela 

care e.mișcat de armonia sublimă. a universului: este 

“poetul. Simţitor la toate durerile, cu inima deschisă la 

toate bucuriile omenirii, el mângâie pe unii, incuragiază .. 

şi innobilează pe ceialalţi.. Profet, om dumirezeesc, el. este, 

“învăţătoriul- şi mângăitoriul lumei. El are aripile paserii 

se repausează pe culmile” cele inalte, planează peste mă-. 

rile nemărginite, își : face cuibul în dumbrările mirosi- 

toare, şi trece peste cetăţile sgomotoase,. pe cari le îm- 

bată de cântecele sale. Ceialalţi visează, el. singur ve-. . 

„ghiază. El cugetă trecutul în legăturile lui cu viitoriul. 

- Această rasă sublimă. de adevăraţi poeţi se stinge, dar-a 

“fost un, timp, c când ea storcea admirațiunea lumsi. Atunci 

- glasul! Jor se înălța din sinul retragerii. lor ca glasul pri-. 

_xighetoarei din sinul dumbrăvilor; şi fiecâre sta în loc 

ca se-l -asculte.. Ei se: aşezau la, toate căminele; şi toate 

mesele le erau ospitaliere. Bogaţi: de "gândire şi de. me- - 

- lodie, ei, n aveau trebuinţă de altă avuţie. Eroul îi asculta, 

cuceritoriul îi admira; şezând în carul său de. triumf el 

„ înţelegea, că vitorul' puteri ii şi. gloriei sale va trece în pu- 

ţine minute şi că buzele înspirate ale poetului vor pută 

„singure să le consacre în memoria, viitorului. Cei de ân- 

tâiu pontitici, poeţii au făcut pe zei, ei ne au înălţat pă 

- nă'la tronul ceresc, ei au coborit pănă la noi cereasca 

- putere. Singurul” mijloc de a scăpa de durerile .vieţii,. 

este de a le s&măna lor în această chiemare sublimă și 

“de a neînălţa mai: pre săs de suferinţele „omenirei, nu 

isolându-ne de: ea, ci simpatizând cu ea prin o adâncă 

şi universală bunăvoință»; şi, ar trebui să adaugem prin 

fapte g generoase şi eroice, prin lupta pentru bine i în. con- | 

tra răului. . N ! “ 

* Această cugetare despre misiunea” artei se, _ală pe larg . 

desroltată, de M. Guyau în cartea sa Sari arta au point de" 

vue- sociologique». Si _



- Se înţelege; că. În , litorătură sunt ŞI: opere, în a 
Ia devăr bune, dar cazi nu pot fi cetite-- 'cu folos de cât - 
„de oameni . în “Stare” de -a înţelege. Pentru „că litera- “ 

tura este, ŞI, trebue să - fie, 7) icoănă, adevărată a'vi- 
eţii. Și-a „lucrurilor; și în “ame! este binele ȘI răul; 
este, frumosul, şi. „urttul, este. acel etern. antagonism: - 
între . .anantitese, fără. care - poate, nat - exista viaţa .. 

“şi în mijlocul. căruia - știința și arta sunt chiemate | 
a crea, ca un asil de „pace, ȘI- de. mântuire, seninul” 
“imperiu al luminei și armoniei, - Su 

î Afară, de aceea în - ori-ce literatură: Sunt. multime 
dei scrieri făcute de oameni fără vocaţiune,. numai ; RI 
pentru speculă sau: din -0. ambiţiune deșartă. Şi sunt - 
”. iarăşi. scrieri “făcute 'de 'oameni. chieniaţi; -înse fără 
„destulă „pregătire pentru. înalta lor misiune. " Aseme- | 
„nea, scrieri, suit! „un mijloc, de corupțiune a "limbei a. | 
“gustului” şi a mpravutiloe societăţii. Așa sunt d.e... 

scrierile - pornografice. ale : pretinşilor naturaliști. de -- 
„astăzi. In mare parte espresiune “a societăţii, litora-. Bă 
tura esercită la: rîndul ei o: influență analoagă: ÎS 
 xoarălo din care s'a inspirat.. De: ati. imperioasa , 
trebuință a 'criticei; fără de care. literatura ar pierde .. 
“din valoarea, sa, „Precum ar tânji. hold neplivită de. | 

„ buraeni. ie Sa Mai 
Buni scriitori, cari” se producă opere as adevărata 0 o »- valoare, nu „pot fi. de: cât aceia, cari se: află, “la ni- velul, culturei intelegtuale a timpului - lor, aceia cari, :. 

„cum „zicea Goethe, au sufletul plin” de: cele, mai: în Dă
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“ malte' simţeninte, şi idealuri, de cea; mai i înaltă „mo- e 

valitate. av eacului 3 — XI : 

” Ultimul Scop” al                          

: _ deaunia” "de a provoca, sinipatia--Omul: cel mai sim- a 

EI patic. este. „acela, care trăeşte din. viaţa una; și eternă, - 

a fiinţelor, acela, care se : “reazenă pe . vechiul fond. - 

“omenesc și, “ridicându-se - pe, “această temelie nostrii i 

mutată, se înalţă: la: cele măi înalte cugetări, la : cari. 

a
a
a
 

„omenirea ajunge, numai în” orele :sâle de. entusiasm “ o. 
„şir de eroism... : „Cugetarea (unui: ast-fel de. 
„“autor) este asemenea acelei fine picături de' apă, care” 

"cade -din nor şi care, casă 56 “formeze, a avut: tre: . 
buinţă, de întregi adâniiile cenilui şi ale mării: i). Ă 

po 

a, “ritei. atu. şi Retorica. 2 
“a Y 

Du privăre, la: obiectul ei, prin Litesatură, înțele- i 
"gem. cuprinsul soriziilor do“ zalbare ; „iar cu privire” + 

“la formă: ea înseamnă, âncă. tor ia, . artei. “do” a seri, IN 

sau- cuprinsul regulelor. ce sunt”de. observat în .ori- 

de. gen. de; composițiun6. literară. In acest . sens. lite- : 

 zatura, prosaică, ȘI în. n parte” Și “cea, - poetică eşte. si- 

“nonimă. cu. zetorica.. LN : Da EAI | 

” Bătorica, (de la “oto, vorbesc oijae,, vorbitor), . 
saţeles testrîns, înseamnă numai feoria eloquenjei, a- i 

"decă,. știința, xeguleloi: de a; Yorbi frumos. Dupe: prin 

““cipiele ei fundamental, ietorica' se împarte: în 4: 
părți: nvenfinea sau. studiul temei, disposifianea sau -.- 

Să “planul, “elocuțiunea sau. stilizarea “ideilor, Și acțiica. 

"OP MGuyau ; Lan au out de. vue sociologirue; pi 66207 ș și 78.



6 - = E . NR : 7 Ă . 

Afară d acţiune, care se 'rapoartă,. numai la, dis- 
„cursuri, celealalte. regule ale eloquenţei sunt comune 
tuturor genurilor de literatură, atât: prosaică cât şi 
poetică. De aci! „Zetoricei i s'a dat âncă din- antici- 
tate. și. un înțeles mai larg. Iu „acest înțeles, cum 
zicea deja Cicerone, ea să rapoartă. la întreagă lite- 
ratura ; așa în cât cuvîntul retori, ică,- în ' acest; Sens, 
este sinonim. cu teoria literară ȘI eloquenţă este si- nonim cu literatura. Sie a 

Principiele și regulele . artei de a scrie, formează “deci obiectul retoricei în înţeles larg, sau al litera- turei, considerată ca, teorie literară. Iar cu valoarea “ŞI cuprinsul operelor literare se ocupă critica literară. „Retorica, în înțeles strîns, sau cuprinsul. regule- | lor despre discursuri, formează numai_ o parte. s sau un capital al. teoriei literare. . | 
"Un curs complet de literatură va trebui deci s să | cuprindă: -regule generale de” compoșițiune și de stil; regule speciale pentru. deosebitele genuri de litera- tură, prosaică, și regule speciale pentru deosebitele genuri de poesie și versificaţiune. N 
Atât pentru. a,. înțelege, fât și mai ales pentru a pută scrie opere literare, e . neceșară, o cultură en- : ciclopedicii. Dar ştiinţele - ausiliare cele : mai trebui- 

toare literaturei sunt. gI sramatica, logica și estetica. N 

%, Folosul: teoriei diterare, _ 

Espresiunea ideilor sub forme corecte și frumoase prin cuvinte, ca și prin ori-ce alt material, “este lu- .
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-  acăstar Si „este: -0: condiţiune” “fonăanientală, de la: 
BE „care. atârnă: valoarea composiţiunilor ; precum de, 

în pictură, “acurata observare - -a perspectivei, dreapta, 
măsură, "în împărțirea, unibrei. și” a .luminei,- în“ a- 

„ai: mestâcuil 'colorilor,- și alte: amânunte, sunt: condiţiu- : Si 
INI 

di «mile unui bun tablou. ii 

“Fără îndoială; un scriitor 'se poate. fornia. şi nu it! 

   

“modelele: seriitorilor clasici: Inse această cale este. a-: - 

"nevoioasă și puţin sigură chiar pentru spiritele alest - 

„ŞI, cu - atât nai păţin sigură pentru tinerime în'ge- 

“nerâl.: “Ne-putend cunoaște “și aprecia ! “dupe merit lu- 
"crările: literare, fără cunoștința, principielor” artei -de 

„a scrie, ea, ar fi espusă, influenţei; periculoase a mul- 

 tor.“serieri. rele: “Apoi. chiar în seriitorii: - dasioi, nu 

  

“Şi a: serie. 0 limbă, ci nuinai a deosebi, “formele - cu- 

Xintelor și. “țesătura. “lor, rămânând că: deprinderea 

- practică să. ne. înveţe a le aplica ; “asemenea teoria 

i „măi. „pe calea” esperienţei, dupe - bunul . simţ. şi dupe Bă 

NE 

bate. sunt bune. Şi dorin de: imitat, Nae a Baie Stă 

„ase, „precum g gramatica: ni. ne poate însăța a vorbi. [a 

p 

““composiţiunii șia stilului singură nu ne'va- da ta- a 

“-lentul de'a scrie bine, -P6 lângă aceasta se cere pe 

“lângă aplicarea, firească, 0 deprindere treptată și con-. 
"nui, în. composiţiuni, ajutată de studiul “Si. analisa,+ Di 

„ maielelor de literaturi. pe - 
4 

“Un copil înţelege ŞI. vorbeştă limba, 'sa “imaterită, 

dar inu știe. deosebi - formele ei. Ja aceasta ajunge.” 

a numai”. prin studiul și analisa gramaticală. "Tot, așt- 
. ” e Strajană, Literatata.. 

Pi 
par   

pi



fel, mai : târziu, ca. să cunoască: stilul, să “îăţeleagă 

valoarea unei scrieri din : toate “punctele de vedere, 

trebue să studieze legile. de. composiţiune. şi de stil, 

„atât în teorie cât. şi prin analisa operelor literare, 
și să cunoască deosebirea - ce 'esistă între” feluritele. 

genuri: și specii de literatură. Prin aceasta începă- 

„toriul câștigă o temelie sigură, în aprecierea scrieri- . 
„lor alteia” și în: deprinderile şi incrările sale e proprie, . 
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ai „ Regule generale. de composţiune, 

a ai PARTEA-L a 
» Regule tenere de. composiiune, și: de sti, 

4 

7 

îi) 6. Impăvţiea “lor. 

In ori ce gen de literatură deosebim: cuprinsul 
sau ideile, Și forma “sau stilul.- Penţru fiecare. din - 

aceste două piți trebue st avem în vedere _anu-: 

„mite reguli Și însușiri, “atât. în compunerea cât și 

"în analisa operelor. literare. Avem de observat deci, --.- 

ântâiu, regulele generale de composiţiune Și de stil, 

“ apoi regulele ŞI însușirile. proprie fiecărui „gen de | 

literatură ă în parte. 

pa 

CAPITOLUL 1 RER pie 
7 

1 

2 Pundamentul şi pr incipiul veguletor 

de comiposiţiune și de stil. 

Scopul vorbiti și scrierii.“ este de a comunica al- 

„_tora cugetările şi șimţemintele noastre, Mijlocul pen-



tru aceasta. sunt cuvintele, Şi: - frasele. Ta întrebuin- | 

20: 

țarea, acestora, trebue: s 'avem în vedere următorul fe-* 
nomen." psichic, de unde: isvorește principiul tuturor 
zegulelor Și însușirilor stilului. 

De | - Da LR 

SN "<Auditorul sau cititorul dispune. în. Fiecare, mo- ! 
ment de o . sumă: mărginită, “de - putere mintală, O, 
parte din această, - putere” trebue Să. 0 consume în în- : 

7 - 

terpretarea semnelor, ce i 'se presintă, cari -sunt cu- 
vintele, vorbite” sau. scrise; o: altă parte în combina---: 

"rea și construirea ideilor ce i. se deștăaptă, prin â-. 

tarea. Prin: armare, cu cât ne va trebui mai - mult. 
„timp și atențiune pentru a înţelege o. frasă, cu: atât 
ne va rămână mai puţin timp: ȘI atenţiune pentru: 
cugetarea ce ea -coprinde ȘI cu. atât, această cugetare, „va avă nai puţină vioiciune pentru. noi. 
„<In adevăr: limba,. instrumentul necesar al; cuge- -- „tării, este- în același. timp pănă la un grad o: pie- a  dică pentru comunicarea ei. Ca. st -înţelegâm: mai bine această: să ne. aducem aminte câtă “Vutere. dau .. ideilor simple alte“ semne; cari sunț de ajuns pent. a le: esprima; A arăta ușa, ste “mult mai . respresiv de cât a zice: eși. de aici! Chiemarea prin 3 un. gest N al mânei este mai vie de cât „Cuvintele :. vino. aici 7... - Nu este. frasă, care 35 esprime uimirea: atât de i | ca niște, ochi mari i deschişi Și-ca, ridicarea, „Sprânee- bi 

z 

nelor.: . | a 
«Asemenea 0 interiecţiune, este “nalt mai evergică. de cât. punerea, . prin cuvinte â  Simţemântului, ce: . 

.. 

„cele. „semne, și restul “peritru a “realiza „Însăși -cuge-: 

 



e. 

i 3 Din - filosofia sitului de. N. Spoacer, în Essai “de morale, dei. 

- ea „esprimă; “pentru. că “condensează ' “0  frasăi întreagă 
într '0 singură: silabă. Şi în alte împrejurări parafrasa- 

: rea unui cuvînt, car6 esprimă 0. cugetare întreagă, 
"cum este de. esemplu, ura! : “cor le “tăcere | brazo! 

Ca un esemplu de. “dificultatea ce: + întampină ci a 
“neva în înțelegerea fondului - unei scrieri, când min- a 

i-ar lua toată chergia»! II a . e - 

„tea. este * prea ocupată cu forma, ei; ne. poate servi =: ă 
“ lectura:  autorilog: clasici străini în scoală. Atenţiunea . 
scolarului fiind mai. întreagă. absorbifă în „cunoaște= | 
rea cuvintelor și leg găturii lor. între . sine, el numai: 
cu greu. înţelege cuprinsul „autorului. și. cu atât. mai. 

„puţin e în stare de -a a gusta Eumusefele și farmecul - 
„scrierii lui, o a ae 
Și un alt. fapt psichologie, “care - trebud: obstrvaţ, 

aici, este însemnătatea imagivaţiunii și influența ei : 
“asupra întregii- activităţi. sufleteşti.“ Tozinaţiuuea 
“este. lampa, care . luminează, activitatea inteligenţei Și 

Da în același . timp. aprinde simțemintele” și “pasiunile :i- -. 
0 nimieiș „Şi prin “urmare scriitorul trebue. să „cunioastă 

“arta, de: a'-0: deştepta: ea 7 Si 
În resuriat, Spirițul este .cu atat mai energie în. 

 Iucrarea. sa cu 'cât puterile sale „vor. îi mai concen- 
„tate și mai “mult ajutate . de lumina imagimaţiunii, 
„Deci, când scriem, trebue st avem în vedere această 
„lege a, minții și să craţăm cât se " poate! mai: mult 

| * “atenţiunea, cetitorului ; iar în. serierile estetice, pe. 

a 3eience ct destătire, Y. [: trad, de AL A, Burdeau.. 
.. IP a: . . . te , a ,



lângă aceasta să avem în . vedere natura și misiu- 

nea. lor de a deștepta închipuirea și prin. ea viaţa: | 

morală, și să. alegem - espresiunile. potrivite cu acest 

scop. Economia -atențiunăi şi deșteptarea * închipuiri i: 
""-acesta e principiul, „după care trebue să. ne condu:. 

- cem în vorbire şi scriere şi. “din care derivă toate - 
“regulele: acestei arte. De aci: vine trebuința de a a- 

p
t
 

lege obiectul scrierii potrivit cu “inteligenta Și cu- 
noștinţele acelor cătră .cari ne adresăm ; de a pune 
cugetările noastre 'în “şir. “logic. după un plan deter-. 
minat; de a pregăti atenţiunea, cetitorului prin o în- 
“troducere și de a-i înlesni la urmă înţelegerea în- 

„tregei composiţiuni prin o conclusiung potrivită. Tot 
din acest principiu derivă mai departe trebuința de . 
a alege .cuvintele cele mai -cunoscuțe și espresiunile 
cele. mai corecte, de a. înlătura xorbele „și frasele de 

- prisos, de.a comunica ideile treptat începând cu cele. 
mai puţin importante, de a sensibiliza, ideile abstracte: 
prin 0. judicioasă întiebuințare « a „epitetelor: şi figu- | 

Ă rilor, și alte regule. . . 

] s 

8. Alegerea temei: E 

O temă, ca să. putem face din ea, o bună Com-. 
punere, trebue să întrunească următoarele condițiuni: 

1. Să corespundă cu obiectul și scopul literaturei E 
care, cum s'a, zis, stă în răspândirea prin scrieri a, 
adeverului, binelui și frumosului, a 
4 

. “+ DRE 

. Să corespundă cu. 1. trebuința” şi “gradul desvol-.



23 

tării intelectuale a aceloră, pentru cari e destinată ș. 
căci la, din contră nu le. aduce. nici un folos, şa dă - 

naștere la, prejudicie și zătăcire, 

3. S& corespundă cu puterile autorului ; acesta a- 
„decă să aibă asupra obiectului . său , cunoştinţele “ şi 

. conviețiunea. necesară . și deprinderea de a-l. espune, 

de a lumina și a convinge pe alţii. "Dacă el nu-și 

va. Îi  adunât. cunoștințe de ajuns, asupra materiei 

despre care vr6 să : serie, și. pe lângă. acestea dacă. . 
_nu va axă. aplicare, naturală și talent desvoltat prin. 

9. lungă: deprindere; nu numai va întîmpina difi- 

cultate în, lucrarea sa, dar nu' va pute ajunge nici. 

0 dată la” un. resultat mulțămitor și produetul său nu | 

va „trece peste valoarea unei “deprinderi: de începă- 
„tor -sau a „unei lucrări. etemere, Asemenea în com- 

| posiţiunile, al căror scop este a mișca . sau a convinge 
":pe- alţii, dacă autorul nu avă el însuși simţemîntul 

ȘI. convingirea: despre cele ce--spune,. va, E lipsit. de 

căldura și puterea morală . necesară pentru a insufla 

altora ideile ȘI șimţenintele ce voește.. 

Pentru , aceca 'Horaţiii, în preceptele: sale asupra i 
artei „de a scrie, sfătueşte pe autori, să-și aleagă ma- 

-teria dupe puterile lor și să. nu: se” încerce a, comu- . 

i nica altora, - conricţiuni ŞI simţiminte ce ei “nu e 

“pot axb LD AI A 

-.4) Sumite materiam vestris, qui 'scribitis, aequam viribus,... De arte 
poet v. 38—54. . 
„Ut ridentivus ârrident, ita flentibus: adflent Humani . valtus: si vis 

- me flere, dolendum est Primum ipsi tibi, nune tua me infortunia lae- 
dent, Telephe vel Peleu; male şi mandata Losueris, Aut dormitabo, 
aut ridebo.. 1dem „101---150,



  

y î 

condițiuni nu mai: puţin importante: Acestea - sunt: 
studiul și desyoltarea temei. prin „observare ȘI medi. SE 
tațimie, formarea, planului. de ; „tompunere, “şi” esecu- - 

““țiunea sau espunerea prin cuvinte. sau, dupe nemerita: 
'espresiune a, unui stilistic. italian, „colorirea, - “ideilor. 
„Aceste. trei lucrări sunt de cea - mai mare Însemnă:. 
tate „pentru reușita ŞI ! valoarea” unei eoniposiţiuni. - 

ÎȘI 
„7 

-: 

E 9; Tema sau bila: composiţiunii. a 

- Cugetarea principală, care “urmeâză a, so. desvoita n 
1 în composițiune, se arată la.. început prin un cuvînt 

„Sau: 0. frasă, „scurtă, sorisă, . de a. supra. Acest cuvînt. - 
sau “această trasă se. „numește . temă, când * obiectul. 

„ eomposiţiunii este. dat, și tatlu, când autorul” inyen- :- 

“a După « ce. s'a ales. astfel N tenta, urmează „alte 

- tează Sau: își ia însuşi acest obiect. şi în cazul a-,,. 
cesta titlul “se, pune; de oidinar după terminarea com= 
posițiunii, ca să: „poată arăta, . tocmai cugetareă ME 

„ Principală, ciprinsă într'î însa, ; precuni' Și prefața. u- „nel. cărți, sau: întroducerea “unei : *disortaţiuni . „numai - la “urmă se: poate face bine, întăi - toate: conformă - „ caprinsulni ID o e N Po 

10. 2nvcuţiunca său seudini i temei, î e 
LI AN Pr 

Ori care va. fi obiectul temei, “înainte de. a în ei cepe. composiţiunea, trebue să ne. adună 'cunoştin- Si _ţele necesare sau materialul temei. Mai “Ântâiu * ne“. 

:, 

„Hmurim ideile, „ce avem „deja, asupra lucrului; „apoi 
-. , - Pa .. Ea: N î a Na -



    
căutăm, de SG. poate; se! vedem. „moi înşine „obicotul - 

      

i când: estrageri. şi vesumate; și me întreţine. £ asupra, 

ș cestiunii cu alte persoâne competente, ae Răi 

“Noţiunile , și cugetările | „adunate, astfel le - pune ? 

i “pe. bârtie în “şirul, în care ne' vin. „Acclea; cari sunt 

| - lămurite, le scriem. deplin - formulate, - -înse „pe scurt; . 

  

Sar. " acelea; cari: au. âncă trebuinţă de. desvolfare, le: 

 înseninăuin” numai prin - câte. un cuvînt Sau prin câte 

Ea Ei frașă,- “scurtă, ; -eu scop. de a. le „desvolta. şi forânula. - 

o "în urmă, ca se nu ingreunăm.: “sau. să - împedecăm 

E cursul. cugetării: prin . amănunte - de formulare. “Inser-” Ai 

năm Chiar. cugetări, „despre. care “suntem Ja îndoială, 

dacă: ne. “pot ! fi: folositoare și. cari. în. urmă. le putem - a 

"lăşa - afarpA aaa 

"Dacă. „întrebuinţăm. Cugetări, « Şi trase” streine, - sau 

“dacă; imităm lucrările” altora, se. cuvine. să arătăm: - 
j 

- isvoărăle, „de cari . ne-am ser vit. Altei - lucrarea noa” a 

“stă se numește,” în. total. sau în i parte, un. furt lise 

"terar sau un n plagiat. i 
y 

: parte. a, acestei. ştiinţe. Ea . arată mijloacele de.a înstrută, 

.de a plăci şi. de a mişca, care este întreitul scop al dis-; . 

„cursului. Prin urmare, ea. „cuprinde trei „părți :. argiumen- : 

„7 "ele sau “probele; prin, cari puten luniina și convinge ; MO 

„ ravurile sau calitățile oratorului” „prin cari! putem, plăcă, 
„e 

a “și i pasiunile, prin cari putem mișca. 
 Desvoltarea - acestor. “precepte, cari, se' pot aplica la În-. 

treagă. literatura, se poate ved6, la, genul: oratoric. . 
7 - 

Ta Pai iii a : 

Său fenomenul, despre: care. avem! să Scriem, să-l 6 

su saminăm. şi să-l. studiem ; cătim. scrieri analoge; fă, 

"NOTE. — In. retorică iivenţiunea-” formează “prima 

Zi 

.
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Numai. acela poate “studia bine, 0 temă şi poate 
—iace. din. ea o bună scriere, care, avend de-la na- “ 
tură darul unei inteligenţe alese și. acea iubire şi 

: „neînvinsă, răbdare pentru. studiu, pe care. Buffon. o 
„numeşte geniu, :se.. află la nivelul, culturei: intelectu- 
“ale! a-timpului. El va ști întrebuința cu folos ideile 

„„ Ce-i poate da; ştiinţa contemporană, în toate ramurile ' 
i și ne va ști spune ceva,. nou. ŞI „numai acela, 

care are să ne spună: ceva noi și 0 poate spune” 
sub. formă, artistică, va, pută, face o' scriere de va- 

oare literară; cum zică: Andre Chenier în poema, 
sa «Invenţiuniea>, se spunem cugețări nouă. în tor-- 

“mă clasică 1)..0 asemenea, scriere merită cu drep- 
tul numele - de invenţiune, €reaţiune, sau relevaţiue. 

Lsemplu. —Voind 'să. facem descrierea unui * glob. 
geografic, ne înteebănă. mai ântâiu, ce este A apoi din. | „ce și. cum, se face ?. ce formă trebue să aibă ? ce. se înseamnă pe dinsul ? la ce serteșta ? de câte. feluri „Poate fi? și cum se întrebuințoază în “instrucțiune ?-. „Astfel ne, dăm. - seama, că globul geografic este imaginea în mic a pămîntului. Că: el: stă ditai un: "piedestal cu o pârghie în sus representând - osia. pă- mîntului, și dintr” un. glob de carton sau de, altă ma- „terie, care se înx îxtește în jurul acelei osii. Pe: glob trebue se fie însemnați polii, meridianii, “equatorul;.. paralelele, cercurile tropice şi „polare, cari toate Com- pun un. rociu de linii. Apoi .se află însemnate în i 

„ 

DO 
| 1) Sur des pensâes: nouveau faisonis des vers- antiques. — Andr6 *. Chenier «IL "Inventiona. : . E o -



- 
colori mările, oceandle, continentele, insulele, penin- 

sulele, promontoriele, istmurile, „strimtorile de mare, 

“ dânti, deserturi, « asemenea se . mai: afl: aurie, rîuri, 

“lacuri, cetăți, șa. o. . 
Sunt globuri. mute său neînsemnate. cu nume, glo- 

“ buri -usemnate ȘI globuri în peliey, 

Având de: temă memor aa, “care. e o costiune abs- -- 

tractă, ne întrebăm: ce este ea, „după ce legi împli- 

„nește ucr arad sa, cari” sunt productoe i ci, şi care este: 

însemnătatea ei, pentru. uomt 

„Ideile principale aflate „prin 0 asemenea medita-- 

țiune Și prin observaţiunile făcute asupra acestei fa- - 

cultăți la oameni de- felurite etăţi şi graduri, de cul-. 

_turăar fi următoarele, Memoria este: facultate prin- 

cipală, a inteligenţii omenești. Prin ea omul păstrează. 

impresiunile, ideile și. imaginile “Tucrurilor. văzute. și 

„cunoștințele câștigate asupra, lor, şi la trebuință ȘI-" 

le aduce aminte, "Pe memorie se întemeiază . vorbirea; 

ȘI cugețarea,. omenească şi simţeinintele de umanitate: 

ce se nasc de aci și cari: „ împreunti disting pe om. 

de alte. vieţuitoare. | ca 

Lucrarea, memoriei se face dupe, o. anumită lege, 

care sei zice legea asociaţiunii. sau legăturii “ideilor. 

între sine, ea are felurite pamiticaţiuni, dupe felul 

ideilor ce se asociază. dă ! | 

„Fără memorie mar fi cu „putință, cultura. ȘI. civi= i 

lizaţiunea, + și omul nu sar. deosebi de fiinţele necu- | 

vîntătoare. : “Esemplu; omul alienat, în „care memoria. 

. 

4
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s'a distrs, şi pruncul în, aie, memoria ina nu's'a 
„desvoltat.  .- E - 

Depr idee. —S5-s se > spună ideile” priicipele în deo 
sâbite, modele. din cartea: de - lectură. : a 

„Să se: afle: ideile asupra “temelor; masă; calul, 2ar- > IE ha, „ (descrieri); lupta de la Călug ăreni, Tovoluția du Eu) Tudor Vladimirescu: (araţiuni); Cu : aneiuna : bo 
| - prânz, dar: nu poți Şi. cina (teorie și axaţiune) ;, „roua, . zăpada, vînt, „teme „amestecăte), a 

S. , - ! . . e pu 
po - . , - 

a 7 Yotiunea, 

Ă “Cea. mai inşovnată, ai categoriile. topitei euristiăe- pentru studiul unei teme. este def întțiunea sau lămu-. rireă ideilor. “Pentru că cele. mai..multe neînţelegeri şi certe, atât. “în literatură Și în știință cât şi în vi- „aţa practicii, vin. din! lipsa unei: lămuriri de -âjins. 'a ideilor” și a. vorbelor prin _cari” să esprimă, aaa Ca să. înţelegem mai bine ce e. detiniţiunca; trebue - .. să ne oprim. asupra nofiunoi Și a judecății ; pentru” că - „“definițiunea este:0 noțiune mai desvoltata, Sau: arăta- rea cuprinsului - unei” noţiuni. sub: formă de judâcată. . > Prin, noțiune: înţelegeri cuprinsul însuşirilor. esen- ţiale ale. unui lucru, său unui fenomen, Însușiri fură cari cl n'ar pută: fi ceea ce este,:D, e noțiunea : de. arbor o: formează trei idei. “principale: “ideia de ră- . _dăcină,. de: trunchiu . și. de ramuri, Ori: care. arbor are şi “alte: părți ȘI însușiri ; cum Sunt: frunzele, “florile, | fructele de. teluzite specii, colori Și forme; înse a. 
Ei i . - - . în ea 3 

, î - . 7



ă costea variază , de la un “avon la: au, pe. “când cele - 
„de ntâiu: sunt comune: tutuzor arborilor. Ideile nsu-.: _ 

" șirilor comune - “bituroi: lucrurilor. de. același. tel, d. e. 
aici. tituror “arborilor, se: numesc, motele esențiale: ale 

noțiunii, iar 'eelealalte se zic note "accidentale. Î Noţiu- . 

nea, cuprinde : înse- numai pe cele: de: ntâiu, 

si: = 'Toate: lucrurile sau fiinţele, a cari se “poate a= 

“plica acecași noţiune, în esemplul arătat . toți arborii, 

formează sfera: noțiunei, și stă în raport întors cu. 

cuprinsul. sau conținuțul ei ;- adecă cu cât sfera “va. 

„fi: mai întinsă . cu,. atât Gnprinsul vai. fi mai “mic, gi 
Să Vice-versă. D. e. “dacă la trei note. esențiale. ale noţi-” - 

| unei. arbor vOm. adauge Și pe a patra, roditor, am mMă-, 

rit cuprinsul, dau am micșorat sfera, pentru: că no- 

„țiunea . de pom .sau- „arbor roditor. nu, mai cuprinde? în 
„sine “pe toţi. arborii. i N 

“Noţiunile, cazi. „căprind un gen. “zatreg de lucruri 

sau de idei, 'se numesc “gener ale; „cari 'înseâmnă, nu- 
„mai. o parte, sunt, „speciale; iar, „acelea, cati, cuprind 
un singur lucru Sau -0: singură | fiinţă; se zic dndi- 

“viduale, D. &.arbor e o noţiune generale. faţă cu măr, 

„Cireș, frasin; plin, e cari sunt. noţiuni speciale ; și 

“acest: arbor,. Ioan, Pâris, sunt noțiuni individuale, No- | 

țiunile individuale sunt. subordinate. celor speciale și 

„acestea, celor generale. Insă: atât generalitatea cât: și . 
ai “specialitatea noțianilor, sunt mumai relative; d. e. . 

-arbor, poate” fi o noțiune: generală, faţă cul alţi ar: 

 bori și '0, moţiune specială față. cu planta. -? Da 
„Deprindene:= Se vor alege, din cartea de lectură. 

Sea | mr 

j . î az E po
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Sau se vor: spune, dn 1 memorie, „oral sau în scris; mai 
multe noțiutii, arătându- -se Sfera . şi conținutul “lor, 

3 . Cugetarea sau  Tuitecata. 

- Noţiunile) e iazul ftoră o combinațiune regulat, , "nu; formează : “cugetarea. A cugeta însemnează a. îm 
-preuna, cel puţin două noțiuni astfel, ca una se spună 
„ceva despre cecalaltă. Noţiunile trandafir, a înflori 

şi Ori câte voiu mai înşira, sunt numai elemente 
ale cugetări. Zicând ! inse, andaf îp u îuflovoșta, am. 
0 cugetare - sau o: judecată. 

- O judecată spusă prin: cuvinte se zice pi 0posițitine. 
Prin urmare toate! regulele proposițiuniloz,. arătate” în sintaxă, sunt şi ale judecăților. Astfel putem deosebi judecăţi afirmatie și 1 egatie, simple “şi compuse ; E dupe, sferele noțiunilor, din cari se compun, pot fi ge- -nerale sau particulare ; . dupe relațiunea lor între sine pot îi cordinate Sau subor dinate.. Dupe modul. combi- naţiunii subiectului cu: predicatul - judecăţile . sunt : „oategorice,. când. predicatul afirmă, Sau neagă, ceva | - le a dreptul despre subiect, | ca în esemplul de mai „Sus; şi: apotetice, când predicatul s spune ceva; numai condiționat. despre subiect ; „dacă “unt unghi maro toate laturile e ale, nici un Jhăurile: hui nt sunt e gale. | Judecăţile numite disjunetia 2 sunt compuse din ju- decăţi categorice, din cari numai una poate fi ade- vărată, d. €.,. omul se naște cu disposițiuii luunej Sau : cu disposiriuni ele. , INI



  

JJ udecăţile se zic prăblematice, “când predicatul spune | 

ceva nuniai, ca posibil despre subiect; d. e. se poate, 

ca eroul amaă roman sau al. unoi- drame se fi trăit; 

și apodielico, când spun ceva ca necesâr, d. e. ori 

tre ;toate liniile ce se pot duce între acele doue puncte. 

„ Cea. mai . importantă împărțire a. judecăților este' 

în analitice ȘI sintetice. Amalitice sau esplicative se: 

zic judecăţile,- în: “cari - predicatul nu: adauge nimic! 

la, conţinutul. subiectului, ci : numai esplică noțiunile : . 

cuprinse în el; d. e. soarele  bhuninează şi încălzeşte 

mina și-a încăli, sunt cuprinse, deja. în- “conţinutul 

noţiunii soare. - Iar sintetică e judecata, când predi-., Ş 

"-catul ein esprimă -0 "noţiune, ce nu se află în conţi- 

“nutul subiectului ca notă esenţială a acestuia: d. e. 

Petru e scolar ;. singura, notă esenţială a subiectului 

Petru este noţiunea om, înse nu ori-ce om e. școlar. 

„Din: punctul de vedere : al celui ce cugetă se pot 

considera ca sintetice Și - judecăţile analitice, „când 

| predicatele lor arată noțiuni cuprinse | în subiect, inse 

'ce axe incepul, trebue să aibă și sfirșil;. oaghiur ile - 

umati tritughiu, sunt egale. cu două aughiuri drapte; 

inta . dreaptă între doue puncte e. cea: mai scur tă în- 

„este: o judecată, analitică, „pentru că noțiunile de: a-lu-. 

ne-cunoscute cugetiitoriului, așa în: cât cunoştinţele : 

acest n în adevăr se înmulțesc: prin asemeni jude- 

căţi; e. apa” stă din - oxigen și” idrogen,. tarandul N 

este un ițe “sunt judecăţi analitice, înse pentru : 

cine află ântâia oară aceste adevăruri, ele, sunt ju- 

“ decăți sintetice. 

ID '
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a | - . - Diprindora. Se. + vor analiză vurmitcarele judecaţi; „0 Sverate, „afost osindit ' la „moarte - pe nedrept. Unele - “plimete * sant docuife, “Nici . -0 “plaiul nu 00 însuflețită. SI i * Dacă fier al se, in forbântă mult, se topește. Aa fe me. 5 . atmosferă d, foâa e: .multă. apii: pe suprafața. sa, schini= | _ Se bare de: pati LI anttimpuri ; pr in. „urmare lrehae să EN aibă. ȘI locuitori, “Atmosfera pământului are 0 Înăle: | 
.  fime, cai - de 60. de chilometri. Lana nu. poate : ar ae da locuitori, pentr u că n "are. dbhds sfar d. "Shakespeare, Sau. IE Dante, Sau. Goethe este. cel: mai mare: "poat moder ha Ri Se vor serie in caiet, din memorie; ș sau din, cartea, Si E „de. lectură, „mai multe, judecăţi. i Ice 

NR - 13, “betniţiunea. e N 
N e a ai a Sa “ Intre . însușirile esenţiale. ale. nui Jaoru unele îi: „sunt comune cu “celealalte ' lucruri de felul” său, âltele- îi sunt propri numai lui. Cele. de” ntâiu se - numesc n  gener îc0 sau - “genoral;, colealalts Specifi îce, par ticulure = Sau-distineline, 

Definiţiunea este espunerea, „ânsoșiziloi: esciițiale, a “ale unui „lucru, "comune, lui cu: gerul cel măi dea RI - proape dă care” “ţine, şi -a însușirilor . specif îce, prin . „cari. el se deosohește, "de: alte.. Tucruri . de. același fel.: | Ea ăratii conținutul unei noțiuni cu: toată, preci- RE | sn "siunea necesară. D..e. voind să "defini un "Dătrat 7 zicem că este un: paralelogrami, cu- unghiurile drepte i - Și toate laturile egale; nu inse că” este fi, întră. cu 4 dati, care este tn gen „hai: i: depărtat, al pătratului 
e az E a a 

LI .. DE v 
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şi care ne ar sil să îmmulţim'. notele esplicative, 

de cari ne. „putem .scuti, arătând” deodată. genul cel 

mai de aproape. . . “ 

_Definiţiunea poate fi logică sau literară. | 

_Definiţiunea, logică se mărginește la arătarea pre- 

"cisă şi scurtă a notelor. esenţiale, generice și specifice, - 

ale -unei noţiuni, ca în esemplul de mai sus. Defi- 

nițiunea Literară esplică mai pe larg conţinutul no- 

“țiinii. și întwun mod mai plăcut. a 

“Definiţiunea logică este necesară pentru Jimurirea, 

„ȘI deosebirea, noțiunilor abstracte; iar. noțiunile, con- 

„crete ale lucrurilor și fiinţelor se esplică mai bine ; 

„prin „definițiuni desvoltate sau prin descrieri. Pentru 

că o noțiune abstractă o înţelegem bine numai dacă ni 

se spun. notele sale esenţiale și distinctive, iar o. 

„fiinţă vie, un lucru sau un fenomen, îl înţelegem 

bine numai dacă ni, se zugrăvesc toate pănțile ŞI în-. 

' “suşirile lui, atât cele esențiale cât şi “cele accesorie; 

şi aceasta numai prin descriere se poate face, 

Definiţiunea se zice nominală, când esplică nuinai 

numele. unei noţiuni, Și, “voală, când, lăimurește însuși 

luerul sau. „conţinutul noţiunei. e 

„ -Esomple, — Psichologia, este știința despre suflet—. - 

| Astronomia- este știința stelelor. — Geografia, înseamnă _ 

descrierea pământului —(Defâniţizni nominale). 

"Dreptatea este 'o virtute, care stă în a lăsa și a. 

da. fie căruia, al său.—Intunecimea, este lipsa lumi- 

pei. — Graţia este trumuseţa în mișcare. — Imţelept 
! . „. 

z 

Strojann, Literatara. : - AR p 3. 

- : , ! :
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„este omul, .care și din rău știe scoate binele,-—(De- Ca. . Ia ap Sa i, 
 finăfăuna logice şi reale). e SRI Contersăţiunea 5): — “Tonul: bunei Conversațiuni. e" *> curgător Şi firesc; nu; e nici greviu, - nici uşor; e. 

oa 

- erudit fără pedanteric, vâsel fără, Sgomot; polit fără afectaţiune, galânt fără. desgust, „glumeţ fără ambi- -. Suitate. “Nu sunt, nici disertațiuni, nici “epigrame ; . | _ într'însa omul -raționează fără. de-a argunienta ; glu- „mește fără jocuri de. cuvinte, împreună spiritul cu E judecata,: maxcininele- cu vorbele ingenioase, satira ' cu - “morala” cea - aspră. Se. vorbește. de toate, ca ficare se aibă” ceva de. zis; nu - se. “aprofundează cestiunile, , pentru a nu: aduce, urit; se propun -ca în "treacăt, -. „se. tratează cu -repeziciune ; fiecare spune părerea 'sa Și o susține în Dţine cuvinte ; niminea -n'atacă eu | „tărie pe a. altuia; niminea, Du apără pe a sa-cu în- | o căpăţinare: Oamenii desbat. pentru „a se lumina, se o- prese la dispută; fiecare se instruește, fiecâre se E muzează, toți” se duc. mulțumiți ; și. însuși înțeleptul Aa 
EN
 

poate duce: cu sine: instrucţiuni. despre uciuri deinne - de. a fi editate de tăcere, |. EI IER Ea 
E T4 Disposiţiunea sau Dlanul temei, 

EN După ce am adunat. astfel toţ, materialul “temei, .. - 
“ÎL puneni în 'rînq împărțindu-I dintr”uu anumit punct. - 
de vedere, conform cu scopul. compoşiţiunei, | care a-. -poi trebue observat în tot cursul ei; Şi în ăst mod. de J.J Nousseau. N
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- “formam planul dupe care . urmează a se esprima cu- | 

getările adunate. La împărțirea acestora considerăm E 

mai, ântâiu punctele principale ale temei, cari . tre- 

puesc puse :în-ordine logică, cum urmează. unele. dupe 

- „altele. Fiecare din, acestea: trebue si aibă o desvol- i 

„tare „potrivită cu -a celoralalte, Să nu repete cugetări 

spuse odată, în âlte părţi Și s5. nu „fo în, contra- 7 

„„zicere cu acestea. a Ia 

„Același proces analitic se: urmeăză 'apoi și cu păr- o 

“ile, secundare ale fiecărui punct: principal. | 

| In urmă. să face întfoducțiunea. ŞI conelusiitnea lu: 

„erării, câre au se “completeze planul temei. Scopul” în-: 

ă tnoducerii este de a. pregăti: atențiunea cititorului, a- - 

rătă indu-i, în scurt cugetarea, "ce formează "obiectul 

„temei, şi “punctul” “de vedere din care se: tratează. 

„Pe lângă aceasta. se arată “une ori și. alte împre- o 

 jurări, ce trebue a se axă în "vedere . pentru deplina 

înţelegere. a cestiunii ; împrejurări privitoare, la Au- îi 

“torul, la obiectul, sau. la scopul composițianii. 

Conclusiunea trebue, -se fie cât. se poate de sar, 

. pentru : a cruța. atenţiunea „cetitoriului, obosită; da ŞI -.- 

a nu slăbi: efectul composiţiunii. a , - 

Scopul” conclusiunii este ” tocmai: din conitra „de a 

mări acest efect: prin '0: cugetare generală, care să 

reflecte lumina sa asupra întregei 'composiţiuni. A- 

„ ceastă "cugetare poate cuprinde şau un punct de le-- | 

"gătură al: obiectului tratat cu alte obiecte, sau însen- 

| „nătătea, și folosul lui practic. ori “teoretic. 

„Alte, ori pentru înlesnirea înţelegerii, în” " conelu- 
7
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| siune se dă un șcurt zesumat de. cuprinsul temi ; i iar când scopul acesteia e de a. influența asupra, sim- 
țemîntului ori a, Yoinţei, ca în “orațiuni, conclusiu- „nea resumă, cele zise sau arată urmările acelora prin un colorit mai viu și prin. un. ton mai înălțat. a ! espresiunilor, 

 Esemplu — Desarierea serii, 

"Trecerea de la activitate” la,  depaus, Influenţa lu- minei asupra vieţii aa | Apusul soarelui ; amargul, serii ; aţirea întuneie- cului. 
Ri ” Inchiderea florilor: ce: se petrece. în Organismul. plantelor; repausul animalelor; paserile d6 noapte; făcătorii de rele. 

Intoarcerea luerătoriului de la: muncă ; adunarea . familiei în jurul căminului, Tabloul „serii. . = | Retlesiuni generale ; asupra, omului și: a, lucrurilor. Deprindere.—Se' vor arăta ideile. principale și a- șezarea lor în felurite modele din cartea de lectură. Se xor arăta în scris ideile ptincipale ȘI ordina- | rea lor. în. descrierea dimineții, a nopți, a toam-- nuci, într'o pelițiune pentr u admiterea. da concursul de bursă, într'o epistole de idila. unui, amic la ziua onomastică, Și în alte teme, | 
| 

15 Blocu ţinea, 

„După ce am esaminat și studiat de ajuns obiec- | tul temei. și i după c ce am: adunat ȘI. am” pus în rând 
i,



  

37. 

tot materialul. ei, ne r&măne formularea și. stilizarea 

E cugetărilor. La ori ce composiţiune această, lucrare tre- 
* bue să-se facă numai după ce am studiat tema, și 

am” format planăl ei, pentru că numai atunci, ne mai 
fiind „preocupaţi de fondul cestiunii; putem concentra 

“toată luarea aminte asupra formei sau a stilului. . | 

“In stilizare trebue să avem în vedere feluritele 

însușiri ale stilului Și aplicarea. lor conform cu. na- 

- “tura, cestiunii, de. care ne ocupă. 

„NOTE. —Imcepătorii, cari nu pot art âncă acea avuţie 

do. cugetări și cuvinte şi acea deprindere în asocierea” 

ideilor, care înlesneşte espresiunea dându-i frumuseță şi 

graţie, să- Și aducă . aminte, că în ori-ce lucrare deprinde- 

rea e. cel mai bun măestru și că pe lângă studiu și dispo- - 

E sițiuni naturale bune, se 'cere încă multă „stăruință pen- 
tu a ajunge la ceva, se cere acea «muncă obrasnică» 

(labor. ampropus) , dupe espresiunea lui Virgiliu, care toate - - 

le învinge. Ribdarea, dacă nu este însuși - geniul, cum 

azis Buffon, este_totuși un element esenţial al geniului. 

Când intimpină cineva, prea multă dificultate în aflarea -- 

- unei espresiuni dorite, se nu stăruiască asupră-i, ci să se 

_esprime cum poate mai bine și se treacă înnainte, ca nu 

oprindu-se prea mult întrun loc, să se obosească înainte 

„de. timp şi se piardă momentele unei: bune disposiţiuni. 

„. Asemenea momente trebue a“ le căuta înadins, pentru 

a produce cea mai bună. lucrâre, ce stă în “putinţa noas-. 

tră. Dacă, cere trebuirița, ne putem crea ' înșine o bună. 
„disposiţiune prin vreo lectură potrivită cu . obiectul, de . 

„care ne ocupăm. Xici o dată nu -se simte cine-va mai a- 

" plicat a serie de cât atunci, când ceteşte- lucrări anialoge 

composiţiunii ce vrea să facă. Dacă “te: opreşti . în mijlo- | 

cul lucrării, fie din oboseală, fie. din altă causă, mijlocul n 
„d



cel mai potrivit de a-ţi recâștiga. buna pornire de la în- ceput este de'a ceti âncă odață ceea „ce ai scris, inteli-. : _gența, iimaginaţiunea şi Simţemintul,, “nutrindu-se. astfel din. . productil: propriei lor inspiraţiuni, redobindese vioicitinea “necesară... - . ! Da : Ca o! “bună deprindere pentru a câştig a înlesnirea €-. locuţiuni - se” recomandă a: ceti cu. luare aminte bncăţi alese “din scriitorii clasici, însemnând unele espresiuni. mai * importânte; și apoi de a încerea reproducerea lor. din memorie. Terminând! lucrarea și comparând:o. cu modelul 7 ales, “începătorul va găsi cea mai! bună ocasiune de a -cunoaște dificultăţile artei de a scrie şi, mijloacele de a! le: învinge. Continuând această deprindăre cu modele a- „lese din i mai mulţi scriitori. și cu "deosebite - genuri graţie. de scriere, elevul; va căştiga pe. nesimţite o „însemriată “şi înlesnire de espresiu ni. e - D Când „composiţinnea e gata şi “stilizată” dupe. t toate. re- gulele, o punem lao parte, pentru a '0 lua și â 0 re- 1 vedă peste câtva timp. Atunci - „0 putem ! aprecia cu mai: - puțină. preocupațiune şi, ca și în o. luerare straniă, mai. Ușor putem afla Sreșelele + sau lacunele, ce vom fi făcut; "= şi astfel îndreptăm, ce găsini. de “îndreptat, adiiogând u- PI nele și ștorgând altele, 
Si Da „Autorul trebue să so. ferească: mai ales de două d&- „ fecte; de a esagera însemnătatea obiectului şi valoarea. 1 lucrării. sale, și de a le preţui mai- puţin - de cât merită ; una se întîmplă oamenilor „Presumţioși, altă acelora. cari nau destulă incredere în sine: amindouă conduc la 6rori. „Mai ântâiu cercetează, . prin 0) privire repede, ce in „presiune. îţi face întreagă composiţiunea; apoi. esaminea-. '. Ză-0 "parte in parte. Observă înse, că ideile Şi impresiu- Bă ”nile dictate dg ântâiele mişcări ale sufletului. sunt de re: “gulă cele mai | bune și că o corectură prea amănunţită, . 

A .
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adesea o ori i strică, în loc să folosească, peătra că dă com- | 

“posiţitinei o strălucire superficială “în paguba originalităţi E 

'și vioiciunii firești, sub care se “manifestă, ideile “la ântâia. - - 
N 

E inspiraţiune. pa - E N i 

. 

A. face. corectura: prin alţii nu e de recomandat, nici - 

a ceti pentru. acest 'scop ori şi cui ceca-ce ai scris, Este 

bine înse a cere sfatul unui. amic, sau al unui “om “destul - 

” de „competent, pentru că esto în“ matura omenească de a: | 

“- observa mai cu înlesnire erorile altora de cât pre -ale 

sale. De mare însemnătațe sunt în această - privâhţii cer- - 

„curile Și asociaţiunile, literare. . 

  

e CAPITOLUL II, 

“Stilul, regulele. şi însușirile, stilului. 
N pi . . , „i 

7 7 

16. Deiniţivnea și însușirile stilului. 

* Diăţiune sau. “stil :) se numeşte modul de: a. se 

„esprima, girul și însufleţizeă ce dă cineva espresiunii | 

cugetărilor sale. In stil se. cunoaşte meritul” ȘI va- 

“Icar ea: literară a ori cărei scrieri; pentru. că faptele 

Și cugetările, care . formează „cuprinsul scrierii, se 

pot imita, se .pot împrumuta şi traduce dintro limbă, 

în alta, iar stilul nu" se poate imita nici. tradu- 

ZA e deosebit atât de - “Limbă, ct și de ideile 
7 PI II 

| 

1) La, Romani condeiul, cu care “seriau pe table cerate, se „zicea . - 

7 stilus. -EI ara un mănunchiu ascuţit la: capetul din ps, -ca să poată 

"săpa literile în ceară, şi lat la cel de asupra, ca “să le poată îndrepta ăi = 

la trebuinţă, De, „aci stilul zertere a a indrepta,, - 

. E e î. i | . 7 -
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proprie a, sciitorului, “Pentru că în stil sunt esprimate;/ nu numai ideile Și cugetările scriitorului, ci şi modul lui de a vedă - - sau de a-și închipui lucrurile și imaginile ăcestora . “împreună, cu impresiunile și simțeniintele ce ele pLo- „Que într'însul, - + | De E Iar “imaginațiunea Și  simțirea, variază, de la un 

esprimate prin ca; e o calitate 

individ la altul, pe când . ideile Și cugetările Sunt _coinune "tuturor și au legile lor determinate. Prin. urmare stilul nu „poate. fi: de cât individual, ca și - „închipuirea, și Simţirea 
Da Fie care. scriitor "și fie care artist 'de ceva: valoare „are. un. mod: propriu de a-și esprima, ideile, fie, prin . cuvînt, fie prin culori, piatră sau . alt material; fie -- care are stilul său, prin care se distinge. de alţii. Inse nu ori cine poate avă stil. Pentru. aceasta, pe: lângă o judecată sănătoasă și o cugetare limpede; : „se cere âncă o îuchipuire: vie, un -simţemînt puteri. “nic și facultatea de a esprima cu înlesnire: și cu -- graţie cugetările „și Simţemintele sale. Fără aceste fericite daruri, ale naturei poate fi cineva erudit, om. de Știință, chiar un! mare” cugetător, Și poate espune - . 

limurit și precis ideile. sale, înse nu va. ave stil... 
nu va-fi scriitor. . stfel: sunt mai mulți: naturaliști, filologi, Hlosofi și a o i | Fiindcă, fiecare epocă și fiecare nâțiune are. mo- dul său de vedere și de simțire asupra” vieţii şi a lucrurilor, Și brin urmare un ideal Propriu al său; . 
urmează că: fiecare epocă și fiecare națiune are un. * 

edi .
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stil propriu al stu, atât. în literatură « cât Şi în cele- L 
alalte arte. Astfel, în architectură: se distinge stilul 
grec, roman, bizantin, gotic, - arab al renaşteri; în. 
pictură, stilul italian, olandez, ș. a. 

ȘI fiindcă scriitorii și artiștii sunt productal tim= - 
pului. şi' naţiunii lor, și fiindcă operele lor sunt es 

, presiunea cea. mai înaltă a idealului epocei, în care 
trăese ; “urmează, că stilul lor, de și original și în- 

7 dividual pentru” fiecare, are! și însușiri comune, prin: 
- cari înfăţişează stilul epocei. Aceasta e o condițiune 
tot așa de însemnată şi. necesară pentru valoarea, 
lor -ca.-și individualitatea. 

Stilul are felurite însușiri dupe temperamentul | 
scriitorului și dupe obiectul scrierii. Între” însușirile 
„stilului se numără” de obiceiu puritatea, corecteţa, ]ă- 
murirea, esactitatea, precisiunea; unitatea, varietatea 
şi altele. Inse acestea, se rapoartă unele la limbă, 
cum sunt puritatea Și corecteţa, altele la fondul £ Scri- - 

„erii sau la idei; prin. urmare, nu sunt î însușiri: pro-" 
prie ale stilalui. Din definiţiunea stilului „urmează, 

"că însușirea lui principală este originalitatea. Din 
ea „derivă, o mulţime de alte însuşiri, cum sunt: in- 
dividualitatea, obiectivitatea sau impersonalitatea.. Va- 
rietatea, naturaleţa,: simplitatea, frumuseța, graţia, 
sublimitatea și altele, dupe natura subiectului. ȘI a 
autorului care-l tratea ază 

NOTE. 1). Originalitatea, eleganța şi alte. calităţi pro-- DI 
prie stilului se pot simţi şi înțelege, dar. nui se pot în- - 

„ta, precum nu se poate nici stilul însuși, Pentru aceea - 

- . - s
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vom stărui- mai mult asupra: însușirilor obiective, cari 
prin Studiu și deprindere şi le. poate apropria' ori-cine,. 

2). Cele două definiţiuni faimoase, una; stilul este omul 
— atribuită lui Buffon,. alta stilul este: lucrul — atribuită 
lui Voltaire, sunt amîndouă defectuoase; pentru “că cea, 
de 'ntâiu arată numai isrorul subiectiv al stilului, a doua - . 
numai /isvorul obiectiv. It: a z 

Stilul nu este nici omul, nici. Tăerul singur; ci, cum 
"zice. "foarte bine de Sanctis, el este lucrul cu refleosul și 
“efectul său asupra minţii omului 4). : i 

- «Din niulte părți ale lumii! primeşte poetul razele ds” 
humină, dar prin mintea lui ele ni tree pentru-a- fi stin- | 
se, sau „pentru a eși,cum au intrat, ci se: resfrâng în. 

„prisma, cu care Pa înzestrat “natura, şi es numai cu” acea: . 
stă răsfrângere Şi coloare individuală» Zi. 

« Poetul. adevărat este impersonal. în perceperea - lunii, 
„întea. cât în actul perceperii- obiectului trebue: să se uite 
pe sine însuşi și” să-și concentreze toată privirea în Gbiect. 

„ «Dar odată perceperea” dobândită; manifestarea, ei în 
o anume formă reproduce caracterul: personal al poetului 
şi o asemena resfrângere in „prisma lui proprie esprimă | 
individualitatea lui esenţială» 2). i 

3). «Ce este dar stilul? este acea viaţă, ce. cugotarea 
ta o primeşte în tine şi pe: care, mo comunici, espri-, 

-mând-o, altofa» i ARE - i 
4). In formarea. stilului unui soriitor. se. pot deosebi 

trei momente: . o O 
"a. Studiul * preg gătitor. al condepțiu iii. Gitutarea; ego: 

rea, esaminarea materiei, e care formează obiectul cugetări 

  

———— 

_1) Ferrierii Guida allo studio critico della letteratură p. '3$6. DT. Maiorescu, Poeți și critici în Critice, vol, Il. '3) Jdem. Asupra personalității şi bipersonalității - Critice vol II. : ! 
„% Ruggiero Borghi, Letlere eritiche. p. s2. 

poetului, în 

PB
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„moaste, încă nu e nici. artă, nici. stil ci preg căitirea pen: 
„tru una și pentru alta; _: -.. N 

| 43 . -- - ia 

- 

b, „ Recuioaşierea și organisnaul coneepliunii înseși. - 
Analisă particulară, intuiţiune limpede, înşirare lămurită; 
a părților composițiunii. Cine serie în acest moment, de-- 

“vine lămurit, înse nu plăcut; „pănă aci e talentul de com--" 
posiţiune, nu e adevărata și propria putere de! stil ; 

e. Insujlețirea din lăuntru a. concepțiunii și. nimorita.. 
sa espresiune prin cuvinte. Cugetârea se întrupează, în-- 
călzește -mintea sâriitorului și "devine stil în. cuvintele,.. 

5.) Stilul .ori-cărui autor este” individual și. naţional în. 
același” timp. Omul nu cugetă . decât într'o „limbă, care: .. 
şi-a” asimilat-o -din copilărie, care -are: o literatură. an. îi 

limbă, cum -S'a zis, nu se constitue decât din idiotisme;: N 
idiotisme de. vorbe, idiotisme de locuţiune, idiotisme de-: 
„inversiuni. Dacă. am traduce aceste idiotisme intr o-limbă, - - 
universală, am înceta de a fi înţeleși; ar tiebui să schim 
băm nu numai limba ci şi modul nostru de cugetare * să | 
înlăturăm de la noi tot ce este individual, să generali- 

- Zăm şi espresiunile proprii şi să le luăm. toată precisiunea... 
"O ast-fel de. cugetare. Sar destigura, ar deveni” săracă şi 
Biră viaţă 2), VA - 

6). Yeohia împărțire a. stilului în simplu, tâmperat sau. 
 “florit;; și sublim, imitată dupe Cicerone; : (adespre orator») - 
şi Dionisiu din Halicarnas («despre combinarea vorbelor») 
este neîntemeiată, întra cât se rapoartă la partea obiec- 

““tivă Sau. la. cuprinsul. scrierii maj mult de. cât la. partea, - 
- subiectivă sau la i însuşi stilul, Apoi 0 impărţire determinată _ 
a stilului nu se. “poate face nici „dupe felul său, nici i dupe: 

„7 - ză 

  

2 

5 Ferriori O, e, p. 3778, . i 5 | a 

„cari o reproduc cu o viguroasă întregime» 9. Pa 

poe 

i 

N 

- stil propriu, ceva naţional! de care suntem pătrunşi. O 

%) M. „Susan, Lari au poâi de rue sociolog ogițue, p 205 Da 

zi:
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obiectul scrierii. Din ambele punete de vedere se pot deo- 
'sebi nenumărate feluri și nuanţe de-stil: lămurit, precis, 
tişor, natural, simplu, demn, elegant, armonios, delicat, gra- - 
țios, inflorit, sublim, naiv,. umoristic, satiric, oratoric, fi- | 
losofic, istoric și: a; dupe temperamentul scriitorului și dupe 
obiectul ce tratează. 

Deprinderi.— Pentru deosebirea, stilului 56 Vor cor- 
para, felurite fragmente: de , deosebiți autori, din car 
„tea de. lectură; d. e, « Deseori ierca sernei»;. - « Câmpul - 

 Bără, gama de ĂÂ. Odobescu, și aceleași subiecte 
în versuri de, V. Alecsandri, Ș.. a. Foarte instructivă 

“ poate fi compararea stilului cronicarilor „cu a serii- 
torilor. de astăzi, d. e. următorul fragment din «o 
seamă de cuvinte», aflate în fruntea. cronicei lui Ne-: 

“culcea, cu balada mamar” hui Stefan Cel Aare de 
„Bolintineanu, . 

«Ştefan Vodă cal ban, batendu-] urci la Ră- 
boeni,. au mers .se intre în statea, Neamţului, şi 

> fiind mumă-sa,. în cetate, nu l-au lăsat. se intre și 
i-au zis că: Dastrea în cuibul său piere. . Că st se 
ducă în sus, se strîngă oaste, că. isbînda va fi. a 
lui; și așa pre. cuvîntul : “mame-si s'au dus în “sus 
şi au strîns oaste.» Ma Su | x 

Pa Ip Puritatea timbei.. o 

Ca - să fim lesne înteleși în: vorbire și scriere 
“trebue să ne ferim de espresiuni necunoscute : sau 
grele de înţeles. Astfel sunt archaismele sau cuvin- 
teJe învechite, prorincialismielo netrebuitoare Și” neo- 

N 

x
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mite barbarisine.” 

„vincii. Ele sunt sau: fonetice, d., e. ch 

logismele întroduse în limbă fără, trebuință și nu 

Provincialisme se numesc cuvintele și construe-. 
țiunile întrebuințate numai în unele ţinuturi sau pLo-. : 

cpt, ghine, hier, 
se fași iși? se ag, - se UCuji ; oiehi, 7oichie; în . 
loc de piept, bine, fier, ce faci ici ? sau etimologice: . - 

"Și sintactice, d. e. o int, 0 vest, (a venit, a văzut), 
casele ale marile, ale. căși mari sau lexicologice, d. 

e. tron "(cosciug): dughiană (magazie), poană (stru- 
„ Sure), fragi frumoși (iragi frumoase), horia (coș), hor- 

Rar (coşar), corfă (coş de transport), Cucuruz sau pă- 
Puşoiu (porumb), birău (primar), și a. | „„. Provincialismele se, pot întrebuința: numai când. nu se.află în limbă o altă vorbă generală, care se esprime aceeași ideie, și în acest ca 
țează numai provincialismele de. cuv 
„ Barbarismele sau cuvintele străine rău întrebuin- - - țate sunt dupe origină lor. lutinisme, 

franfusisme, fJermanisme, gecismie, + 

5. se întrebuin- . 
inte corecte. . - 

Jalicisme sau. 
turcisme, slaro- „MSM6, $. a. dupe cum sunt luate din. vreuna. din a- 

ceste limbi, 

Inse tendința de a păstra puritatea limbei nu tre-. 

„cuvinte străine, Priw aceasta am lips 

bue s'0 esageriim respingând necondiţionat ori ce 
i limba de unul 

din isvoarăle sale de înavuţire. Prin" cultură se în-. | 
troduc în viaţa, intelectuală a națiunii o mulţime de | 
idei și nuanţe de idei nou&, pentru cari nu se: află 
cuvinte în limba poporului. Astfel. sunt de esemplu 

N
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“mai i toţi + termenii de ştiinţă și „aite, Neologismele de 

această categorie nu 'le . putem, încunjura, cu atât mai. 

“puţin “trebue să ne încercăm. a scoate. cuvinte. străine, 

- introduse deja în limbă şi. românizate, în. locul Că- 

"zora, n'am 'avă altele pentru. a esprima aceleaşi idei, , 

„Sau 'a forma dupe: plac cuvinte noue. 

Notă asupra pritcipiiui, dupe, care b ebue să ne-în-.. 
-dreptăni în cultivarea limbei literare. — Pentru un „erudit 

fiecare vorbă dintr'o limbă represintă o noțiune. abstractă. 

Pentru popor înse limba sa este _espresitinea nu: numai a. 
inteligenţei “şi cugetării. abstracte, ci. a. întregii vieți, “su- 

fleteşti. Şi - considerând că în popor . elementul” moral al. - 
- simţimintelor : ȘI. tendinţelor”: este precumpănitor faţă „cu 

-elementul curat intelectual al - reflesiunii, putem 'zice că 
limba „poporului + “esprimă mai: „mult simţeminte, tendințe 
i imagini, de cât idei abstracte. Un: cuvînt întrebuințat 
de popor în desele relațiuni ale viieţii familiare . și soci- 

„ale, d. e. zubire, milă, “binecuvintare, cuprinde țesute: î 
-sino toate suvenirile acestor relaţiuni și toate dimţimin 
tele co'ele deşteaptă în inima, omului. Asemenea cuvinte 
se zic şi sunt în adevăr înrădăcinate în: limbă. 

„ Yoind acum să scoatem. din limbă un asemenea cuvînt 
şi s6-l înlocuim cu un neologism, -am înlătura, împreună . 
cu ideia. “abstractă, și - întreg . elementul moral. Noţiunea 

| „» sau elementul: curat intelectual se poate esprima de ajuns. 
Și prin un cuvint străin, iar cel moral foarte, puţin "sau 
“mici de cum. i > : | 

“Prin urmare dacă ani, înlătura din jimbă toate. cuvin-... 
„tele. de' origine străină, ca seile înlocuim cu neologisme 
latine sau neolatine, am „înlătura, „0 însemnată părte din 

-avuţia morală a națiunei, și prin înlocuirea “lor „cu alte:, 

|



  

PN 

naționale. 

„- “Limba română are două însușiri. însemnate, cari 0 deo- 
" sebesc de alte limbi: poporane. Cum se _vede din” litera- - 

qi 
  

iz, 

EN 

 tira sa poporană, 6a are o bogăţie de espresiuni în cari, 
„ca și “în însușirile mor 
român, se -văd, urmele 
ceasta ea se bucură d 

"limbi poporane: Aceste 

e o unitate; fără. esemplu în alte 
„două însușiri fac, ca'limba noas- 

“tră literară se rămână “mult mai aproape de. limba.popo- 
rului de cât la: alte naţiuni. Și această, este:o: mare în- 
lesnire pentru vulgarizarea științei “şi răspândirea cultu- - 
rei in :popor, înlesnire „care nu se află la alte naţiuni. Si: 
noi am lucra, tocmai în contra acestui mare interes. al 
„culturei naţioale, dacă am.stărui să ne formăm' o limbă 
literară care, dă și” niai romanică, ar :fi mai străină şi 
mai anevoe: de înțeles 

Insemnătatea cuvintelor într'o limbă și necesitatea, „lor, 

de poporul ronjân. 

„„ Yorbe neînţelese de popor; am. pune o. piedică culturei -. - 
ie . ! MN _ Ă - 

ale și intelectuale -ale poporului: * 
unei vechi - culturi. Pe lângă. a" 

aaa A . aaa NE: atirnă do la deasa lor întrebuințare în, viaţa practică ; - precum valoarea și fol osul banilor. atîrnă de la 'deasa lor . 
cireulațiune. Cu cât un cuvînt este -mai des întrebuințat, - 
cu. cât “are'0 mai. mare circulaţiune în: viaţa de toate zi- 
lele; cu atât: este și mai trebuincios și mai. naţional;. fie 

7 

„racterul său naţional. 
ORI ta Sina | „„-„ Intemeiaţi pe aceste Principle, vom căuta „să scoatem . - . din limbă numai. acele cuvinte străine, .în locul . cărora 

şi dupe forme, dă unei limb. ca- 

chiar de origine - străină. Vocabulariul' usual, . considerat - „atât dupe tulpine cât 

„avem alte cuvinte românești, cum sunt d. e. preobrejenie, : “blagoslovenie, vesdul, pravild, slavă, s. a. în l6cul cărora avem schimbarea. la faţă, Vinecuvintare, aer, lege, mărire. " Asemenea vorbe fac p arte din stratele străine superfici- .. „ale, întroduse în limbă prin cărturari şi prin influenţe politice, iar nu prin 'relaţiunile sociale câ. 
, - , 

z 

Stratul cel ve= .-



chiu de slavonisme intrat în limbă âncă înainte”de vea- 
cul al 16. Ma i 3 i 
jar pentru ideile noue, introduse prin cultură în viaţa 

intelectuală a poporului român, precum” și pentru nuan- 
țele de idei, pentru cari nu aflăm cuvinte în limba . lui, 
vom. lua neologisme mai âles latine şi neolatine. Astfel: 
sunt d. e. vorbe ca divisiune, subdivisiune, divisibilitate, 
partițiune, reparlițiune, distribaețiune, retribuțiune, pentru 
cari în limba poporului n'avem de cât împărțire şi des- 

_părțire; act, acțiune, acție, acționar, agent, actit,: activi- 
tate, vecipisă, quitantă, spectacol, contribuţiune; constitu- 
fiune, absolulism, republică, democraţie, aristocrație, oli- 
garchie, plutocraţie, concas, conte, şi ' toţi: termenii „tec- 
nici de ştiinţă. i ÎN a 

Asenienea vom păstra neologismele, cari sau introdus 
„deja în locul altor cuvinte vechi, sân pe lângă acelea, 
întru cât asemeni neologisme s'au popularizat de ajuns 
şi sunt înţelese de toţi câţi știu ceti şi serie. Astfel sunt: 
libertate, speranţă, spirit, pericol; insulă, în loe de. slobo-: 
senie, ndulejde, duh, primejdie, ostrov; S—compătimire, pa- 

„săune, banchet; protector, pe "lângă milă, patimă, 0spej, o- 
crolitor. Pentru: că o limbi este cu.atât mai bună, cu cât „&ste mai bogată în espresiuni; cu condiţiunea - înse, ca aceste expresiuni să fie înțelese. de toţi câţi. pot ceti?). ee 

| 1) Relativ la ideile espuse aci a so. vedă studiul In contra ncolo- sismelor> de T. Maiorescu în Convorbiri literare din anul 1881 No.8: de la-1 Noemvrie, p. 2S1, şi în Critice. —Lintba romănă în jurna- lele din Austria în Critice de T. Maiorescu p, 1-15, v, II. „— Scrisori de 1 Negruzzi, în Convorbiri liter. de la 1 Fevr, 1876, p 45145 din 1S77 p. 17-%7-941-313 şi din 1878 p. 105. — Corespon- dența între 1. Eliade şi C. Negruzzi în Convorb, liter. de la 1 Aug. IS72 p. 177 de 4. D. Xenopol. —— Serisorile NIV-AVIII de C, Ne- gruzzi, în Păcatele tinereţelor +. |, p. 255—277 şi Teoria circulațiu- uit curintelor de D. B. P. Hasdâu în principie de filologie compa- Tativă, - !



Esemple de barbarisme | 

1. Ladinismo— Specte:,. accep, „rece, don, super bio, 

longitudine, latitudine, axă; în loc de privesc, “pri- 

mesc, dar, -sumeţie, lungime, lăţime, osie, 

2. Franţuzisme: aanse:, frapant, sesisex, toiajor, | 
ambară, furaj; în loc de înaintez, uimator, apuc, 

ealetor, încuredbură, nutreţ. | 

Să Germmanisme: stibleto (î încălțăminite), rostb 'aten, 
(friptură), s'a escris concurs (s'a publicat concurs), . 

l-am vecercat a ne spune; (l- -am rugat a.ne spune). 

4. Grecisme: filotimie (ambiţiune, iubire de onoare), 
" filoniehie' (iubire de biruinţă), plietis” (urât), plictisi 

“i (a i se urî), îphemonicos (cuviincios, demn), exghenie 

„(nobleţă), tpochimenou (personagiu), apocomisar, ipo- 

diacon. ş. 'a. Vorbe intrate mai ales în - timpul fa- 

narioţilor și eşite azi mare parte din  linibă. | 

5. Tureisme: hamger (pumnal: încovoiat), hambar, 

“(grănariu), hamal (purtător de sarcini), ogeag (cămin, 

casă), ceair (livade cu fân, pășune), rusfet (dar, mită), 

_hacmef (funcţiune), haznâl. (X isitierie), tu apană (mo- 

netărie) ș.a - 

6. Slavisme:. Ulaoreștenie | (Sâhimbarea la, faţă), 
blugoslorenie, (binecuvîntare),” oblăduire, . (cârmuire), 
îscălire (subsemniitură), îsod (document), - praznic, 

(sărbătoare), zaoistie (desbinare), zapis (contract), pol- 
conte (colonel), prista» (strigător public). . . 

/ 
/ , DE Bi . - - [i - , - De / 
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7. „Ungurisme:. ferate oaie) birdi (primar), 00- - lp (pilărie).. - . 
Depr indori— Se vor copia următoarele barbarisme înlocuindu:se cu vorbe ȘI. frase românești. 
a). Baxbarisme, franceze, — Angel, angelic;. avilesc, avilive, avansez, 0” privire d'ansambl, adio, „baseţă, esersez, - „confiență, cadou, coșmar, belele arte, corigez, corigiat, are mină rea, sugerez o idee, voiajez, voiaj, injustiţie, „Promenadă, frapant, : „Yeproșez, - ivreproșabil, eterne], celest, corectitudins,. fertilitate, sol. fertil, e-- vacuez, mă evadez, int adez, invadat, ev aluez, estir- pez, extorsiune, pantă, fason, “fasonez, facilitate, fu. droiant, forţă, forţez,: froasez, front, Furagiu, garzii pădurii, în. geanrul acesta, grefier, grondez. pe. cineva,  depașeazăi-te, vino la dineu, la supeu, habitaţiune, ha- 

y 

rangă, uimniliațiune, i imprimez, imprimerie, febleţă, Sursă, abundent, intemperanţă, util, „ajustez, între noi era, un malantandii, menaj, rezon, pasagiu, plezantez, “spi- rituel picant, plasez, planșă, branșă, cisme „poantii, „poltron, peizaj, avantaj, puizez, - epuizez, a se purgei, arangez, rebutant, redemțiune, a sovgardă, superfluu, a Supoză, în detail, travaliu, teroare, temporizez, izaver. sez, videz, 
i Alte barbarisme flahceze, Poţi: a-mi zecomandul pe cineva, să“ing shideze prin cetate. . Nln acest 0raș am văzut a purta tunică, lungă. “Nu am bani asupra mea. N Nu voese de o. asemenea înălțare. :: 0 Mă fac forte, „să vă probez aceasta. | Bi 

PA



Nu puteri face faţă speselor.  - +. 

EL face: “pe galantonul, altul face pe: “savantul. 

| A pune la profit istoria. -: - 
= Nu.vă părăsiţi la personalităţi” în „discuţiune. 

Procurorul s'a. sezisat de acest fapt. Ă 

A Tnchipuește- ți, mon șer, că Jaques îmi dedese. un: 

| xandevi i, și. azi înainte ca să-mi vorbească, a plecat: 

în voiaj pentru Paris. Nici barăm, bon jur nu mi-a, zis. 
= Viaţa solitară, este. foarte” annuiantă: pentru omul 

„pansiv. Or, spuneţi-mi n'am ' rezon s5 mă annuiez 

“trăind în această. solitudine? - ae 

„Nu te 'confia lui. S6 abandonăm acest loc, „căci, .- 
am început să am foame și. frig. | 

-- In adevăr azi face foarte . hig. Eu înse nu voiu. 

manca; de la postul meu. 

Adus-au toți scolarii devoarele lor? | 
Toate exersisele sunt aci, dar unele: nu sunt. 'com- 

  

 plete.. i N | aa 

D-ta eşti care trebuia se ne faci cunoscut sosirea, - 

—_ Funesionerilor, Acum nu mai este antrte liber. 

E “Un remarcabil voiajor parcurse . această regiune : 
„=: învtoată extensiunea și rămase. frapat de starea, a- 

"„. Yansată al popolului, şi de abondența, ce remarcă aci. 

| „Conduita șefului nostru este inreproșabilă. | 

Menajază, febleţa oamenilor, ca să te. poţi aranja 

“cu ei. "Adio, „companionii mei. . 

"b, Se vor serie din cartea, de lecţură mai “multe 

| ieologisme necesare, ca d. e. pentru: idei- noue: 
Ea acustică, geo praf e fonograf, elgra amd, constitue, 

+



recțiune, insurgent, punifiune, digere 

  

- parlamentar, legistaț iune, duel, armatură, afluent, con- * 
fluent, ocean, dansul, . peninsulă, accent, individuali. 
tate ;— pentru nuanţe de idei: ce nu se pot urăta prin 
cuvinte. româneşti analoage: puritate, purism,. fluziu, spectacul, pasiune, pasivitate, licență, ș. a | c. Se vor alege în seris mai multe: neologisme netrebuitoare, arătându-se vorbele românești, cu cari | trebuesc' înlocuite; d. e. fortunat, taburel, ftisie, rocă, pendent, ascensiune; frument, accep, mitigant, 2nsu- 

„dadițiune, fra- . udă, dissensiune, apendice, linpaaiu, tenebros, nocturn, : occident, splendoare, raăcujiu,  amoare, liquid, pene=" 

f 

„“trez, hostil, turmentex, voritate, eristianism, saptență, . - dotă, abitudine, abil, inefabil, densitate, manabudine, inocență, ș. a, e Ea d, Se vor alege mai multe arehaisme, din cartea, de lectură și se „vor înlocui cu construețiuni - mo- 

, 

derne; ca d. e. cele următoare: . o "E să greşire ţie fratele 'tâu, pasă, și oblicește 1) el adinsere :) și acela singur. Şi” „să te ascultare aflaveri fratele. tâu.- E să nu tine ascultare, ia cu tine iară unul sau doi că de “între. rosturele- a doi Şi Sau a trei mărturii sănt tot graiul. E să .nu ascul- tare ci, spune la biserică ; e s8 de biserică. începură,. a nu socoti fie ţie ca un păgân şi vam E se târâ mâna ta sau ochiul tău săblâznite 2) taie ea și leapădă e] de la tine. (Din cartea de citire de - Lambrior, pe 38) aa 
pa. ) Invaţă. —2) cu tot adinsul. —2) te ar Scandaliza.
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"Că erea' multă vreme trecut, de: când -era, ' făcut! 

ea aceasta. — Răspunderea ami luată. era, Simeon, că 

mare a muri pănă va vedă Christos.— Ce să milos= 

rădi Dumnezeu cu inema drept oamenii săi pe. care. 
era făcuţi. — Staţi și vedeţi! luczurele, mari ale dom- 

“nului, carele-i făcător în ziua de astăzi. — — Din A- 

„_malecte de Cipariu). - 
Supuneţivă amu a toată. idivea de- om. Giudecă 

tuturor dupe Jucru— Vream se giudecăm lui. 1—Ceia 

ce giudecă mente — Locul acesta, Săntulu. — Rabda- 
„riei ceiia lungei. Ie a 

(Din. codicele Y oronețian). - 

ÎN 18. Gorecteţa limbei în stil, 

A fi corect înseamnă a lucra dupe. anumite re- - 

sule. Prin urmare a fi corect în scriere şi vorbire 

“ îmseanină: a observa cu acurateţă. regulele etiniolo- 
gice ŞI sintactice ale limbei. Corecteţa este o 'însu- 

șire de. ântâia necesitate a scrierii. m, 

Cele <mai. răspândite greșeli în” vorbire și. scriere 
în această, privinţă sunt următoarele:  * o 

1 “Greşeli de declinare la nume d. e. a unei bune _ 

soră, numele « toate cetățile, certuri, troburi, vremuri, 

de. la, ecartă- treabă, vreme, complimentur, legele, 70- 

du pionale în loc de legile, religiile, ş. a. 

2. Greşeli de concordanța adectivelor sau pronu- 
“elor. cu substantivul, d. e. adie boarea, dulce din 

szordele câmpia, tot astfel S'aude a mamei dulce șoapte,



  

din partea, autor taţii super ioară  scolară; a sozietăţii 
ouroiască;. voi însăși; .în loc deo înşi-ve,: ale ma- 
mei dulci șoapte, din terzile câmpii. Ș. a. 

3. Greşeli de conjugare la, verbe și 'de concordanța 
verbului cu subiectul. D.- e. 2) "merge, ci cânt, i-au” 
spuseră,. în loc de: ei Mon, ci cântă, mi-au spus. 

4. Reaua întrebuințare - a. preposițiunilor și con- 
 junoţinilor. D. e. Dă fin la. cai, „spune la mana și 
„da tata; poți a cânta? ştii a. tor Li2. -pleo. în Roma, 
pe pentr u' Italia, el mi-a dat îndemnul _Dontru . de 
“a pleca; nu. de la Nloan, înse de la tine am aflat :— 
“în loc de: dă fin cailor ; “Spune mai și tatei; plec 
da Roma. plec în Itălia - poți. cânta $ st. zor bi? 
îndemnul de a pleca; ş.a. | 

5. "Construcţiunile. sintactice . nelogice, nu mite . în retorică, analocute (adecă, neconsequențe). D. e. Pomul, "care. l-ai „văzut eri, i-au „căzut frunzele; în 'loc de porhului;- —au Gdonat “spre a. se. >. duce j pe Dan legat, - în loe- spre' a se dice loan. 
- 6. Așa, numitele . solcisme, „adecă vorbele ȘI: fra” a 

sele. greșite, înse întrebuințate de.câte un “ținut întreg. . Astfel sunt Pronunciile: hzerbe, „chieptar, Șinsi, în loc. de fierbe, „pieptar, „cinei; formele „căși, curțile ale ma- * -rue,. ra, i fr tmoși, în. loc. de: case, curțile cele. mari, „ frag gi, frumoase, : 
ai 

NOTĂ. — Abaterile de 13 roguleiă gramaticale difoimează' . limba și prin aceasta slăibese foarte :mult efectul "scrierii. „Remediul tuturor acestor - Sreșele” este înainte de toate studiul serios al - “ramaticei, teoretic şi praetie. „Apoi e, 
> p 

os 

]
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  „N 
A 

necesară deasa cetire a scriitorilor celor buni, și mai mult 
- “âncă încunjurarea seritrilor- rele, cu care o -mulţime 'de 

speculanți. şi oameni fără vocaţiune şi fără studiu inundă 
literatura; pentru că totdeauna 'esemplele în bine- sau în 

rea au mai multă influenţă de cât preceptele, | 
; 

7 

- Deprinderi. “Se Vor. îndrepta! vorhele ȘI consteue- 

“ţiunile subliniate. | | | 
Plăngând. pe alți ne mân dica noi însuși ; îm- 

„părtăşind  nefericirile lor, simțim mai puţin pe ca. 

noastre. "Spune Tomei, Și sorei. mele. că-i aștept. In 

via - noastră sunt o mie vițe.: Sa făcut - 0 "frumoasă 

primite la amândouă oşliri Toţi oamenii jude pe alți 

dupe ei. Se ; - 

Bucureştiul, este mai mare ca altele: orâşe, Toate 

trei steaguri fură, luate de nimici. Focul mistită): d 

coperișele le toate. re casele. Dă celelalte cărţi la. | 
„toți şeuse: scolari, ear color alți cinci nu da nimic. 

Când an văzut pe toi însuşi venind, mi-am zis 

an Sine-mu: acesta nu e semn bun. Ori- -ce- părinte | 

“își iubeşte copii lui.“ Masa plimbat. atât de mult, de - 
„mă doare -picerele, Auzind că, frate meu fură judecat - 
Ta închisoare, âm. dat o petițiune d-lui ministru Jus-. 

a tiției, „ Alesandru,, pentru a fi vege, nu e mai puţin 

"- om, zisei eu lui Ioan. și” lui tatăl hu pentru de a-i 
„încuragia.: Am - voit de a-l sfătui și el s'a suptrat 
„dn contra 1nea.- Incinte ca se plecăm, trebue de făcut 

„acest lueru. Vezi casele dle marile, albele frumoașele ? 

acolo stau eu ȘI poți a. Mă găsi lu. mine în toată, - 

una. „vreme; dar inse numai „astăzi, pentru că în 
4
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două zile plec îndciunatra pentru Paris. Tu stii a zor- „di limba acestui om ; deci .foarte bine puteai a-l în-,. treba ce 'mă zoeșie. Aci: sunt, ce mă vreţi? | Acestea haine e așa, de strimte, căci nu pot a 6 îm-. brăca cu ele; trebue să fie a tale, sau a lui vu beti. = «Crimă? Zi crime, și de acele, | o Ce meriti asprimea întregei ze mele». , | <Stomahu-mi, ah! se tinde păn”la calende greci; „E bute danaidă ce nu se umple ?n veci.» + «Păn'ce-oi pură a-l face pe Cesar să s'aline.» - <Cum Roma devenit-a Jaga de. putrejune.> 
«Astfel e a mtregii lume generoasă, așteptare.» , <Sauden câmp, departe, nechezuri sunătoare. .«0 Dinyaşe streinii de mine-i este jale.» „ <Muntenii dintro sorbire au senghit pe Moldoveni». <Tot astfel s'aud a "mamei dulce șoapte.» | <Adie boarea dulce din zerdele câmpii. > , a [ N i VA, 

| <Şi ca se cu un cuvînt zic. — Se nu mai. pen-. tru alţi vechi și minunaţi ai Grecilor împărați în- “treb. Pentru acestea „Pentru toate întru „adevăr şi. pre amăruntul se mi-le ce ai făcut dovedesti. —De- te lumea, spre îndrăgirea ei. trage.» i 
NS (Cantemir D. Divanul lumei). Su 

19. Lămuvivea şi esactitatea. A 

Vorbirea sau scrierea este lămurită,. când se în- | „ţeleg cu înlesnire atât ideile. fiecărei frase, cât şi 

E



Hi 

cugetarea, principală și întreg cuprinsul combosiţiunii. 

Ca scrierea să fie  lămurită,. se cere. înainte „de 

toate, ca, seriitoriul. se aibă. cunoștințe de ajuns și 

amănunțite asupra obiectului stu, şi să. cugete lă- 

murit înainte de a serie. Apoi să aleagă vorbele și 
frasele cele mai potrivite cu ideile, ce vrb se. espri- 

„me; și cele mai lesne de înţeles. . -- 
Pe lângă. limpezimea cugetării, în alegerea, espre: 

siunilor scriitorul trebue să aibă în vedere a se 

pune la nivelul desvoltării intelectuale și instrucțiu- 

„mii acelora, pentru cari scrie. Aceasta se cere “de. la, 

toate serierile destinate pentru „publicul cel. mare ȘI 

„mai ales pentru poporul de rând. 

 Esactitatea stă în a întrebuința atâtea căvinte, 

câte trehuesc pentru deplina. espunere a cugetării. E- 

sactitatea, espresiunilor este o “urmare și tot deodată 

“0 înlesnire a lăimuririi. cugetărilor. Cine cugetă lă- 

marit, vorbește şi serie lămurit, și: expresiunea po--, 

trivită. revarsă la rîndul stu „ multă lumină asupra 

 cugetărilor, 

Ca scrierea să fie esactă,. ŞI ămuită, trebue să 

încunjurăm următoarele defecte: | 

1. „Espresiunile. nchotărite sau mecomplete.. D. 6. 
«Toate sunetele limbei romîne, pentru cari n'aven 
litere în alfabet, le scriem cu semnele de unde se 

se derivă»; în loc de a zice: cu literele sunetelor, 

din. cari se derică, deoselindu-le de acela prin . a- 

maunite semne. «Apa bună, de beut: trebue să fie lim- 

7
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pede şi fără culoare», de unde S'ar putea înțelege 
că apa amară ar fi bună, de beut. . , 

2.. 88 se înconjure cuvintele: sinonime ȘI - construc- 
ţiunile cu : două “înţelesuri. 'D. e.' «Dacă Cresus “va, . 
trece. riul în contra Persilor, Ă za ruina un: NATO dn 
periu». «Severinul era guvernat în-. vechime. SI) 
banii seci». «N "am văzut nici o Ii 'oască, în ușă». Ioan zare tin leu» « Cupra a căzut în apă. »— Vorbele si- nonime trebue. să se construească astfel, ca, înţele- sul lor să 'se cunoască din text. 

3. Să-se încunjure îspresiunile prea abstractă, D. „e. “« Temperatura, sa ridicat azi foarte mult >! «Cu cât moravurile, obiceiurile și petrecer ile unei. iăfiaanii | sunt mai crude şi mai barbare; cu atăt disposițiu- male “codicelui ci penal zor fi. mau: aspre». "Tot - “aceste - idei vor fi mult mai “lesne. înţelese în următoarele espresiuni concrete: «Azi e Foarte : cald.» =<Cu căt Odementi subese mai mult Liteia, alergat ile de tauri, E luptele ş yladiatorilor ; cu. atât întreluieazi să mai. mauult cau tnelte „de, pedeapsă fureile, vogul și roata. 4, Așezarea falsă sau greoiae- a vorbelor: în frasă. D. e. «Nestor Urechie, tatăl lui Grigorie - Urechie Care s'a pomenit: că a scris letopisetul feri: pănă la. - Aron- Vodă». *< Comisiunea europeană pentru suprave- Sherea navigaţiunii Dunării - din Galaţi.». i 5. Intrebuinţarca vorbelor,: mai ales a neologisme: lor, cu înțeles nelămurit, D. ce. „Adevăratele- senisaţi- uni ale inimei, cum „sunt tubira, bucuria, frica, nu 
97



se pot analiza.» Aci. se face confusiune între înţe- 
„lesul vorbelor “sensațiune; simțemint. și pasiune. 

6. “Combinaţiunile de. idei contrazicitoare, sau ab- 

- surde. dLe.: : “ 

| "Bra noaptea întunecoasă 
iai | Alba lună luminând : 

"2 

Tatr?o Liuişte adâncă tunelul” scuza. „tund în. 

0. apropiată depărtare» 

„7.. Punctaţiunea greşită. D. e. Pentru luert u mu 

pentru lenevie trăim noi: pe pămînt. > 

. Depr inderi.—1. Se vor reconstrui următoarele trase. 

- așa, ca se fie lămurite —Ca la două oare de: Ploeşiti 

| curge în jos a “Cricovului, „care, apa, cu mii de pâ-- 

rae ce xesfiându- -se și. se împreună îmipestriţează 
“ matea sa, „reslățită, și - nisipoasă, ; „pănă la poalele 

munţilor de a stînga câmpia scasă se lungeşte; ma- 

lul rîpos "se: înalță» de a dreapta și acoperit cu pă 

duri. vechi 'și stufoase. Pe 0,.culme mai semeaţă ale. 
acelei 'coaste, pe la anul” 1508, cetăţiuă,. lui. Dracea 

Armașul sta din Mănești ; din zidurile ei înnegrite- ' 

coprindeă toată: lunca, „vederea cu bordeele Şi coșa- 

rele țerăneşti risipite prin tutișe Și bălării, * _ 

„Into zi de primăvară noroasă, paţin în urma 

paștilor iute și' îngheţat din fundul văilor sufla, eri- 

văţul, iar jalnice ale sale gemete de: departe împre-.. 

_ ună. aduceau cu freamătul bătrânilor stejari chiotele 

de vânătoare ale bătăiașilor Și a copoilor latrătura. 

chelilită 

| „ Se- vor copia € din: cartea de lectură “esemple de 
1
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lămurirea stilului, ca, d. e. din fragmentele : „Sobi- eschi și Românii. Călugăreni, Ardealul ș, a. . 
3. Se va inprospeta, stilul în fragmente vechi din + cartea de lectură. . 

, i 
7 

7 
- „20. Precisiunea 4), 

“Stilul se zice precis, când - nu. cuprinde mat “multe frase, nici mai multe” cuvinte în 0 proposițiune, de. cât atâtea, câte trebuesc pentru „a esprimă, deplin cu- ÎN - > getarea, a . Cuvintele sau ideile, cari na adaug nimic la lă- murirea. cugetării principale, 'nici la energia, nici la: frumuseţea, - ei, sunt defecte ale stilului, opuse  pre- cisiunii. Ele se “numesc. taztologii sau pleonasme. Tuvtocogia (din Paată şi. lâgos) este spunerea, a- celeiași idei prin alte espresiuni cu aceeaşi  însem: „nare. D, e.. Două jumătăți. egale ș Poule că e ci pu-. tință ; în viaţa ordinavă, de toate salele. lar Pleonas- „mul (de la Pleoniizo; redundo, sunt de. prisos), când se adaug cuvinte Și frase ce nu Spun nimic nou, Sau cari nu se țin de lucrul. ce voim a spune. ].. e. cărțile mele care le an la mine; la ori-ce mișcare „&. mânei, pe cure o făcea, se vedea un studiu îngri- jit al gesticulațiunii, | : N 
Ceea. ce se zice despre cuvinte, şi frase Singura- tice, se înțelege și despre o composițiune, sau o carte. întreagă. “Toate zicerile, cari repet "ideile spuse măi 9. Preeisto lat, de unde vine precisiuene îuseamnă „Curtare, tiiiere, de la praccido, răte:, seurtes, 

s 

rălexare, pres- |



GL E 

înainte, se zic tavtologii; și toate cugetările, cari se 
"înţeleg de sine, sau cari nu se ţin de lucru, se zic 

_ pleonasme adecii umpluturi, și slăbesc efectul scrierii, - 

Frumoase esemple de precisiune se află în. bala- | 

dele lui Bolintineanu. Esemplu Mircea la biitaie, 
„Un grad mai mare al precisiunei este. concisiunea, 

„ Stilul” se zice concis, când ideile; altfel destul de lă= 
-murite, se spun în foarte puţine. cuvinte, fără espli- | 

"cări și: înfrumusețări, ca în. esemplul xirmiător : . 

«Fortuna sfăramă  șese vase. la: ţermuri;. singuri 
"--doi oameni scapă pe grinzile ce. înnotau. Eșind “la, 

mal, fuseră amândoi întrebaţi despre patrie, despre - 

soarta lor. Cel mai tînăr își spune numele și locul 
nașterii; cel mai bătrân cunoaște într'îusul po “fiiul 

său născut în Corfu». Aci dintr'o narațiune: întreagă - 

„se spun numai ideile principale. | 

"Tendinţa de a, îi prea precis duce uneori la ob- 

scuritate. De 
Depr inderi.—Se vor serie următoarele frase înlă 

turându-se tavtologiile și pleonasmele. 
"Dacă, vom avă două jumătăţi egale din acelâși | 

obiect, e posibil ca din ele să, putem reface din nOU 
iarăși obiectul înti'eg. Doi copii, doi băeți, doi scolari. 

se jucară și petrecură timpul toată ziua în. joc ȘI 

alergături, până seara, când” soarele: a apus, Atunci 

perzendu-și cărţile se întoarseră . acasă .cu minele 
“goale, fără, cărți. Ceva mai nainte, mu de mult, trecă - | 

pe aici o babă bătrână; eu. ciedeam că e mătușa, 
sora tatălui sau a mamei lui Ioan. Cât despre Da



7 

7 

[ 

7 

: 

  

  

troan€ și. capsule am luat: înțelegere - cu: d. ministru ca să mă pină în posifiune de a vi le inainta, în- 
„dată. S& ne reintoarcem iar la vechile noastre, locuinţe. » -. 1 - N : pi 7 . . „ Să-nu dmpietăm asupra drepturilor autorităților C0- munale și judeţene, ci să ne mărginim acțiunea, noas- Stră. (de nous" liniter- nâtre aclion) în a-i iniţia -la „d _ a , af Viața nouă comunală a-i" anima ȘI .a-i obliga chiar. “Se vor copia esemple de stil precis. 

NI A Unjtatea, varietatea, gvadaţianea x şi transiţiuneai-  .. - N 

= Stilul într'o composițiune trebue să păstreze _pre-. tutindeni același ton, să” presinte- un caracter de. u-: nitate potrivit cu cuprinsul. scrierii, să nu începem "cu un ton și să continuăm sau se terminăm cu altul, „nici să ne abate de la obiect pentzu -a -pută- între- . buinţa, un cuvînt sau 0 frasă pompoasă. Prin aceasta Spiritul cititorului 'se distrează și se despartă de cur- sul ideilor, ce voim a-i comunica. De = Pe lângă unitatea, tonului, principiul bunei scrieri: - cere 0 espunere treptată. a cugetărilor începând cu cele mai: neînsemnate, Contrariul ar produce un efect Tău sau .ridicul, pentru „că primitorul, înălţat deodată „la ideile sau simțemintele cele mai mari ce avem a-i împărtăși, n'ar. fi în stare se aprecieze drept alte. „idei și simțeminte inferioare, la cari l-am sili a'se cobori; întoomai cum laptele ni separe mai puţin - „dulce în urma unei cantităţi de miere sau zahăr,
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sau cum lumina. lampei ni se pare mai huţin „vie, 
după: ce ne am uitat la, soare. ; Gradaţiunea- trebue! 

observată, atât în întregul unei composiţiuni, cât şi - 
în. fie care parte a ei...» a 

„Dar nici unitătea, nici “gradațiuneă stilului au tre- 

“ue să meargă până la monotonie, care âncă oboseşte 

spiritul. Varietatea stilului prin un aînestec armonic . 

de espresiuni energice și ușoare, - serioase și plăcute 

sau graţioase, simple Și înfrumusețate, vecrează . spi-: 

ritul și face un efecte cu atât mai “plăcut și „mai 

viu; pe când. uniformitatea osteneşte și desgustă. 

Un: însemnat” mijloc de a: da, composiţiunei uni- 

tatea Și varietatea necesară este arta, de a: trece de 

„da un șir de idei la altul, ţinătoare de același 0- 
biect. O. trecere - repede și neașteptată surprinde pe 

cetitor _şi-i: înigreuiază înţelesul. Pentru a-i cruța 

„ această, dificultate. trebue a-l pregăti prin 0 .proposi- 

“ ţiune sau 0 frasă, care să-i resume. În scurt ceea=ce 

„Sa zis pănă aci și să-i prevestească: ceea, ce are să 

urmeze. Așa, de .esemplu, Flechier. pentru a trece de 

la tabloul: marilor speranţe, ce da. „Turenne, la -po- - 

„ vestirea morții lui. zice: | a 
«Vai! noi știam tot, ce puteam spera, $ Și nu cu- 

getam la' aceea, de ce trebuia să ne temem». 

Iar Bossuet trece” astfel : de la naraţiunea unei 

lupte la tabloul victoriei. . i 
 <Inse victoria are să devină mai înfricoșată pentru 

ducele d'Enghien, de cât lupta. - |



2. Originalitatea stătaatari.. 

Stilul: este original; când' ideile și imaginile. es- 
primate. au farmecul noutăţii chiar când “sunt idei 
de lucruri cunoscute, și astfel. ne impresionează în 
mod viu și plăcut, ca și cum am „xedă pentru ân- 
tâia oară; lucrurile, despre | cari ni se serie,. 
„Când trecem pe o' stradă, care n am mai văzut -0, 

formele caselor, ale curților și ale tuturor lucrurilor 
ne fac 0 vie impresiune. După, ce * am „trecut deo 
sută “de ori pe acea stradă, nu: ne mai: impresio- 
nează. Dar când aceeași stradă ni se înfățișează în 
tabloul “unui pictor 's sau al unui scriitor cu toate ale 
ei, ne impresionează mai viu Și mai plăcut chiar de cât 
la început, pentru că acum o vedem. cum n'am mai 

-V&zut-o pănă aci, o vedem prin fantasia artistului. 
Lucrurile „ne sunt cunoscute, das: modul lor de vedere 
este nou; și în aceasta, stă originalitatea stilului. 7 

Ideile. și: cugetările se pot imita; Și cele mai ru 
moase opere literare sunt, „în. anumite graduri imi- 

-taţiuni” dupe altele anterioare lor, saw dupe legende 
și tradiţiuni istorice, Stilul înse- nu se poate. nici imita, nici învâța. El este espreșiunea, sufletului scriitorului. Pentru aceea originalitatea e însuşirea "fundamentală a stilului. Ea e semnul spiritelor a a- lese și a operelor de merit. 

s. „Intre însușirile proprie stilului, derivate din origina. itatea sa, relevăm aici naturaleţa, eleganța ȘI frumuseța, : Depr inderi.—Esemple din “cartea de. lectură,
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5. | Naiuvateţa stilului. 

Stilul se. zice natural, când cugetările sunt ospri-. 
mate fără silință, cu îmbelșug gare şi. cu zicerile” cele . . 
mai nemerite. Ca esemplu de stil natural ne poate 
servi balada “«Sila», în care C.. Boliac arată starea 

| țeranului român „de altă dată; iată câteva strofe. 
Era o iarnă aspră și-o" noapte. ce "ngrozește, 

Și crivățul cu viscol mugia precum mugeşe 
Un taur ce-i. rănit. Pa - 

Int un cătun de laturi a unui sat mai mare- 

0 rază îngânată de slabă luminare, „i 

„Subt un troian albit. 
Troianul era. casă,  căscioară locuită, 

Ce-i astupa nemeţii intrarea umilită, 

 Bordeiu.. de' muncitor; - 

Și raza, îngânată venea din o lumină 

De-o flacără, ?n: cenușă, ce vălvăia în tină 

„Pe un ustat cotor, 
„Cu furcile în brâne, eu feţele voiase, 

Intind cât pot cu fusul din. caiere stufoase . 
Două femei cântând. Să 

Bâtrână, “este una, ca iarna de albită; 

Tar alta este. jună, bălaie și iubită, 
„De “câţi o văd rizând. 
Pe-un pat de paie -numai. un .biet bătrân boleşte, 
Femeile, cu rândul, când el se. desviilește, | 

Se duc de-l invelese,- 
„ Și-și râd când sed că fierbe în cală « 0 fină, 

i; 

Strajana, Literatara. ină A , i 5 
. .
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A ai | 

“Ce-au căpătat pe: lucra de la a: -1or vecină, - 
„Căci tortu-i omenesc, Se 

i „Oi, bătrâna inse și, zise către fică: 
— Când am luat pe 'tat'tsu, pe. când € erai tu mică, 
| Eram. mai fericiți! Sa 

-" Aveam căsuţa noastră, aveâm coprinsuri bune, 
„Avem frumoase holde și tarme la: pășune. . 

| Aveam argaţi plătiți ș. Să 
ȘI vite 'n bătătură, și plusul lână casă ; 

Și-ui călător, ori-care, afla ceva, pe iasă, 
“Când” S'abătea la noi, 

„Era fruntaș bătrânul, ca el puţini cu.stare, 
„Abia înivîrtea prin curte cu Carul său cel mate; 

_Un car cu şeăse boi. 
“Nenatural, afectat, bombastic sau umflat, se. nu 

mește stilul, când scriitorul întrebuințează figuri, e- - 
pitete sau alte espr esiuni, nepotrivite ; d, e. Sa cal 
cula esistența cuiva; -a “descompune. resorturile unui 

- împeriu; Și în general când -se întrebuinţează cu- 
vinte mari pentru a spune „uezuri de rând sau în: 

„datinate, cum făceau prețioasele. lui” Molidae. Aceasta. 
este afecțiunea de: cuvinte, or 

Este apoi afecțiunea . de cuprins, când . se: dă ide, 
- ilor” 0 desvoltare. eşagerată. Esemplu următoarele Ver=: - 
sui, în cări: „poetul francez Malherbe- paiiafrasează-. 

» în mod bombastie espresiunea,. simplă; Și naturală * din biblie, «și atunci Petru, eșind afară, plânse + cu 
amar: e 

. N s 

«Şi atunci strigătele sale smuenese ca nişte tunete, 
N - 

Ea
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Suspinele sale devi in. vânturi, 'cari i sgudue stejari; 
Şi: “lacrimile sale, cari pănă aci. curgeâu lin. 
Seamănă,. unui: torent, care: din munţii înalţi, 

„. Pustieşte' înnecând. cânipiile vecine, 

Și vooște, „ca: tot universul să nu fie: de . cat un Si 

SD element: » DD 

24. Stilul ctutat sea efieetat. 
x 

Deosebit de. stilul: zis natural, care se distinge 
prin: “spontaneitatea - şi îmbelşugarea sa, 'este stilul i 
reflectat sau căutat, când - -cugetarea: nu se esprimă 

În toată plinătatea și mișcarea, ei: naturală, ci nu- 

mai în părţile” 6i. cele mai însemnate, mai - energie | 
şi mai proprie de a face pe. cititori să cugete, 

| Stilul căutat se zice astfel, pentru. că “scriitorul 

caută, şi alege. în meditățiunea sa. ideile: și espresi-. 
unile Şi tinde” a da, nu” atât idei niulte : şi imagini 

„bogate, cât idei limurite, cari se r&mână întipărite Ri 
în- mintea cetitovului. Ele. tot stil natural, întru 

cât. espresiunile corăspund deplin ideilor; să deose-... 
beşite inse prin. alegerea ideilor.) Un atare, scriițor, 
când espune' un fapt istoric, nu, arată toate amănun- - 

tele și împrejurările, ci numai pe cele mai însemnate, - 
“ cari deterinină “succesul fiual: și “cari. să întipărese 

măi adânc “ în spirit. In descrierea persoanelor, el. . 

stăruește mai mult “asupra. calităţilor morale și - le. 

“sculpteazăi mai mult de” cât: le zugrăvește. 
ÎN aa i It 

1). Vezi «Retorica» de Cr. S. Negoescu, p. 67—63, 
Dai , i - 2 E E X 

?
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“Stilul reflectat. se distinge astfel prin înlăturarea 
amplificaţiunilor și. ornamentelor, prin încunjurarea 
ori cărei esagerațiuni în idei, în “espresiuni, în co- 

„lori prin scurtime, prin; cumpăt Și măsură în “toate. 
Şi pentru' a; releta cât se poate mai mult ideile, sti- 
lul reflectat e. plin de antitese și paralelisme, „prin 
cazi scriitorul caută a. „pune ideile și sinţemintele 

“sale în comparaţiune cu altele, contrare sau asemeni. 
"Ca esemple de stil reflectat; se pot: cita î în. litera- 
tura elină Tucidide, la Romani Salustiu și. Tacit, 
a cărui Scurtime stă în contrast atât de viu cu bo- 
-găţia și mișcarea naturală, - (<lactea ubertas») a sti- 

alui lai Titu Liviu, iar. la Francesi H. Taine ?). . 
- Esemplu din Tacit, Istoria, cartea Cc, X." 

Orientul stă âncă, nemișcat. Preste Siria comanda 
cu patru legiuni Liciniu Mucian, bărbat de o po- 
trivă, faimos „prin riţiele și” prin succesele sale. Încă, 
de june 'cultivase din -intențiune ambițioasă favoarea, . 
“celor mari ruinat apoi. în averea , sa, ajuns la o 
stare nesigură, având a se. teme și de mânia lui Cla- 
udiu, transportat în fundul. „Asiei, era pe atunci atât 
de_ aproape de esiliu, pe cât fu mai târziu de -tron- 
Destinat și “activ, sociabil și trufaș, el era un. a- mestec de calităţi. buneși rele; destrînat în răpaus, 
era cel mai brav de câte ori se afla în „espedi-. țiuni militare; demnă de laudă: viaţa lui cea pu- blieă, de defătimat cea, privată... 

1), Vezi Guida alla studio della letteratură, de. Pio Feriori p. 398. 
2
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a 28, Eleganţa NE aa 

„Dicţiunea este elegantă sau aleasă, “dacă cuvintele. 

vor fi bine alese, armonioase şi bine așezate, cu gust . 

estetic. Din contra stilul este trivial, când seriitorul | 
întrebuințează cuvinte “grosolane, neeufonice Şi con- 

struițe fără ritmul și simetria cerută de bunul: stust. 

" Eleganţa. stă dar:, | 
“a. În demnitatea espresiumnilor, înconjurând. ori-ce- 

cuvinte şi ziceri contrarie gustului estetic şi. bunei 
| cuviinţe, cun ar fii: a se sgâi, « so prosti, a „puria 

nasul pe sus, a “fi om păcătos, om de nimic, $. a.; 

precum. și imitarea străinilor, cari vorbesc stricat ro-- 

mâneşte. Asemenea, - espresiuni sunt permise pănă 

la un grad în stilul comic vulgar al poducțiunilor 

efemere, Tar seriitorii, cari aspiră la ceva mai mult - 
"de cât la fectul “și gloria momentului, sunt datori” 
“a “av totdeauna un limbagiu demn. Chiar când au, 

- a spune lucruri neplăcute sau fapte nedemne, ei cru- 
ță bunul simț al cetitorulii prin alegerea unui eu- 
femismu, a. unei cireumscrieri, sau chiar a unui 

„cuvînt străin. Demnitatea espresiunii înse. nici o dată 

"mu trebue 'să fie un simplu ornament; ea. trebue 

să urmeze, ca un efect necesar, din respectul ce scri- 

“itorul are pentru “sine. Și “pentru cetitori, înse fără, 

vreun prejudiciu pentr, înlesnirea înţelesului. A 

merge : prea -departe în. această - precauțiune și a fi.“ 

| prea £ sficios + în espresiuni este asemenea un vițiu ca. 
pr Dia De 

i



  

x, 

și a. fi: “grosolan.. Şi n una Și. alta ne dau o rea pro-". 
„bă de moralitatea scriitorului. , „i 

b. O altă condiținne a „eleganţăi este cifonia 207- 
belor și armonia. frasci. Pentru acest scop se -va, în-: cunjura, combinarea, mai multor. ate prea moi. 

| (hiulce), s sau prea aspre, cum. ar 1 ; ptatra ti osnește . erepând,; “asemenea se! va, incanju alliterațiunea “sau începerea, mai multor vorbe :cu,. aceleaşi litere, „ aSsonanţa sau asămănarea -ori identitatea silabelor. în terminațiuni, Și hiâtul sau. întâlnirea „vocalelor ; „ca “în aceste esemple :. Nu „he numiţi numele; “la “rugă ciune, Ia meditaţiune şi la. lecție trebue“ a, fi. cu a- tente ; „Cu onoare e incitat a: îl înapoia: | “Mult: contribue la armonia stilului ritmul sau' ca denţa, cu Gondiţiune înse de a. nu. fi așa de simțită în: cât să formeze, versuri” „pentru. că „foarte neplă-= cut sună ameștecarea, versuriloi: în prosă, afară, de cele citate - de: la. alţii pentru anumite, scopuri. In sfirsit, încunjurarea. cuvintelor și proposițiuni-,, . lor prea lungi sau piea- scurte, următoare una, după .: alta, Și. 0 nemerită amestecare a lor completează ar- monia și €leo ganța stilului. 

„96. Fiuimuseţea stilului sau sensibilizai'ea 
ideilor. 

+ Frumuseţea este” una. “din “calităţile “proprie. ale „stilului. Stilui se zice “frumos, când esprimă mai mult imaginile - de cât noţiunile abstracte. ale: lucrurilor, și. 
“ N a” i
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»: Din aceeași particularitate poetică: se. epică far - 
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astfel ne: face + 0 imyresiurie cu „atât “mai vie și mai i 

plăcută. Frumuseţa stilului este: esenţială în scrierile 

„poetice, cari .nu pot exista, fără, o . formă, frumoasă. 

Dar afară de acestea, ori 'ce scriere va «fi cu atât E 

mai bună, cu cât ideile vor fi mai - sensibilizate ŞI: 

cu cât stilul + va fi astfel mai espresiv :și mai frumos. i 

«Primul mijloc. pentru sensibilizarea gândirei este 

întrebuințarea cuvintelor celor: mai: puţin abstracte. 

D. e.xîn loc "de a zice: simi durere, este. mult. mai 

espresiv a zice: duverea mă pătr unde, durerea mă 

“săgeată. Pentru aceea. poeţii prefer civintele concrete, | 

aplicate . întrun. mod neindatinat. au nou D. e. Schi- 

ler, în. < Moartea lui. Wallenstein», dice: 

am Pălăria, E 

De admiral mi-a smauls:o” de pe cap. 

 Camoens. în: Lusiada cântul V. zice: 

După ce am trecut: linia arzândă, co. separă ht- 

mecul fabulelor lui Lafontaine. 

“Obiectul acestor fabule „este. cunoscut de alţi. au- 

tori, poate nici! “unul. nu este original al lui. Dar 

__ceea, ce, este original î în Lafontaine, este acea alegete 

admirabilii de cuvinte, prin care în “modul . cel mai. 

mp se esprimă lucrurile în natura, lor: palpabilă: 

! Maitre corbeau sur un arbro perche -':- 

- “Tonait en son bec un” fromage. 

leiitre ronard. pur Podeu allechă -. .. 

A ouzre un large bec, luiss tomber sa: “proie:
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Shakespeare, “modelul „cel mai pertect pentru toţ. ce 
se va. chema vreodată fantasie la - poet, se ferește 
pănă: la: esageraţiune de cuvinte abstracte; şi dacă, le întrebuințează, le „pune totdeauna alăturea o ima- gine sensibilă, D. e. Să pot răsturna cu -viteaza mea DĂ 

_ 
Ori ce te-ar depărtă de la «cereul de. au». 1). «Cer- cul de aur» stă aci în loc de coroană, 
Alte mijloace de sensibilizarea, ideilor Și înfrumu- sețarea stilului sunt : improspătarea prin 0. nouă: combinaţinne a, cuvintelor uzate, inversiunile, adau- * sul. epitetelor potrivite, Și cu deosebire întrebuințarea N . po. N ou. .. pi Fi . .. 

„metaforei, alegoriei, comparațiunii . și a altor figuri Esemple. n Aa 
Dra o câmpie lungă şi tăcută, | 
Langă cu pustiul, ca: moartea de mută. a aa o Alecsandri. + 

“Ca. lampa aninată lu poarta de vecie 
Domnia în dulce. taină a nopților “faclie, 

„ Vorsând văpaie lină ce lumea COperia. 
Lumină- mângătoasă.! în. ceruri ea prea 
Menta, ca şă duci pe căi necunoscute 
Dorinţele „Onienivei în hoig. deșert pierdute. 

N 

" Alecsanari. : 
dur cu ca -0 floare, ce naște când plouă, “ i ) .. a Creștean în de Pâseri suave cântări. | i 

"Bolintineanu. 7 
9T. Maiorescu: Poesia română, p. 9 şi următoarele.
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Imaginile sublime prin sine însele mau trebuinţă 

de cât de espresiuni simpl€ - 
Inirumuseţarea, câ, să aibă efect, trebue să tie cum= - 

pătată și naturală. Fiecare cuvînt se esprine "ceva. 
Frasele cele. mai frumoase, dacă. se pun numai ca 

“simplă, înfrumusețare, fară să. esprime idei și sim- 

_ ţeminţe “adevărate, fac stilul bombastie: un viţiu care. 

“axată decadenţa literară, sau pe începători âncă fără -. 

deprindere și cultură de ajuns. - 

Atât pentu înfrumusețare, cât și pentru alte în- 

„sușiri ale stilului; este” o regulă superioară . care nu 

"se poate prescrie și- comunica, şi care numai prin. 

studiu și deprindere se - poate desvolta : această: -re= 

gulă e » bunul simţ.) | 

  

> OAPEROLUL IILE 

E Despre Figuri. | a 

PP o OD . N 

27 Orig iginea şi. speciele aur ilor. 

Un însemnat mijloc pentru: sensibiliarea, cugetări 
„şi înfrumusețarea stilului sunt figurile. Ele se nasc: 

din mișcarea. sufletului prin anumite pasiuni și sim- . 

_“teminte. Când „omul e mişcat, facultatea închipuirii | 
. i d 

1), Seribendi regte sapere est et principium € et îons, Horaţiu, de arte , 

„poet v, 309 

7 ” 2 

7
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e mai “activă Și. toate. lucruri i se - presentă sub: 0. 
- formă nouă și subt o poloare mai vie ca de. obiceiu.. 
- Pentru . -aceea poeţii - și oratorii. întrebuinţează mai 
mult figurile. s și din această, -causă poporul” neinstruit, 
care “se. conduce de simţeminte Și tendinţe mai mult 
de cât de reflecsiuni; are un. limbaj ziu mai figurat 

de cât oamenii cultivați i. 
"Figurile. se adresează: unele” mai mult imagina- 

- țiunii înlocuind espresiunile abstiacte -cu altele. mai 
concrete; altele se adresează. mai: mult simţimîntului 
dând" pioposiţiunilor. şi fraselor., anumite intorsături 

„și forme. anormale, prin cari pun sufletul într”o. miȘ- 
“care mai vie şi mai, energică, de. cât:s'ar pută face . 
aceasta prin formele indatinate ale limbei. De “aci 
deosebim doue clase însemnate 'de figuri: a) tropii: 
sau înlocuirea. cuvintelor și  fraselor prin “altele cu 

"ințeles analog; b) figurile de. cugetare, - cari. stau în. 
schimbarea, . locului: cuvintelor ȘI a “formelor norniale, - 

„ale frasei. * Pentru completarea : teoriei figurilor adau-- 
„semn la. aceste două. categorii, c).:fâ urile gramaticale 
cari. stau - în schimbarea formelor etimologice ale cu- | 
vintelor, “sau! a “formelor sintactice ale frasei, 

2$. Die vopii sau Piper ile de cuvinte. | 

Cuvintele sunt materialul artei. de a scrie, precum colorile. sunt “materialul picturei. și tonurile al mu-. sicei. Toate ' cuvintele inse, afară de „interjecțiuni, re! presintă noțiuni mai mult Sau mai puţin. generale. E Când. voim deci a reproduce, n nu: numai i noţiunile, Ci. 
N
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„loc de Gnoma nume. i _. 

N TI
. 

St
 

înseși - imaginile Tuciurilor, care, e scopul. atei în 

general, şi a: deștepta, in inima, cetitorului siniţemin- _ 

tele ce. aceste imagini îi “pot - insufla; adaugem-'cu= . 

vintelor câte-unul său mai multe epitete, pentru a. 

- ângusta sfera, - noţiunilor. ce. represintă,, mărindu-le: 

conţinutul, şi „a 'le face astfel mai concrete Și. mai... 

invederate. De esemplu cuvîntul fr nad înseamnă, ori- 

ce frunză, verde sau uscată, de alun, de” stejar sau de . 

“dafin: Pentru a concreta sau a insufleţi âceastă ideie. 
poetul a zis frunză verde, fi ună vede: de alun, sau | 

“i-a dât alte atribute. De aceea în poesie vedem mai 

lângă fiecare substantiv câte un adiectiv. 

“De multe” ori; „pentru a arăta -ideile subt un “co- 

“doriti mai. viu și cu mai multă, energie, scriitorul nu 

„se mulţumeşte numai cu adauigerea epitetelor, :ci le 

_esprimă, prin alte “cuv inte, cari represintă idei “mai 

concrete, mai. materiale, înse . -asemenea acelora . ce 

| „voeşte | a spune. Așa pentru, a esprima ideia, tinereții, - 

el zice: primăvara sau: dimineaţa: vieții, pentru a, 

:vorbi de Mihaiu Viteazul; zice: leul de. la Călugă- 

reni “sau “ful ierul  resboaielor; pentu a spune-că ne 

lipsesc oamenii de muncă zicem :: ne lipsesc Viajele. 

Aceste schimbări ale ințelesului. cuvintelor - din 
propriu în nepropriu, inse asemenea “aceluia în 0... 

„privință sau alta, se numesc tropi gr. 700176, "de la, 

- Totzru,: intoreu), 'și-sunt mai. de. multe: feluri: 
1. Metonimua 1). sau schimba ca maunelui, când unei 

: E Gr. "-Metonimia, de la Metă dape, de la o şi onyma vechiu în - 

7
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fiinţe “sau unui lucru se dă numele. âltuia,.ce stă în 
sirînsă legătură cu el.. Astfel se pune e. Efectul în 

„oc de -causă: respectăm perul cârunt; în loc'.de e- 

- Autorul în loc de operă: In Pârgiliu se află. armo-: 

=
 

„datea bătrâneţei,. adinirăm penelul “pictorului, în "le 
de talentul pictorului ; B. Locul în loc de lucru sau 

„de. ființa cuprinsă în el; Roma fu mult timp domni- 
toarea lumei, el bed. priharuil suferințelor ; 7. Semnul 
în loc de ființa 'sau- lucrul însemiat prin el: Flota 
fyancesă tu | învinsă; cedant - arma „togae, 'concedat 
laurea linguac, unde arma ' însemnează r&sboiul și 
laterea, Sloria, resboinică, iar loga. și lingua înseamnă 

. pacea și afacerile civile în timpul păcii; s. Calita- 
tea, în locul subiectului, ce o - posede: Virtutea are - 
rEsplata sa în. sine; e. osesiunea în sloc de pose- sor: Quid asit Comani fum, în loc de cum „petreci tu în vila ta de la. Comu; €. "Timpul în loc eveni- mentele. întîmplate în el: Istoria anului 18:48; «27 

nia poesiei moderne; £, Materia în loc. de inștru- mentul făcut din ea, sau de persoana care: se. ser- vește cu el: Fievul inimicului ne amenință. Toate a- ceste raporturi. se pot. reduce la: trei principale, pe cari se întemeiază legea . asociaţiunii ideilor: 7apor- tul: do causalitate, care subsumeașă raportul - dintre autor şi” operă, "dintre: materie Și fabricant, dintre posesiune şi : posesor; aportul de. loc; și al treilea raportul de timp. SR 
Ca o subspecie a meto nimici. se poate considera” 

] 
.
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2 Sineedochea. (ourezdozz luare împreună, de la. 

“Gnezd?zoțuzt iau împreunii), o figură prin care înlo- : 

cuini „espresiunile prea. generale prin . altele mai con= 

-crete, punând partea în locul întregului, sau întregul 

“în loc de parte, specia în loc „de. gen, “singularul î în., 

l6c de plural. Astfel zicem: funii în loe de case; 

prizi hetoare., în loc :de puserile cântătoare; frunza. 

n codru șia rărit, în loc de frunzele. Câtă energie 

Și frunaiseţe dau espresiunii asemenea, schimbări ne : 

probează, următoarele versuri din Mureșanu, în cari. 

metonimia e împreunatii: cu sinecdochea :" 

- ajunse. iatag anul varbarei Semne, 

A cărei plăgi fatale și azi le mai simţim; 

Acum se-"ndeasă cnuta în vetrele străbune, 

Dar martor ne e domnul, că vii nu 9 voim. 

Tot un. fel de. sinedoche este și înlocuirea unui 

nume propriu prin 0. calitate principală a persoanei 

„ce pâartă “acel nume, d..-€. „Tvoiunii bell seriptor, 

"eroul de la Călugăreni, în loc de: Omer, Mihaiu Vi-. 

teazul; sau înlocuirea unui : nume comun prin un 

„nume propriu, d. e. Cicevonii sunt rari; Sint Meece- 

nates, non deerunt. Marone, să fie protectori ai lite-. . 

“xaturei și nu for lipsi poeţii, unde. Ciceronii e pus 

în loc, de oratori, iar: Alcenutes și AMarnes în Joe 

_. protectori Și de poeți. Această figură se numeşte şi ” 

 antonomasie. : : 

„2, Metafora (sr. uezzpoea de la, ueruyteu), este 

ecerea însemnării unui cuvînt la altul, sau mai 

„precis, strămutarea numelui de la un lucru la altul, 
a
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"are Dare a avă' ceva din, fisușirile. celui dântăiu 
Originea metaforei este, cum se vede, : asemănarea, 

“într6 două lucruri... Ea a jucat un mare rol- la: for-, 
- maiea. limbelor.. Dintrun mic - număr. de „rădăcini, 
„cari însemnau lucruri sau fenomene „materiale, Sau. 
"format pe, această cale. "toate. cuvintele, chiar și 
cele mai abstracte, Din acest” punct de vedere _filo- 
logii , deosebesc două: feluri - de - metafore : radicale şi 
poetice. 'Radicale sunt metaforele. născute” din lipsa cu-.” 
vintelor proprie pentru a esprima 0 idee; când, de. 

“esemplu, rădăcina care . înseamnă a “lugi, * se între-, Duinţează, nu numai . pentru. numirea Soarelui sau “focului, ci. și! “pentru * „primăvară, auroră, claritatea. 
Sândirei sau - pentru au: imn de, bucurie. Limbele subt | pline de asemenea, metatore. Mai fiecare vorbă arată "urme, de! sensul metaforic, (1); d.e. jude, feavă,-luteru, „Masă, pedeapsă, relig iune, zeu, înger, cari toate la: 0- riginea lor însemnau altceva” asemenea. De aci ţin. Și. toate omonimele, ca: "broasca, capră, “leu, Somn, „Coasta dealului, poalele sau piciorul maitelui, „erește--. “tul mantelui, cerul: g guri i, limba clopotul, divan, Sca-. un, tou, patul „puşcei, șia. a 
 Metaforei ridicale i se dă și. numele. de cătaclresă. (en. Rarazenfis, din Farazoanuca abutor, întrebuințez. rău), mai. ales. când: din lipsa de cuvinte se dă, unei idei nouă o espresiune, nu' numai improprie, ci con- trară d. e. o. carantină de trei zile, Deană de. fier "(condeiu) peană (ie pentru despicat lemne) —Alţii *) DR III 
1) A se vodt 'Afaz Aiillet, $ Portesiengen iar di 2) Cariere, die Piese, p. 117. . > 

ie. „Spraclei, IE : 
v : .. „i _ Ă . i. 

ps 

7
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înţeleg prin. “tatachresă o nietafără greșită sau  ne- 

, consequeintă, care adecă părăsește imaginea, împru- 

tată şi trece la alta, d.-e. dintele timpului, care a: 

uscat atâtea lacrămi ra face să -crească tar bă - și 

peste - această rană ; sau următoarea metaforă a unui 

orator “politic: după ce am a „uns la stare de corșitori, 

să facem ca Temistocle, să ardem” corăbiile în urma 

noastră și să me: avintân liberi. pe întinsa. mare ; 

- sau: înimicul. este un biciu, care inundă feara. A Mai 

ales poesia ebraică e plină de asemeni. catachrese. 

“ Metaforă poetică este, când, numele unui lucru se 

_strămută, la “alte lucruri. pentru a le. representa subt | 

0 formă mai, vie „şi mai frumoasă. Așa “poetul, pen-.- | 

tru a ne “spune, că luna lucește moaptâa pe cer, 

“zice: a. umbrelor. făclic: domneşte “n dulce taină; 

d hamei măreasă, în loc de ' moarte; gură de raiu, 

în loc -de ţinut frumos. E de observat înse că multe 

din metaforele radicale, făcute din lipsa de cuvinte, 

sunt în același timp şi poetice ca și cele făcute de 

“poeţi pentru. sensibilizarea * gândirei. , 

In literatură, sub: numirea, .de metafore înțelegem 

- numai „poetice. Acestea. sunt. figurile cele mai des. 

” întuebuinţate atât în scriere, cât şi în vorbirea, de 

țoate: zilele." Aşa. zicem: ramarrile: științei, amboril ş ge- 

"- mealogit, frunză de metal ; "multe porecle; precum a- 

produl Purice, banul Mărăcane, Și multe “insulte, pre- 

«cum corb „fii icos, capră, _câne, „ti ru, sunt metafore. 

Si cu cât un on sau un popor este mai. necultivat, 
. . i - ! 

cz SI
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mai” nedeprins cu . idei alstzaete,. cu atât limbagiul „Stu. e mai: metaforic, . .- [i 
Unii esplică, efectul : Și impor tanța, metaforelor din plăcerea ce simte cetitorul sau auzitorul” de a suplini 

  

însuși terminul de comparațiune, pe care se înteme- iază metafora, Inse adevărata causă a energiei ȘI îru-  museţei ei și a tuturor figurilor este, de o parte, e- „conomia, atențiunii sau înlesnirea cu cară ele ne - “deșteaptă ideile corăspunzătoare ; de altă parte este noutatea însemnării cuvintelor cari, fiind întrebuin- tate aici întrun Sens. neobicinuit, ca ori-ce lucru nou, fac o impresiune mult mai vie asupra. spiritu- | lui, de cât luate în sensul lor propriu Și Cunoscut, „De. esemplu, Când zice poetul : | 
«Așa în această nemărginire se ?ncacă cugetul meu. RE naufragiul mi-e dulce în această nare» ; i 

espresiunile. subliciate sunt mult -mai îrumoase, de cum ar. Îi: se pierde cu; getuul meu și: această. pierdere „asemenea unui nauffrae ia pe 0 mare, îmi este dul- „0; ântâiu, pentru că ideile: abstracte sunt spuse cu numiri de! lucruri materiale, cari au unele însușiri asemenea cu cele d: ântâiu, și pentru că această schim- bare a inţelesului cuvintelor face o impresiune nouă încă necunoscută; și al doilea pentru că cetitorului i se cruță cetivea comparațiunii întregi, dându-i- -se . numai resultatul acesteia. Cu toate acestea compaz raţiunile intregi âncă contribuese „mult la întrumu- . 'Sețarea dictiunii Cum vom vedă la Figurile de . CU setare.
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In întrebuinţarea, metatorelor trebue 'să avem tot- 
deauna'. în- vedere, originea, şi scopul lor. Ele se nasc - 
cum văzurăm, din asemănarea între două fenomene, | 
sau: două idei, pentru a revărsa lumina uneia . asupra 
celeialalte. Pentru aceea metaforele nici odată nu tre- 
bue să fie! naturale șI silite; așa în cât să aibă tre- 
Vuinţă de esplicare. - . 

Toate figurile: de cuvinte, afară, de, metonimie, şi 
sinecdoch6, se pot considera, ca specii ale metaforei. 
Astfel sunt :, ce ' 

4. Pr osopopia Sau pers sonificarea (7renotuzorzetae,) de 
la zr0docozrov, faţă, persoană, și. zrorev, : fac), figură 
foarte mult întrebuințată de poeţi. Ea însuflețeşte! 
lucrurile fără viaţă și ideile abstracte; atribuindu-le 
lucrări și însușiri “proprie numai persoanelor, invoa- 

"că şi representă, lucrând şi: vorbind spiritele celor 
morţi şi persoane depărtate. Astfel zice poetul, că aa 
rora (e degele de Yose, că vintul suspin, cerul su- 
r ide 

„Noaptea. se întinde și din geana 'sa 
Argintoase lacrimi peste flori versa». 

Esemple de prosopopee se pot găsi în ori-ce po- 

„sie; cele mai frumoase în limba română credem a 

le. găsi. în Cântarea: României şi în Alari ioara Ilo- 

- rioara de Alecsandri. 
“5. Alegoria, este o metaforă continuati asupra mai 

multor” idei sau a unui Șir întreg de. cugetări, pen- | 
tru a representa. subt o icoană vizibili, un. adevăr sau 

erajena, Literatara. - . G 
ai
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0 ies abstractă, asemenea celei esprimate prin cu- 
“ vintele alegoriei. Esemplu. de o, „frumoasă alegorie - 
avem în balada lui G. Asachi despre Dochia și Tra- 
ian, care; sub poetica, frumuseţe dă “unei fete de în-. 
părat,. ce se preface în stîncă, pentru a nu. iubi! pe 
învingătorul. țării și al părintelui ei, ne + „vepresantă 
geniul „Daciei și care se termină, astiel:, 

<EL petroasa ei icoană ,.! 
Ni încetează av iubi; 

„Pe ea pune a sa. coroană, |. 
Nici se poate despărți MR 

„Acea piatră chiar. Wioae i 
=. De-aburi copere al ei sin, i 
"Din al ei plâns naşte plgâiv, 

Tanet din al-ei suspin. 
RE O.ursită o, priveghează . 
> Şi Dochia deseori. . - Ă 

„Peste nouri luminează, * 
„Ca o stea pentru păstori». 

Esemple de, frumoase alegorii putem cita âncă în 
„ literatura noastră : Baleanul. Și. Carpatul ' Și: Sentinela. | 
română. de V. Alexandri j Jăceșul, şi Flor ile, de E-" „liade; Starea Românilor da 1821, (fragment; dintr” un discurs) de &. Lazar ; în. „literatura. latină :. „oda 

„lui Horaţiu Ad,  Ramanos * în. care poetul prin. COra- | die, închipueşte republica română: 
O curioasă. alegorie este răspunsul Sciţilor trimis lui Dariu: o Pasere, un șoarece, o broascii şi 5 sageți. 6. Aluşiunea. Când termenii de comparațiune, pe cari se. întemeiază și prin “cari se exprimă metafora, NȘi alegoria, nu însemnează fenomene născute „din în- săși firea, uerurilr, ci „numai, „niște întîmplări sau 

„ 
„ PT Nu
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fapte născute din lucrarea omenească, " înse cunoscute . 

tuturor; atunci espresiunea, figurată încetează de 'a; 

“mai fi 'o adevărată - metaforă, sau o adevărată ale- 

gorie, și. devine o simplă alusiune. “Astfel sunt! 'espre- 
'siunile: “nodul .gordianu, sabia- lui Damoele, peatra | 
lui Sisif, când voim a vorbi deo problemă grea de. . - 

 deslegat, de sun: „pericol. ameninţător, sau de o munci 
ostenitoare și fără folos. _ 

7. Simbolul. Uneori “legătura dintre imaginile: fi- 
gurilor: şi noțiunilor ce. "xepresintă,. este numai ar- 

2 bitrară, ori convențională; sau, “asemănarea dintre “ele 
este atât de mică ori atât . de depărtată, în cât es- 
presiunile. figurate au .trebuinţă de esplicare, pentru 

a fi înţelese. „Asemenea figuri se numesc, simboale 
(symvolon, sau symvolos de la; symvallo arunc Sau 

„puiu la, olaltă, aseamân.. Așa este d. e, ranmul- de oliv . 

semnul sau simbolul păcii, așa sunt: frunx ele de 

dar, trandafirul, vioveaua, vamul de fi îniă, crinul, -. 
- semne ale gloriei, iubirii, modestiei, victoriei, nevi- 

novăţiei.. Simbolul, ca şi metafora şi alegoria, este/ 

„des întrbuinţat. la începutul civilisaţiunii, în. copilă- 
Tia popoarălor;: când spiritul și limba lor nefiind .des- 

„xoltate. de: ajuns, ele -nu pot înţelege” și. esprima, i- .. 

 deile. „abstracte, de cât cu numirea . lucrurilor materi- 
ale, ce au oare care asemănare cu ceea ce voesc a 

spune. Așa, multe nume de plante și animale în- . 

„semnau. felurite însușiri și adevăruri morale; vulpea - 
“era, simbolul vicleniei, cânele, al credinței, cocoșul, . 

al vegherii, midosobud, -al neuitării, ș.a. Când un a-. 

a , _ Ă . E “7
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semenea simbol, ajungînd a: axă 0 însemnare “deter- 
minată și -statornică, e representat prin“ vreo operă, - 
de sculptură sau de pictură, se numește. emblemă Și 
adeseori înțelesul ei e arătat prin câte o deviză sau 

"un motto scris dedesubt. Astfel o - ancoră, este. em-, 
blema - speranţei, bufuița a Minervei sau â științei, 
“scoica a, rătăcirii. | ” 

"Un fel de. embleme . era întreaga scriere hieroglifi- 
_că, în care uri semn vepresenta, nu -un sunet sau o 
„silabă, -ci un cuvint întreg, o idee sau un: luceu. 

De fei in şi toate miturile -său tradițiunile reli- 
Sioase,. cari sub forma lor - simbolică sau . alegorică. 
vepresentau puterile: și legile. naturei, sau adevăru= 
rile morale. Frumosul mit al Cererei. d.. e, este o. 
alegorie, prin care: se înseamnă, rodirea, pământului + 
Pulean era simbolul „focului, - Vesta simbolul vieţei 

"familiare; și însuși Joe, Zeys, Deus, theâs era un 
“simbol al obiectului, ce îusenuia la început rădăcina, 
acestui cuvînt, adecă, al aerului, al cerului, al luminei. * 

De clasa figurilor metaforice țin âncă proverbiele 
fabulele, parabolele și cimiliturile, „Care se deosebesc . de metafora și alegoria, propriu zisă . numai priv 
forma ce li se dă și prin scopul pântru care'se în- trebuințează. n. ] - 
8. Proverbiele, în care - se resumă,, + înțelepoiunea poporului, sunt sentențe sau frase Scurte, în versuri sau. în prosă, 'cu- înțeles figurat. Ele sunt: adevărate (ȘI în înțelesul | propriu, însă. valoarea lor stă în cel figurat, prin care” pe temeiul “asemănării se pot, . N 

.
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- aplica, o mulţime de casuri. în viaţă. Exemple : mă 

ravul din fire m'are lecuire;'un nebun aruncă, o pia- 

„tră în apă și zece înţelepţi n”0 pot scoate; cum vei 

săra, așa vei mânca; mai bine azi un-ou, de cât ILă > 

“paşti-un bou. . NR o 
9. Fabula sau. apoloyul, este o scurtă năraţiune 

istorică, adevărată numai în înţelesul figurat; pen- 
tru că obiectul ei: sunt fiinţe “neraţionale, sau chiar 
lucruri neînsufleţite, cărora, se atribuesc fapte și în- - 

sușiri “omeneşti. Scopul fabulei este: de a. ne .da în- 

vățături: morale și sfaturi pentru viața practică, a- 

vătându-ne însușirile și legile morale ale 'naturei o- 

menești ca, necesare și nestrămutate: Aceasta e ca- 

usa, că numai ființe cu un caracter. determinat și 

statornic, cum sunt animalele și plantele sau feno- 
menele. maturei neorganice, pot forma obiectul fabulei. 

Fabulele, - în care figurează omul al cărui. mod „de. 

lucrare e mult: mai. schimbăcios, graţie. raţiunei și 

libertăţii lui, de și în: fond caracterul : moral rămâne 

în. toate” împrejurările același ; formează trecerea de 
apolog la parabolă. Fabulele pot fi scrise în. versuri: 

“sau în prosă; cele mai bune înse, ca ale lui Fedru 

Lafontaine și Ja Români ale lui Grigorie Alexandres- 

„cu ș. a., sunt scrise în versuri. Su 
| 10.. Parabola, (asemânarea sau esemplul), este. o 

“povestire istorică, despre. întâmplări. şi fapte omenești, 

inse fără adevăr istoric, numai cu sens figurat, care 
adeseori are trebuinţi: de esplicare .pentru a. fi -bine .. 
înţeles: Scopul și totdeodată importanţa parabolei. este.
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„de â comunica 'oamenilor, sub icoana vie şi atrăgă-.. 
„toare a: vreunui esemplu sau -a vre unei întîmplări 
+. „din viaţa, practică, adevăruri” și precepte morale, cari 

“fiind “prea, „abstracte -pentru' ei, nu le ar pută înţelege 
"altfel. Ele sunt necesare, pentru. aceia mai ales, în 

cari judecata e mai puţin desvoltată, de. cât fantasia, 
pentru. copii" mai” mult 'de. cât pentru - oamenii ma- 

“- turi și "pentru poporul neinstruit: mai mult” de. câţ, 
„pentru câi cultivați. Pentru aceea, și originea, parabo- 
„lei, se află la popoarăle orientale, lă' cari. fantasia 
"e precumpărătoare; și ChristoS mai „adeseori. predică. 

>>. poporului adevărurile 'veligioase prin esemple” dizi. vi= ,. 
„aţa de toate zilele, cum sunt; parabolele semânătoru- 
„lui, a fecioarelor cu candelele aprinse, a părintelui. 
de familie 'cu lucrătorii, a stăpânului cu talanţii; a 
„fiului zisipitoriu şi altele. E e 

Prin. esplicarea adev&rurilor, ce” sunt destinate a. 
-le ilustra, și cari de multe ori-se adaug ca. termini . 
„de comparațiune în urma sau la începutul lor, pa-- 
rabolele formează, trecerea, de la figurile-- metaforice 
la cele de cugetare și în. special la. comparaţiune. . 
- Inainte 'de- a, tuece la acestea,. pentru a completa, irul figurilor metaforice, la cele enumârate” pănă aci . - adaugem âncă: Rae o 

11. Cimilitura, (enigma, fjâciloarea), asemenea o „figură: metaforică, care” stă di una sau mai: multe proposițiuni,: formate înadins pentru a ascunde .un. înţeles deosebit de cel propriu. și de multeori fără, în=. semnătate, Scopul ci e petrecerea cu jocuri de spirit; 
, 

7



IE  fierea, dulce „ca mierea. (Sucul). 

| mintele, ce voim, --. = 

- repetă odată, cu un ton. mai înălțat; d. e: 

st 

„ Bsemple:. «Inalt. ca. casa, verde ca: mătasa; amar ca 

4 4 - 

«În pădure m'am născut, DE o. 

În pădure am crescut i 

„In oraş cum mau adus, -. 

= = Judecător mau pusi. 7 

o . . 1 > (Bastonul): 

29. Figurile de cugetare. DS 
i 

Prin figurile” de cugetare înțelegem. forme de es- - 

presiuni, cari se: abat de la usul comun: “al vorbirii 

Și scrierii, "schimbând. șirul natural al vorbelor, lă- 

sând afară “unele vorbe, râpetând sau. punând unele 

în locul altora. și dând astfel espresiunii felurite. în-: . 

„ torsături și întonăii potrivite cu starea inimei nOas- . 

„tre; pentru a, atrage atenţiunea asupra. lor şi. a deș- 

tepta în alţii - cu mai multă viodiune ideile și simţe- 

„- Ca-cele mai importante figuri de caietare însem- 

"năm următoârele:. a Di II /, 

1: Repotițiunea sau peănasmal Când oratorul sau -. 
4 Dia 

scriitorul simte, că, cuvîntul întrebuințat nu e de a- - 

jans spre a esprima deplin simţemîntul stu, i mai 

, <Am rtcut, zic, căzut, riul cu ochii mei, .. 

„_Ceca-ce însemnează „cesata. : 

arie, Tar tufe 

Alte. ori” se repetă, . „espresitinea: inaivuţită cu. alte 
"Cuvinte, sau se repetă și se întăreşte” ideia prin. alte 

Da Ă 7 . - 
N ” ” e '
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espresiuni mai conerete, 
celei d'ântâiu, înse. mai vii ; „esemple: 

. Pe cel deal, pe coaste, - „Merge o mândră oaste, 
! „aste de Români. 5, | LL 

» Alecsandri In 
«0 fragedă dor ință o dulce speranță» y 

„Repetiţiunea ș se întrebuințe 
esprimarea simţemintelor 
ere, d 

ază cu efect numai în 
ȘI pasiunilor, în ori-ce seri- ar mai ales în “poesia lirică 3 și dramatică. 2. ESsclamaţiunea este asemenea o figură pateţici, și se întrebuințează: 

! a. În esprimarea simțemintelor de mirare, de spaimă, de durere, de re oret, de mulțumire, ș.a. 
Li 

: <0, minune! O, ceruri! Ce fru umuseţe! 
Unde este timpul cel. de bărbăție, | Când maria Românul pentrw'o datorie! 

Bolintineanu. 
| «0 câte lupte, câte suspine. EN ' Ă “ Tăcuta noapte n'a ascultat; Ă . Câte pustiuri de groază pline pi 4 mea durere n'a vizitat! 

Gr. Alessandrescu. - i 
al - UL. - 

| b. In blăsteme și În urări: 
«Fie, e ca această coroană de | auți se cadă „pe albul teu păr âncă multe, multe primăveri! » 

Ubland. | 

Frumosul blestem în contr: a lui Grue Senger din Alecsandri se > termină astfel : 

prin alte imagini, asemenea,
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«Toţi șerpii de. pe lume să iasă în a ta cale! „ 

SE "ntâmpini numai ură; să nu. simți de cât jale! 

. 86 chiemi cumplita moarte şi ea la a ta_chemare 

S5 1îdă, să te lase luptând cu a ta mustrare, 

In cât s'ajungi tu însu-ţi a te feri de tine 

Prin ultima ta crimă, uciderea de sine! - 

Blăstem, blăstem pe capu-ți în. lunga vecinicie; 

A ta cenuşe piară în vint şi neagră fie! ” . 

ec. În jurăminte pentru a. afirma un adevăr sau o 

„a cere cuiva, un lucru : ” 

«Căci, - martori fie- -mi i. Noaptea in i faiucul ei pas 

Și dreapta ta; eu plinsu-i n'aşi fi putut invinge.» 

| x irgiliu. 

- «Te conjur pe sânta lege. a iubirii, 

Cărei, toate inimile se "'nchină!> : Ş 

3, lipsa. Uneori când: voim a arăta un simţe- 

mînt violent, lăsând afară toate - celealalte idei espri- 

măm numai pe cea principală, care întrunește astfel 

„toată puterea, simţemîitului . și devine cu atât mai 

epergică d. e.: e 

Inainte! — La arme: cetăţeni! — Afară — «Iudutiirii tale, duce al | 

Moldovenilor! a N | A 

4. Apostrofa imtoarce cugetarea de la cursul ei: 

și produce o. mișcare vie prin ideile. și simţemintele 

neașteptate, ce adresează persoanelor de faţă, sau ab- 

„sente, sau chiar lucrurilor neînsuflețite, în capre” cas “ 

„se confundă cu prosopopeia 
7. ” 

: «Ce spui tu, streine? fiiu-mi e departe, 
Braţul său prin taberi mii de morţi imparte; 

Eu sunt a sa mamă, el'e -fiiul. meu; : 

, _. „De eşti tu acela, nu-ți sunt mamă eu! 

i
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| «Atunci daţi glas voi, codri, spre semn de porenire.: îm Cun neam, ce -a tras in seculi prin mii nefericiri, - si Acum, când raza zilei. îl puse în simţire, 
Se face jertfă erudă viclenei uneltiri. >: 

A. Mureşeanu. 

5, _ Zatrebare.- Cand voim a da mai mult tărie i i deilor și simţemintelor noastre și a: le recomanda cu deosebire atenţiunii cetitorului, le dăm uneori forma” întrebării. Prin, aceasta. silim pe. cetitor a î mai atent ş și a alla sau. cel puţin a căuta i însuși Tespin- Sul:: e 1 

DR 
AR 

«Ce sunt acești străini, cari vin să rev oluţioneze şi să schimbe, soarta unei -naţii întregi? Cum niște străini pot ei. dobori :o societate puter- nic întemeiată? Ce principiu de interes vital al societății represintă „ei? Prin ce' luptă, ” prin, ce e mijloace ajung la- putere şi la domnire „ aSupra, Romanilor? Te i 

- e _ Bălcescu: 
. «Pănă când în  țaza noastră tot străinul să domnească? Nu sunteţi sătui de rele? n n'aţi avut destui stăpâni? | a Da _ Alecsandri, Ra 

„6: ronia, e o batjocorăi fină, în. care . cugetarea, ce avem în minte, 0 esprimănm, tocmai: prin contra: “Tiul ei,: Așa, d. e. numim pe un poetastru un Omer. “Sau: Virgiliu; pe un fricos . îl numim în ironie un mare viteaz, pe un mânjito de pânză. un. Rafael. Când. “ironia. n are de. Scop instruirea sau amelio-. J rarea,. moravurilor. că ivonia socratică, şi n'are. în- ” vedere numai obiectul, ci însăși. persoana autorului, pentru a-l. batjocori; devine sarcasm, luare în "ris, "Sau ceea ce Francesii. numesc „Porsiflage:



  

* «Strigaţi mai tare, poate - că. Dutmnezul. vostri. 

doarme !> zise profetul Lie preoților lui Baal, când - 

acestia, se. rugau idolului lor pentru ploaie. Ia 

Te H iporobolu” sau esderaţiunea; (de la-y pervâllein 

a arunca din colo de ţintă), este trecerea peste - a- 

devăi sau chiar peste posibilitate, pentru a da un co- N 

lorit” mai viu imaginei - şi mai multă energie simţe- 

mîntului ce voim: a deștepta în alţii: . 

Mei pământul să mu ştie tainele voastre. “ Acest 

“om a făcut atâtea crime, în cât e greu pământului, 

ce câlcă. “Legenda spine, că Orfeu prin cântecele sale” _ 

insufleția arborii şi imblânsea fiarele selbalice, iar - - 

la sunetele lirei lui Amfion - -săltau pietrele. și. aşe-. 

zânduse una pestă “alta. formară zidurile Tebei. * 

O deosebită hiperholă . este: când un lucru sau o 

finţă. se arată prin personificarea. --- însușirii sale ca- 

racteristice d. e.: Acest om e însăși  Dunălalea.— Su- - 

„“letul oștirei lipsea. - - a 

8. Negaţiunea sau litota, est6 o figură. care neagă 

Ă unele idei pentru a pune în veliev contrariul” acestoră : 

Nu -binefacerea,: nici. sacrificiul, este. deviza 0 goistului.. 

“Euţemismul, (de. la evfimeo, vorbese de bine) este: 

sun fel de. negaţiune, care: din. bună voință. înlocueşte 

"un defect al. cui-va prin o “calitate bună, ce are" 

oare “care asemănare cu' acel defect; când zice poe 

tul d. e. „despre un 0, uriaș, că este asemenea u- 

- nul zeu; despre unul. prea „vorbăreț, că. are un umor 

- plăcut ; despre iul prea . tăcut, că are multă pu- 

doare, ş. a... 
- 

DN Ru | N 

- 7 , e - 
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VĂ Gi dațiaunea începe cu iqoile: cele: mai. mici 
pentru a înșira altele din ce în ce mai mari și a 
culmina cu cele mâi însemnate, d. e. avere, viață, o- 
nodre, tot au pierdud. Gradaţiunea e necesară în ori- 
ce scriere; dar mai ales în poesia lirică. 

10. Contrastul sau antitesa, pune lângă olaltă 
două sau mai multe idei contrarie, pentru a le. re- 

„lova astfel unele prin altele şi a mări impresiu- 
- nea lor, ca d. e. în următoarea strofă. din « Child 
Havold> de Byron: 

«Frumoasă Grecie, tristă, vemița a: unei glorii care numai este ! dispărută şi cu toăte. acestea, ne- 
muritoare, căzuti și mare âncă! cine 'va “conquce a-, 
cum pe fii tăi împrăștiați ?. cine va înfrânge “gelă-. - via lor, pe care un „lung timp a consacrat-o? A „cât de puţin seamănă aceşti Greci fiilor tăi de altă „dată, cari, victime fără, „speranță, mergeau la, o nioavtel „de bună voe în strâmtoarea  mormîntală a, recilor, A “Termopile. Oh!. cine va aprinde iarăşi acest generos curagiu, și avîntându-se de 'pe malurile. „ Eurotei, te va deştopta. din cosciugul tău?» . - RR 11. Comparaţiunea,: A dese-ori „pentru a revărsa : mai multă, lumină asupra "ideilor și a le da o CO- . loare mai vie, le comparăim- cu ideile și imaginile altor lucruri, cu cari au oarecare asembnare Și care ne sunt mai cunoscute, sau în cari însușirile de a- semenare sunt mai relevate, Es. Pământul, care este una din nenumeratele stele ale cerului, ca și celea-



93 

lalte planete, se. îmvârtește în jurul stu, cum se în- 

„Virteşte 0, xoată în. jurul d osiei sale, a 

«Intr o sală "atinsă printre căritazi 

Sti bătrânul Mircea încărcat de ani. 

- Astfel printre trestii tinere, 'nv erzite, 

“Un stejar întinde braţe vestejite; 

Astfel după dealuri verzi şi numai flori a ÎN 

"Stă bătrânul munte albit.de ninsori.» : 

miine anu. 

20. Figuri gramaticale. | - 

a. Dintre figurile etiniologice în limba română. 

mu aflăm de cât dieresa, sau despărţirea unei silabe- 

in dous, ca în vorbele aurul, aude, când pronunţă 

sunetele a şi u ca două silabe ; şi -crasa, sau Teu- 

nirea a. două silabe int”una, ca in Dumnezeule 'con- 

siderat numai. de patru silabe Amândouă. aceste fi-- 

"guri. se tolerează numai ca licânţă poetică. în ver- 

suri.  Apocopa. sau lăsarea afară a silabei finale, ca... 

în “ai, stea, din ziuă, steauă ; şi sincopa sau lăsarea. 
unei silabe de. la mijlocul vorbirei, ca în ați dela. | 

„ceeți,, fiind adoptate ca. forme comune „ale limbei m. 

se mai pot considera ca figuri... Sa 
b. Intre fisurile sintactice “cari pot servi de Or-. 

nament, fără să se adreseze de a dreptul simțimîn- 

tului, insemnăm “următoarele : Pa 
a. Sillepsa, care sacrifică, concordanța gramaticală, 

celei logice, d. e. alții trdese din rentă, noi din mun- 

că; “mulțime de. Popor voniră; beate vivere alii în a- 

. 

7 . No 
!
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“Iio, vos: în voluptate ponuitis. Tot astfel zice ce “Horaţiu 
despre, Cleopatra : Futale. monistr un, qiao generosius 

„Perire quaerens, |. - Sa CC 
„b. Atracțiunea î în care o parte a pioposițiunii ur- 

mătoare se anticipă cu altă funcţiune în -PLoposiți- 
unea precedentă: Cunoști pe Marcel, cât o .de târziu, 
nosti Marcellum, quam traduus sit; în loe de: cu- 
noști, cât, de târziu e Marcel. - „ 

c. Zeug gind, în. care un. verb: predicativ se : "uneşte 
gu mai multe subiecte sau cu. „mai multe “obiecte 
deosebite: - V-au omosit caii și trăsura; Germanicus 

„quod axduum sibi, cetera  legatis per misit ; unde -au 
- omorât ine loc . şi de, au str iat, şi vermisit de 
sumpsăt. - Da ” _ 

- d. Anacolutul său incohseguciața, desire care vorbi- i răm la corecteța "stilului, e o > figură care trebue în- 
7 

  

ii 

'conjuratii, ” 

„e. Fnallage sau îalocuirea, unui tip prin altul, pen- bu a da mai multă energie espresiunii. De seară “vine amicul nostri ș. „Mihaiu se: repede. ca fulgerul în” 

” 

oștirea turcească; unde. presentul. e în „106 de. viitor _ -ŞI în- loc de _trecut 
î, „ Conjunațiainea, sau îmmulțirea particulelor de raport: Intru început, era cuvîntul și cuvîntul era. la Dumnezeu și Dumnezeu era, „cuvîntul. 8 Disjunofitonea, Sau Suprimarea particulelor: în 

« Fiancezi, Englezi, Lotaingani, pe cari furia-i adună, - - Înaintau, luptau, loviau,” muriau Împreună» i 

- (Voltaire, Henriada).



„Ca: tigur i. sintactică se poate. “considera” Şi “pa- 

-T retea La acestea: se pot număra; onomatopeia, sau 

imitațiunea sunetului natural, foarte deasă în limba, 

română: « Punul' tună bomba  sboară» şi parom- 

masa sau alăturarea căvintelor cu sunete și silabe E 

. -asemenea, înse cu înițeles deosebit, cum. ar fi „vorba _ 

„curcă și se incuică, ananies sunt, amentes. A ; .



Genurile literaturei prosaice. 

aa e „81 Impărţivea literatuvei. 

„ Din punctul de vedere al--cuprinsului, toate: serie- rile se pot reduce la două clase: unele cari au de “obiect” adevărul, sciențific sau moral, cu scop dea lumina, ȘI.a convinge ; altele, cari au ca, obiect fru- mosul și simţemâîntul,- cu scop . de a, influența asupra  asuprainimei și imaginaţiunei.: Cele de 'ntâiu ţin de _ literatura prosaică, celealalte țin de literatura, poetică, fie scrise în versuri; fie în prosă, Inse, precum în fie- câre om sunt "unite judecâta, simțemîntul și imagi- națiunea; așa se găsesc aceste. elemente amestecate - în fiecare scriere, în deosebite “proporţiuni, dupe 0- biectul composițiunii și după natura autorului... Atât scrierile, a]. căror. obiect este adevărul Și bi- nele, cât și „ăcelea cari se: Ocupă cu frumosul, se: împart iarăşi în deosebite genuri și specii. In literatuia prosaică 'se disting trei genuri prin= 
4 

4



to îs „97 _ . - 

. - . a N - e. i Pi . “cipale:: :. genul nărativ, genul filosofie sau didactic și 
genul oratoric, ! - 

"Regulele generale de stil și composițiune,. sunt de 
observat în toate genurile . literare ; chiar tropii și - 

figurile de cugetare. se întrebuinţează atât în- proșă 
cât „și în ” poesie.' Sunt de. insemnat - înse. anumite 
însușiri și condițiuni speciale,” Prin cari un gen de 
literatură, șe deosebește de altele, fără ca această deo- 
sehire se “poată fi vreodată . absolută și esclusivă. 0. 
narațiune, istorică sau poetică, poate, cuprinde în sine 
descrieri, reflesiuni, fabule, parabole, dialoguri, sau - 

„- chiar epistole ; asemenea o descriere poate fi „ames- 
tecată cu naraţiuni, .reflesiuni sau alte forme as 
scriere; însă totdeauna piedoninoște « car iracterul și forma 

. distinetivă, a “temei, .. 

  

„e OAPEOODUL Le A 
pe i ăi Beiul Narativ.-! 

98. Xaraţiunea. 

- Forma genului parativ sau istorie este narațiunea! 
Ea este. o espunere de” fapte şi . întîmplări trecute, 
adevărate, Sau numai închipuite, 
„În casul ântâiu. naraţiunea, se numeşte istorică, 

în al doilea”. poetică sau fabuloasă. Obiectul . celei 
d'â întâiu este adevărul Şi scopul ei este de a ne ins-: . 

Sirjare, Literatara . , bă . 7 
- a , | 

ea. 

a
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trui prin. cunoașterea, faptelor, a modului de vieţuire 
și a sorții persoanelor sau generaţiunilor din: trecut; 

iar obiectul naraţiunii poetice este. frumosul, cu sco- 
„pul de a plăcă și a mișca, presentându-ne imagini 

“și scene ale vieţii, din timpul de faţă sau, din tre- 

„cut, și. totdeodată scopul. secundar de a ne instrui, 

E întru cât persoanele, faptele și întîmplările - espuse, 

închipuite dupe placul imaginațiunii, trebue să fie 
naturale şi în cât -prin' aceasta mi se descoper îu- 

suşirile . și legile inimei omenești, Escepţiune fac nu- 

mai povestile poporale și epopcia “trecutului, în- cari: 
minunile, adecă faptele și întâmplările mai presus 
său afară de “legile naturi, joacă un zol însemnat. 
Astfel de concepţiuni însă ţin mai mult de trecut şi 
mau a face nimic cu „reaţiunile “poetice ale viito- 
vului, în cari rolul principal este al adevărului ŞI 
în cari: miraculosul trebue să figureze numai, sub 
formă, alegorică, sau simbolică, observându-se această 
regulă mai strîns de cât în epopeia trecutului și în 
poveştile. “poporale, unde  imaginaţiunea adeseori nu” 
cunoaște nici un frâu în jocul şi. plăismuirile sale. 

Insușirile și condiţiunile de fond ale unei bune 
narațiuni sunt: 1. Adevărul, prin care. înţelegem -în 

„naraţiunea istorică, ariitarea esactii, a faptelor, a cau-" 
selor și urmărilor acestora, î. locului, timpului și 
altor împrejurări, fără antipatie. Și simpatie, fără 

"părtinire, dupe maxima lui Tacit ; iar în narațiunea, . 
poetică unitatea caracterelor, simţimânte și pasiuni 
naturale, 2. Gruparea tuturor „elementelor naraţiunii 

|
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în: n: jurul - unei persoane sau unui eveniment principal 
şi legătura firească, a, părților între Sine, conforna: cu 

realitatea, - astfel ca toată naraţiunea, 's5. se' poată, 

cuprinde ca un. întreg nedespărţit cu 0 sirigură pri- 

vire. 3,. Atât istoria, cât și naraţiunea, fabuloasă, cer. 

o însemnată, doză,. de imaginaţiune, ca prin, plastici- 

tatea concepțiunii să ne'arate subt o icoană. cât se 
“poate 'mai vie realitatea, sau "Ficţiunea conformă rea- 

lităţii, de care: se ocupă. . a 

Intre condițiunile formei cele mai însemnate. sunt - 

„pentru istorie “limurirea, precisiunea şi” esactitatea ; 

mai ales, trebue ase feri de amestecul: vefleșiunilor 

subiective, spre a, lăsa curs liber întîmplărilor ce se 

desvoltă, și spre a nu slăbi efectul lor, asupra, c6- 
„titorului și asupra judecății acestuia. 

Cugetările şi simțemintele persoanelor istorice 6ste 
„bine a lăsa să ni le spună înseși acele persoane, în 
„monolog, dialog, sau subt altă formă, „pentru că -tot- 
- deaunar ceea ce numim în sintaxă orațiunea din i 
este mult “mai energică de. cât orațiunea indirectă: 
Rofiesiunile . necesare ale scriitorului trehuese semi- 
nate. ici colo, cu cruțare și unde se poate, să se lase 

„a se înţelege de sine. In naraţiunea fabuloasă acţi-:. 
unea dramatică asemenea, joacă “rolul principal și în 
“unele numai, în cele filosofice, precumpănește xefle- 

„Siunea, Înse în ori ce narațiune poetică î însuşirea e- 
». sențialiv a formei este frumuseţa, dicțiunii. 

Ca. specii, ale naraţiunei istorice deosebim : istoria, 
cronica sau analele, memoriul, biografia, anecdota, 

e 4
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tradițiunca, ș ŞI legenda 1). Tar: speciile narațiunii poe- 
-tice sunţ: “epopeia, poema, epică; fabula, parabola, T0- 
„manu; novela și basmele sau." poveştile. poporane. 

x N ” 

- 

33, Definiţiunea şi importanța istoi” iei. 

Istotia este espunerea faptelor” și evenimeiitelor 
sau întâmplărilor: însemnate ale. societăţii, „omenești 
subt adevărata, lor lumină. Scopul ei, este. de a_ne 
arăta viața generaţiunilor” trecute, cui moravurile,” da: 

 tinile Și instituțiunile sau așezămintele- lor, cu vi-: 
_țiele și virtuțile, cu credinţele ȘI principele: lor; de. 

a ne arăta, cum și-au întocmit viaţa” şi ce soarte,au”. 
„avut; ca din „acestea, . se. învăţăm, a cunoaște. mai 
bine, ce. sunț astăzi oamenii, cum "trebue “să-şi !în- 

“toomeaseiii viata, să-şi organizeze societatea, ca să poată 
înainta mai lesne pe calea. progresului.  -, 

1 / - 

" Iștoria este pentru popoară ceea ce. este. pentru 
. indivizi memoria, și rațiunea; Fără 'aceste,. facultăţi 
„un om recade în starea, de. animal; „care n'are . con 
știință de. cât, de momentul. de față al vieţii : 'sale ŞI: - 
nu e condus: de'cât de impresiuni. și apetituri,. Dot. 
astfel: un popor fără. istorie: să aseamănă ființelor. ne- 
cuvîntătoare. şi fără. minte, cum - zicea Urechie în 

„Prefaţa cronicei sale. Prin. istoric. noi: devenim con= 
temporanii tuturor veacurilor” trecute Și ai. tuturor po= 
poarălor; trăim din viaţa, tuturor generaţiunilor tre- 

N 

1) Despre naraţiunea oratrică, ca a parte; a discursului, se va sori 
de genul oratoric, , . „: II a 

  

N
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"cute, ne însuflețim de: vintiţile, ideile şi faptele 10r 
„cele bune, şi învăţăm -a fi mai înţelepţi din Slăbi- » 
ciunile, rătăcirile ŞI nefericirea, lor. - 

po ae 
34 Imp »tirea Istoriei, 

„i 

Dupe opiectul. ci- istoria, se. irpartă în gene ală - 
| „Sau “universală, care se ocupă cu întreagă omenirea . 

“ dela, început: pănă astăzi ;- și în „speciclă, care are 
de: obiect. numai" o țează, un ; stat, un ' popor, sau.0 - 
cetăte, sau numai '0 epocă. din viața acestora, ori nu. 

-mai un eveniment; , 

“Istoria - -poate să nu îmbriițişeze întreg ga viaţă pu- 
blică a popoarălor, ci numai o. parte a ci, numai. 

„ câte un ram 'al “activităţii și desvoltării” omeneşti. . 
Dape. aceasta se iniparte : - in istori 20 politică sau Ci 
vilă, istoria religiuni, istoria artei militare, “istoria | 
biteraturei, ştiinţelor, artelor, anvențiunălor, losofie ca, - 

dreptului, -pedago iei, comereiului, „agr icullurei * ş.a. 

Dupe scopul şi punctul de vedere, din care. se tra. - 
tează,, istoria, se împarte : în pr agnatică sau politi- i 

că, în critică și filosofică... - 
> Istoria; politică sau pragmatică espune: faptele: şi N 

| inttmplaile, insemnate. ale popoarălor, arătând cau- - 
sele, “urmările, legătura” și: importanța lor, 
“Istoria oritică sau 'er ilica istorici desbate şi - ur: . . 
măreşte sistematic “veracitatea sau “neesactitatea;” is- 

voarălor și documentelor“ istorice, cum sunt mona, 

mentelo. de tot feliul ca, ruinele, “operele de artă, a- . 

/
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decă statue, tablouri, portrete, zămășite de axchitee- 
“tură, armele, uneltele, medaliele, monedele ; mai de- 
„parte tradiţiunile orale, legendele Și cântecele -pPopo- 
zane, și isvoarăle scrise. Pentru: toate acestea, istoria 
critică, are ca ajutoare anumite ştiinţe speciale,. cari 
se pot considera ca. tot atâtea, ramificațiuni ale îs- 
toriei critice. Astiel sunt: arehcologia, paleografia, nu- 

„“mismatica,. epigrafia, cronologia, mitologia, fi îlologiu, 
cu studiul şi îstoria literaturelor, ştiinţelor, artelor * 
ș d. şi ca un ausiliar foarte însemnat statistica şi 
geografia. | 

Filosofia istoriei arată legile dosvoltrii sobietăți-, 
lor omenești in toate. râriurile activităţii lor, in O 

| Sanizarea statului, in religiune, în. literatură, în arte, 
in. industrie, etc.: Ea: îmbrățișează, deci, intreagă civi- 
lisaţiunea, arătând, pe . temeiul faptelor, legile des-. 

„voltării, causele . Și piedecile progresului din punctul 
“de vedere geografic, . etnografie, „Politic, + re eligios şi e- 
conomic. |. . E 

. . Di - . ” . 
îS 

55. Insuşivile Istoriei, 
N 

1.  Adexăr ul sau: esactitatea faptelor, persoaneloi | ȘI. 
împrejurărilor este prima, insușire a, istoriei. Pentru. 

„acest scop, afară de cunoștința, fapielor - Și a isvoa-. 
rălor istorice, istoricul trebue . să intrunească âncă 

„multe alte cunoștințe. Astfel el trebue să fie un bun 
„ Psicholog, să cunoască bine. firea. şi legile inimei 0- 
menoști, ca se-ne poată pune in adevărată luniină 

i
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calităţile morale şi in. special caracterele persoâne- 

lor, dela cari atârnă valoarea, faptelor istorice. Adoua, 

istoricul: trebue st cunoască legile şi constituţiunile 

statelor. și: politica, lor, sau ideile și “interesele : de 

cari sunt conduse guvernele in intreprinderile lor. A 

treia, să fie un: bun economist, să. cunoască modul - 

-și isvoarăle: produeţiunii, consumaţiuni, retribuţiunii “ 

și schimbului 'avaţiilor intre. națiuni ;. și: să dispună, 

de date statistice ncindoioasee despre starea economi- 

că, morală, intelectuală, religioasă, etnografică, ș. a. 

a unei ţeri. Mai de parte să. cunoască, arta militară ă 

Şi - istoria, - ei la deosebite popoară. 

Inzestrat cu aceste cunoștințe istoricul ne ai mai 

ântâiu icoana teatrului evenimentelor ; adecă ne arată 

situațiunea,. geografică, economică și politică a ţerilor 

şi naţiunilor, despre cari serie; arață, or ganizaţiunea - 

lor. socială, religioasă și politică, xelaţiunile cu alte 

state, gradul de cultură și mor alitate și însușirile 

etnice. Numai cunoscârid toate. acestea putem ințelege 

bine faptele istorice, impreună cu causele, urmările, 

țesătura şi influenţa lor reciprocă. 

Un esemplu de cunoștință adâncă a inimei ome- 

mești ne dă Tacit, când vorbeşte „de“ gelosia, Liviei - 

față cu. Germanicus, care nu știa nimic "de aceasta : 

Anzius, occultis în se patrui. aviaeque odiis, quorun 

„"causae aeriores quia iniquae. Aci istoricul, arată cu- 

„moştința sa despre inima omencăscă, inse nu ni-0 

dă sub forma unei veflesiuni - morale, ci o țese in 

naraţiune ca .0 esplicare a neliniştei ce simția Ger-
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manjcus. Aserhenca, când Tacit vorboște de zevolta 
“soldaţilor. în contra lui. Rufus, prefectul taberei, căci 
„acesta îi. supusese la lucrări prea grele,-zice:  Quippe | 
“Rutus, diu' nianipulazis, dein centurio, mox.. praefec- 
tus, castris antiquam duramqut - militiam, revocave- | 
zat, “zelus: Oper i ct labori 18 el” “00 iminilior quia dole- 

| razerat. 2 
2. Nopărtiniivea.! şi. dreptatea: —— Istoria. este nu nu 

„mai învăţătoarea noastră, ci ȘI. judecătoarea . oame- 
nilor și lucrurilor trecute ; ea, este tribimalul - -0mMe-. 

„nirei, Prin “urmate trebue să fie. nepărtinitoare, să 
scrie dupe . maxima lui: "Tacit, sine tra et studio, 
fără ură și r&sbuhare pentru unii şi. fără simpatie . 
Și. părtinire - pentru alţii. De aci inse nu urmează, 
ca istoricul să. rămână, nepăsător. în faţa, crimelor și 
a faptelor. „bune, se- nu afle nici aux cuvînt de apro-.. 
bare pentru unele Și de desaprobarea pentru altele. 
EI. trebue 'se fie totdeauna; amicul binelui și al, vir- 
tuții și inimicul răului . Și al viţiului; “nu înse 'ami- 
cul şi: inimicul cutărei persoane, catărai. POpOr, cu-: tărei secte sau: partide, | aa 
8 Unitatea 'sau 'gruparea, ovenindentelor astfel, ca 
„să se cunoască "lesne . 'causele, urmările, înlăinţuizea „lor şi să se .poate deosebi faptele Principale de cele secundare, : a SR 
4 Alegerea amănuntelor, fapte sau intemplri, roi -prie a pune în adevărată lumină - "caracterele morale „ale persoanelor istorice, “Espuncrea acestora formează anecdotele, atât de interesante , Și i plăcute în “ istorie,
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Într6 însușirile de formă 'cele mai insemnate sunt: 

„1. Demnitatea și seriositatea. naraţiunei,-care nu - 
“admite nici glumele, - nici vorbele de spirit, nici sar=, 
casmul sau ironia,. nici tonul familiar sau afectat al. 

scrierii. Istoricul fiind învățătoriul și: judecătoriul o. 

menirei, trebue să. aibă tonul demn și: serios al unui 

părinte sau învățător, și tonul sincer și leal al unui 

judecător, fără, a cădă în defectul monotoniei- 
2. Pe lângă o. proporţionată, impărţire -a materia. | 

“Tului, ca să. nu desvoalțe - „unele părţi mai: mult de _ 

cât altele, şi pe lângă transiţiunile bine, întocmite 

„care să-lege părţile naraţiunii și să-i. dea. unitate; 
stilul istoriei trebue să fie lămurit, exact și precis. Li 

La acestea trebue. să se: adaugă airmonia. şi frumu- - 

sețea sau” plasticitatea. stilului, singura calitate prin. 
care istoria își poate ajunge scopul. de a evoca, tre- i 
cutu inaintea, noastră. pe N 

“În. resumat, însușirile” unui istoric sunt: 0 eiudi- 

țiune intemeiată, și completă, * în toate. ştinţele auzi | 

liare ale istoriei, onestitatea, talentul și £ arta, scrierii 

Şi € 0. imaginaţiune . vie, 

„ac. „Speciile istoriei... - 

Afară de istoria „propriu zisă “în âncă de genul 

istorie: cronica sau analele, memoriul, „biografia a. 

needota, tradițiaca și legenda. o a 

.Cromcă se numeşte 'espunerea - sineronistică a €e- 

| venimentelor istorice, fără legătură între ele, pe-scurt 

po LR „i ze
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și fără reflesiuni asupra căuselor, urmărilor şi în- 
„semnăţii lor. Astfel de însemnări: se numesc anale. 
„Așa sunt, analele pontificilor. la Roma, analele călu- 
„gărilor. de „la Saint-Denis în Francia, şi. cronicele 

"„ noastre anonime pănă 1600. _- . - 
„După asemeni însemnări scurt despre : numiri ide 
“domni și regi, despre răsboaie şi încheieri de pace, 
„despre diverse. cataclisme ale. naturei și nesiorociri 
comune. ca foametea, ciuma, Ș. a. au început a se 

„serie cronice mai desvoltate, cari țin mijlocul între 
cronicele- primitive şi adevărata, istorie. Așa sunt la 
Romani analele lui Tacit, la, Italiani. analele Jtalei 

de Juvatori, la Francezi eronicele lui Froissart, <J0- 
anville, Comnuines -și  Vilehardhatin - :la, noi cronicele 

„lui Ureche, Avon. Costin, N. Costin, Joai  Necul- 
cea, Enache Cogălniceanu, Constantin Căpitanul, Radu 
Greceanu ş. a.. publicate parte în «Magazinul isto- 

„rie> de Balcescu și Laurianu' și in Letopiseţe sau 
eronicele României de AL Co: ăliceantu ; iar întrun 

„mod şi mai desvoltat cronica lui. G. Sineai. 
Intre cronicarii străini, cari se ocupă și de Ro- 

mâni însemnăm pe. rusul M estor, pe seerelariul. ano- . 
nin al. regelui Bella și alți” istoriografi unguri; is- 
toriografii bizantini Priscus, Theophane, Theophylact 
Simocata, momapii Nicephor,. C. Porf regent, Ana Comnena Ş. , 
„E de observat, că nu trebue a se confunda - nu- mele de anale istorice cu colecţiunile de fapte scien- țifice şi discutsuri academice, cari âncă se numesc 

- v 
N
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-andle (adecă, colecțiunea productelor activităţii. acâ- 

demice întrun an). 

JMemdriu. se. numeşte ospunerea istorică a eveni- 

;mentelor, la cari: istoricul a, fost părtaş sau martor. 

„oeular. Astfel sunt: Comentarele lui uliu Cesar «de . 

- bello gallico şi de bello: civili», traduse în româneşte 

de d. C. Copăcineanu;” memoriele. cardinalului de het, 

ale lui. de la Rochefoueauld, ale d-nei de la. Fugyelte, 

ale d-nei de Roland ş. a. la Francezi. Foarte însem- 

mate sunt pentru noi momoriele lui IL Eliade Rădu- 

lescu, scrise în limba franceză, sub titlul : 1). MEmo- - 

“se sur histoire de. la. ri îgânâration 7ottinaine OU. sur 

„les fenâments de 18148, 2). Sourenirs dun proscrit, 

3). Le: protcctoral du Tar: Mai toate acestea, şi al- 

tele âncă se -află și românește -în Euilibr dul între 

“ antitesi sau Isahar. Multă lumină aruncă asupra is 

toriei noastre: Serisori, Din pribegie, Despre Dan 

- Câmpineanu, toate de-.: Ghica; Amiintiri istorice A6 

C. A. Roseti. Importante sunt apoi Suzeniri contem- 

“porane de G. Sion, publicate mai ântâiu în Revista 

Carpaţilor de la 1860—1862, iar de curând într un 

volum separat, instructive pentru istoria, noastră con 

" teporană a, Românilor de peste Carpaţi. Memoriu sau 

o lacrimă fierbinte de Iosif Suluţ, și Memoriul *me- 

“tropolitului Șeupuna, desnre evenimentele istorice de - 

la 1847 pănă, la- 1873. . De 

“Numele demnomoriu. se dă și disertațiunilor scien- i 

iico sau literare destinate a se-ceti inaintea unei 

academii sau la vre-o 0 -ocasiune însemnată. Tot ast- 
| . 

1
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„Tel să numesc Și autobiogrufiile şi confesiunile Sau 
naraţiunile întîmplărilor. personal6, scrise de - insuși 
autorul, cum . sunt Confesiunile. sântului Augustin, 

: Confesiunile lui JJ: Rousseau, Inchisorile mele a. lui 
Să Siluto  Pellico. ș, a... Da e a 

“ Biografiia (sau naraţiunea mai “bine de cât des- - 
Î 

 crierea, -vieţii, dupe: înţelesul „etimologie "al vorbei, 
„este espunerea, vieţii unei persoane. '. Ea -poate -fi sau 
mai scurtă şi: atunci cuprinde: numai simplu faptele 
și peripeţiile “acelei persoane, cu esplicările _lor. nece: 

„sare; sau -i se poate” da o'. desvoltare mai mare, când. în viaţa unui individ „sunt țesute anumite evenimente „ istorice, sau când. într'0.viaţi contemplativi, se arată, „cugetările şi operele acelei persoane! şi influenţa lor: asupra” societăţii. Din punctul de - vedere psichologie „bigrafia : ori cărui om are-0. însemnătate. Inse. mult mai instructive sunt biografiile scriitorilor, filosofilor, " axtiștilor, oamenilor de știință şi ale oamenilor de - acţiune “fie în politică, fio în. industrie sau în ori „care ramură -de activitate... Aceste biografii au va. . loare istoricii; pentru aceea, ele trebue să aibă în: - Sușirile de. fond și de formă ale istoriei. Biografiile Si sunt cu atât mai grele de cât alte naraţiuni istorice, cu cât aci nu se povestesc! numai” fapte „şi întâm- ! plări, ci se arată moravurile, însușirile. morale și - intelectuale, și se zugrăvește caracterul unui om,. Si Intre biografiștii cei mai însemnați, ale căror o |. pere” se află traduse şi în românește, însemnăni pe. Plutarch; care a Scri$ - viețile paralele ale oamenilor | x 

1 
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“iluștri, traduse în parte, de T. M. “Georgescu; Vie- 

pile “color 12 Cesari de Sretohiu şi Viaţa lui Agri- | 

“cola de Tacit, traduse amândouă. de G. Munteanu. 

- Iar ca esemple de biografii ȘI. memorii. istorice ” ȘI. 

“literare, scrise în limba română, amintim 2 Viața Și 

operele lui G.. Sincai „de Alesandru Papiu Taranu; 

“Viaţa şi „operele lua Pelr a dlaior de. d-. “Atanasiu: 

ML Marienescn ; „Viaţa, timpul şi operele hui Nicolae . 

„Bălcescu de: Gr: "Tocilescu; Constantin Negruaa și lim- 

vpul scu de V. Alecsandri; Grigore Aleesnudroser de 

„Joan Ghica (în, Convorbiri literâre No. 2 din 1886 - 

„şi în Scrisori): Metropolitul Beniamin Costache de 

A. Vizanti; * Samuel Micul de 1. Bianu, Antim Re. 

"“rianul d6 Machisedee, “Constaniin Ney pri de GM, 

sail, Dog gmele şi viețile fi losofi lor din aiticitate. de T. 

M Georgescu, ș. â.. = - | Va 

“Ameedota' este o scurtă “povestire” spre: 0- faptă 

"sau “întîmplare” isolată â. unei “persoane, proprie, a. 

„ descoperi caracterul acesteia. Cum. arată. etimologia, 

sa, de la elinescul antedotos, inedit, anecdota la în-. - 

„_ceput însemna o scriere inedită, adecă publicată pen- 
„tru primă oară, mai ales estrageri din autorii elini, 

„de ori ce, natură. Mai tâvziu. înţelesul -ei s'a, mărgi- 

nit- la povestirea unei singure fapte | sau întîmplări, | 

din care se pot ved& moravurile și” - valoareă intelec- 
“tuală a unui om. Anecdotele își iau subiectul ( din viaţa, | 

- persoanelor istorice, sau din viaţa artiștilor, a oam6-,. 

nilor de litere și ştiinţe; sau din' viaţa unei întregi | 

"clase de „oameni, sau -a unei epoce deosebite a socie-. - - 
z Pi



  

| 110 

E tății, ca să ne arăte moravurile. și obiceiurile acelora. 
De această, din urmă categorie “țin anecdotele - popo- 

ane, “product al spiritului satiric al poporului român, 
D. Speranţă ne-a dat o frumoasă colecțiune de ase- 
meni anecdote, puse de d-sa în | versuri şi publicate 
în 9 volume. a ă Si 
- Scopul aneedotei este de a instrui, mai ales al a- 
necdotei. istorice, şi de-a. desfăta -totdeodatii. Pentru 
aceasta, da trebue să întrunească, pe: lângă adevărul |. 
faptei sau întîmplării povestite, și un însemnat grad 

„de plasticitate și frumuseţă . în espunere;” asemenea 
unui tablou mic, înse frumos și plăcut. i „ Tradițiunca şi legenda. Tradiţiune: se' zice. narați= 
unea asupra unui fapt, a unui eveniment, sau a. u-:. 
nei persoane istorice, dintrun anumit loc - și. timp, 
înse fără de a, fi întemeiată, pe documente sau pe 
mărturisirea unei persoane care le-a văzut, cum sunt „mare parte din: cronice. și toate memoriile istorice. „ “"Tradiţiunile trec prin viul oraiu din generațiune în generaţitine, pină când născându-se literatură Îs- - toricii le adună, le întrebuințeazii ea, documente is- torice, iar. poeţii. le „prelucrează dându-le felurite: for- me literare. a 

Cea mai vechie colecțiune “de „asemeni. tradiţiuni. sunt la noi ale lui. 1. Nieuleea, publicate Ja înce- putul. cronicei sale, sub numele de «p sumă de: eu- zinte», între cari sunt tradițiunile despre dimnbrava * Yoșie, aprodul Puric, cetutea Neamțului, mama lui Șlefan cel Aare, Stefan. Tomşa Şa mai toate pre- 
,
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lucrate de poeţii: noștri. în balade, poeme sau nu- 

vele istorice. O „colecţiune de traciţiuni- mai recentă 

este a lui -S. AM. Florian din Bucovina și Leg ende 

Române de V. A. Urechie. Uneori” tradiţiunile sunt 

îmbrăcate în versuri frumoase de “însuși poporul. 

Atunci ele: se numesc balade sau cântece beti:ânești, 

cum. sunt mare parte din poesia, moastră=-poporană: 

Dioriţa, Mihul Căpilul, Toma. Alinoş, Brâncoveanu 

Constantin și a. 

- Când tradiţiunea, înfrumuseţatii, fiind de. fantasia 

„poporului, îmbracă o aureolă miraculoasă, atribuind * 

persoanelor istorice însușiri şi fapte supranaturale ; se 

numește legendd. Aşa este, legenda despre Alesandru 

cel Mare, -cuprinsă în Alesandria; legenda, noastră 

“despre Dochia, prin care se simbolizează cucerirea. 

Daciei de Tuaian, şi despre“ care avem poema popu- 

lară de '].. Barac întitulată Ary ghir şi Elena; aşa , 

sunt. toate: legendele despre vieţile sânților. 

Geoş grafia, îa și Statistica sunt două Științe ausiliare 

de cea, mai mare importanță pentru. istorie. Geogra-, 

fia cum “arată numele 'său,-e descrierea. pământului. 

In anticitate ea era puțin desvoltată. . Niiscându-se din. 

„călătoriile comerciale ale Fenicienilor, ea a crescut me- - 

zeu în cursul veacurilor, mai ăles prin "cuceririle lui 

Alesandru, prin cuceririle Arabilor, prin espediţiunile 

- cruciate, mai tărziu prin descoperirea lumei noue; și 

astăzi a ajuns la cel mai înalt grad de. desvoltare. 

Foarte însemnate sunt în timpurile noastre esplora- | 

țiunile, ce se fac pentru cunoaşterea $ globului în pir
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. ţile sale âncă necunoscute, cum -e “ţinutul polului 
nord! și interiorul Africei, Ceâ mai mare” publicaţi- 
une de geografie este astăzi La noutelle  geographie 
de Elise Râclus. | a 

- Geografia se împarte în geografia matematică, care 
se ocupă -de - forma, întinderea, Și. mișcările pămîn- - 

"tului și de raporturile lui cu corpurile cereşti; geo- 
Vrafia fisică, care descrie suprafaţa pămîntului, arată 
configuraţiunea, continentelor cu munţii, rîurile,-la- 

„ curile şi cu locuitorii” lor împărțiți. dupe rase sau 
"dupe “însușirile naturale; geografia: Dohitică, care a- 
rată organizarea politică, și: socială a țărilor, cu iîn- Stituțiunile lor religioase, politice sau de altă natură; Și geografia Economică, care arată productele - celor. trei reone al naturei, starea, şi instituțiunile econo- . : mice, industriale şi. conicreiale ale țărilor. 

Statistica, dupe definițiunea lui “Moreau, care! în- temeiă, o societule de statistică unizersală,. «este știința, faptelor sociale, esprimate prin . termini numerici». Firă ajutoriul ci nu se poate ști nimic precis des- pre starea etnografică, religioasă, economică, intelec- „az tuală, morală și sanitară a “unei țări sau a unei na- țiuni. Până în veacul trecut se âflau numai elemente - din această știință în” tratatele de politică, şi de e- "- conomie politică. Ea, datorește numele Și” existenţa, sa, ca știință lui G. Achenwall; din Goettingen, care în. - *. . 
. *_u . 

1748 publică, sub titlu de stabistică sau introducere la ştiinţa desevieri; statelor, o carte în care își pro- - Dunca; se studieze statele din punctul de, vedere al
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întinderii, poporaţiunii, . industriei, “comerciului. ș.a. 

La noi.a început a se, cultiva aceastii știință la 1861 

„de Dionisiu. Pop Marțian, “directorul primului biu-. 

rou de statistică. înființat atundi. Studiele acestui ne- 

obosit economist și statistie sunt depuse în: Analele 

statistice ale României de la “Îs61 pănă la 1864, 

și în celealalte ale -sale 'scrieri economice !).. 

Istorii ia. literaturelor și artelor şi crilica literară. -— 

"Una din cele - mai interesante spetii ale istoriei este 

“istoria, producțiunilor” literare și artistice, cari 'coprind | 

în sine, viaţa, intelectuală a naţiunilor, g gradul lor de -: 

civilisaţiune, starea morală, şi socială î în diverse tim- 

“puri, ” - 

Istoria literaturei. se zice critică, când nu se mă 

ginește numai la espunerea, operelor literare, a. cu- 

 prinsului. lor -şi a vieţii: autorilor; ci apreciază va- 

loarea lor literară, însemnătatea, ŞI. influența lor. şi 

„arată calităţile . şi defectele! or, conform „principielor 

artei de a scrie. aa 

Dela, Aristotele, și Quintilian | din anticitate Și până . 
“ în xeacul nostru, critica - literară s'a mărginit mai 

„mult la, forma, sorierii. Aşa au făcut în veacul al! 

"18-lea Batleuz în -Principes de litterature, La Harpo 

în cartea sa Lacie ou cours de litteratuye, Și Însuși 

Voltaire, Diderot, și mai înaințe Fenelon. Adevărata - 

„critică literară s'a, născut: în veacul nostru. Ca, să ” 

_ne facă a: înţelege deplin valoarea și .coprinsul ope- 

relor : literare ȘI artistice, critica modernă ne arată 

vre 
1) Vezi Literatura flosofeă, sau didactică, - 

Stroiaru, Literatura. 

4
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modul: cum 'S'au născut ele, me: face cunâscute viata 

şi caracterul moral al autorului, influenţa ce a:avut- 

"asupra lui mediul natural, "social, literar. şi artistic, 

"în care s'a format și-a produs. Pentru că, dacă 

opera de artă sau literatură este produetul autorului 

i, „autorul. a. rîndul său este productul mediului, în 

care, s'a. născut, a crescut: șia, trăit. Şi numai atunci 

-putem cunoaşte de ajuns gpera,. de artă, când vom 
cunoaște acest mediu. şi influența ce a- putut el art 
asupra a autorului și activităţii sale. artistice; când vom 
cunoaște: adeci. starea politică, religioasă, morală, „ECO- 

„:momică, a. societăţii și condiţiunile de esistenţă,! ale 
“autorului: în mijlocul”. „acestei. societăţi. | 

Critica, literară. arareori „coprinde întreagă viaţa li-. 
terară a unei naţiuni, ca 'd.-e. magistrala operă a | 
ui H. "Taine. Histoire. de la literature an ylaise. Cele . 
mai. „de multe ori e fragmentară, ca: d. e. Nouveau 

essais: de criique e! histoire de Hyp. “Taine, Fituudes 

“ Titlâvaires. sur le diz-neuviime. sidele de Emil Faguet, 
- Eludes et Portraits de- Paul Bourget, Curentele “prin- 
cipalo ale literaturei veacului al. 19 (Heatstămin- 
en der Lilevalu- des meunzehnlen „Jalraoader!s), de 
G. Brandes. — În literatura, noastră sunt de însem- 
nat: Critice -(2 vol). și Pocsia vomândă (1 vol) d 
T. Maiorescu, Cercetări ditenae. de „Aron Denta 
nu ş.a. 

e 

Stuaiul . grataticei, studiul artei de a: “serie teore- 
tic și practic, prin. continue, deprinderi în: compoși- 
fiune, și în urmă lectura și analisa' critică a .mo- 

- . A . 

DS . “e
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delelor de literatură, sunt cele trei mijloace necesare 
pentru „a învăţa a “serie. Ele se e completează, + unul prin. 
altul. zi 

Scopul. analisei este de la axăta, ce și cum a Iu- 
crat fie care scriitor, al cărui product îl: avem îna- 

- intea noastră. „După te am cetit 'dar lucrarea: lui şi - 
„după ce am studiat mediul, subt a/ cărui influență a 
trăit scriitorul, trebue să căutăm: 

1. Cuprinsul, scrierii, resumat în o- cugetare prin 
cipal care de multe ori se arată prin însuşi titlul. : 

2. “Modul cum a desvoltat: această, 'cugetare, sau 
planul composiţiunii.. E 

3. Modul, cum a esecutat acest. plan, „Gu ce „espie- 
Siuni. a îmbrăcat feluritele idei Şi. cugetări, cari Sunt - 

frumuseţile stilului, ce impresiune fac ele asupra ce-. 
titorului. Dacă, scrierea, are: defecte, trebue a le're- 

leva, ȘI pre acestea; ba âncă trebue” a, căuta înadinș 
“uneori modele de stil. rău și a atrage luarea aminte - 

“asupra defectelor” acelora, și a impresiunii, ce fac ele -? 
în asemiănăre cu modelele cele bune; pentru că, bu- 

-nul și râul, ca toate lucrurile. opuse, se pot cunoaşte 
și deosebi mai bine alăturându-se lângă. olaltă. 

Resultatul acestor! interesante studie. este nu numai 

că ne învaţă să scriem, ci și să judeciim și s6 apre--. 

ciem dupe merit scrierile, altora; „să. deosebim cărţile 

bune de cele rele. ,. - 

Un critic independent, trebue st aibă, în vedere la: 
esaminarea unei scrieri și se cumpănească drept și” 
cu lealitate numai valoărea scrieri, abstracțiune com- 

2 
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pletă fucând de persoana, autorului şi de. folosul sau 
desavantagiul ce acea scriere “poate aduce intereselor 
cuiva. Sinceritatea și obiectivitatea este principiul eriticei. 
„Iată, cum desvoltă, acest principiu Lessing 1) pă- 

"rintele criticei germane, în epistolele sale antiquarice. 
«Criticul trebue să știe ce efect vrea se producă 

autorul ȘI e necesar, ca el să-și mesoare vorbele dupe 
acest efect, | 

«Inse îndată, ce criticul arată, că el știe 1 mai mult 
despre autorul său, de cât pot spune scrierile aces-.. 
tuia, îndată, ce el se serveşte în contra lui de cea 

„mai mică trăsătură, nefavoritoare din această mai de 
aproape cunoștință, despre diusul; îndată critica lui 
devine o vătămare ' personală El. încetează de' a fi 
critic și dâvine ceea, ce- poate fi mai urgisit pentru 
o ființă 1 raţională, devine. cicălitor, clevetitor, pas- 
„quilant>. . Să 

Iar cum trebue să. proceadă criticul cu obiectul său 
și cu autorul: acestuia, ne spune Lessing tot în acea 
epistolă, prin următoarele cuvinte: «Dacă ași fi. critic, 
dacă ași crede că-mi pot atîrna firma de critie al 
artei, scara, mea, de tonuri ar fi aceasta:. Blând și 
măgulitor 'cătră “începtori, admirator reservat față. cu 
măestrii, descuragiătoa și positiv cu cârpacii, batjucori- 
tor cu -lăudăroşii și cât se poate de amar cu făcătorii 
de cabale. . 

«Criticul care are numai un ton: cătră toți, mai 
bine mar 'avă de: loc. mai ales acela care e cătră 

ID). “Lessing: Epist, antiqu 1.3 , ” ” 
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-toți numa „ curteneţ. este în fond eosolan cu - aceia, 

cătră “cari ar „pute fi polito. RE , 

"i. Ovigincă şi descoltarea, istorici. 

Istoria începe la toate popoazrăle prin tradițiuni și. 

legende, îmbrăcate în forme poetice, cum sunt rapsodiile, 

“baladele și epopeele poporane, în care” se. află. depusă 

toată știința și cugetarea, “din copilăria popoazălor. In 

Orient istoria n'a, eşit din această formă. La Greci, 

“după poesia epică urmează. logografii, cari scriu în 
prosă aceleași legende şi tradițiuni. Ei fură. în vea- 

cul al VI a. Cr. precursorii istoriei, precum aezii e- 

pici fură precursorii poemelor omerice. Mai târziu .. 

“vin la Greci adevărații istorici, cum e. Herodot (+5: 

a. cr), numit părintele istoriei ; Tucidide - şi Xeno- 
fonte, cari au scris istoria, Blenilor şi a popoazlor 

cu cari ei au fost în. relaţiuni. 

La Romani: asemenea aflăm. ântâiu “legendele ŞI. 

- poemele lui Emniu, apoi analele pontificilor, și în 
urmă vine Catone, care a seris originea Romei, Titu 
Liviu, Iuliu Cesar, Salustiu, Tacit, Amian Marcelin, 

. Vopiseu şi Eutropiu, care se ocupă şi. de Români. 
Este inse o insemnată deosebire intre istoria ve- 

_chie și cea modernă. Cei vechi o considerau ca: au- 

siliară, moralei şi ca studiu pentru eloquenţă. Pentru 
- aceea, scopul principal in istorie la ei nu era curatul 

adevăr, pi moralizarea sau. educațiunea și dinstine- 
“iunea . tuutorului prin eloquență, Pentru aceea ei spun
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evenimentele nu totdeauna « cum stau: „întîmplat, ci * 
cum ar: pută servi mai: bine de. învăţătură urmașilor. 

A 

Şi Spre: onoa.e și glorie naţiunei ; și intercalează 
discursuri. fictive sau altfel decum s'au pronunţat; 

-căci ele nu erau privițe ca: documente istorice, ci ca 
ornamente. de. stil și ca, lecţiuni oale... 
“Cam în. acest sens au inceput a fi scrisă şi “la, 

„noi istoria pănă la 1860. Astăzi: istoria, este privită 
„ca 0 Știință, iar nu ca operă de morală, Și de artă. 
„Ea. este -in adevăr. magistra,. vieţii, cum zicea Cice: 
rOne,. și trebue să: me 'arate trecutul âsenienea unui 
tablou, adecă trebue să fie s scrisă cu artă ; inse ca; este 
in acelaşi timp tribunalul „popoarelor şi: persoanelor 
istorice. Prin urmare trebue să fie” intemeiată pe do- 

„Cumente sigure și să “spună numai adevărul. Astfel | 
este -istoria, „Romanilor de. Theodor Mommsen Și „de, 
Michelet, istoria Franciei contimporane de_H. Taine, 

“istoria, veacului a]. 19- lea de Gervinus la Germani, 
istoria Orientului de, Fontanes și de Maspero Ș. a. 

ESEMPLE. DI 
relativ la conul narativ, 

Atienaiia V iteazul. ostndit ra moate, ! 
- (Xaraţiune istorică de N. Balcescu) 

Crudul Alexandru -Vodă, nu întârziă -a se înspăi- minta de. acel mare nume al banului Michaiu. Voia. să-l piarză cu ori- -ce. chip ȘI neinăriisnind « a- i pri-
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„goni pe față, trimise ucigași, ca să-l prinză: şi să-l 

aducă la Bucureşti sau să-l ucidă ' prin taină. Dar 

banul descoperi : din “vreme cursa ce i se gătia și cu 

„ toată dragostea ce avea pentru dînsul” poporul, no- 

- nopole, ; vande-l chiemașe. s6crul său, vistierul Ion, ce. 

ea capichehaia al ţării. Inse .prins fiind în. cale de. 

oamenii lui Alexandru, ce-l pândiau, fu adus în Bu- 

|! -eurești, unde” domnul - ca trășnit- de mânie îl învino- 

„văţi de trădător Şi “rebel Și a închise în, pușcărie 

spre a. fi pus la. caznă şi: apoi ucis. -- 

oi "Temându-se ca. poporul să nu se ridice „înfuriat 

Şi, să scape. pe. prinţul, său, Alexandru -Vodă Hotări | 

- a-i grăbi „moartea. Inta”o- zi îl scoaseră din pușcărie 

legat. şi-l porniră la locul osîndei. | 

[ Mulțimea, poporului: urmăria pe osîndit tristă, jal- 

hică” și “tăcută, văzând că cea din urmă speranță de 

mântuire se va, curma.cu câpul acelui june bărbat eroic . 

crezendu-se. sigur în Craiova, fugi „spre Constanti- 

In cale trecând pe, la, biserica Albă, pe vremea. ]i- - | 

„tuxghiei; spun că-l lăsară să intre în biserică, şi ru- 

gându-se făgădui lui Sântu Nicolae, fiindu-i chramul, 

că de-l va. mântui, axe să-i facă mănăstire în nu- 

mele lui, precum a ȘI- făcut de se numește acea, bir 

serică acum Michaiu- Vodă. Dă 

- - Sosind în locul, unde trebuia. să primească "moar- 

tea, gădea,: cu 'sativul în mână, cu. inima crudă, Cu 

„ochii sângeroși, se apropiă de osîndit; dar când a-: 

“ținti privirea asupra jeitei „sală, când vezi acel trap Su 

- măreț, acea: căutiitură selbaticii Și înfiorătoare, un - 

7 p - Ie - PR 2
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tremur groaznic, îl apucă; ridică satirul vooşte, a 
ishi: dar. mâna-i cade, puterile-i slăbesc, groaza îl 

“stăpâneşte și trîntind la pămînt. satîrul fuge printre 
mulțimea adunată împrejur, strigând. în gura mar 
că-el nu” " îndrăsneşte a ucide pe_ acest om... 
„Astfel, în acele mari timpuri bătrâne, un. Câmbru 

barbar. se înfiorâ de vederea, „măreață a lui Mariu' » 
ŞI nu îndrăsni să ucidă pe cel. ce sdrohise tot nea- 

mul hăi. " 
In zadar oamenii ce presidaia la -osîndă, cerură a 

se împlini porunca domnească; nimeni nu - „se “mai 
găsi s& voiască a 'lua “locul dei. 

Această îmtîmplare: minunată înfiorâ mulțimea 
cu 0 mișcare, electrică; ca, vâză într'însa un semn 
ceLesc, prin care Dumnezeu voia păstrarea acestui . 

“om şi glas detunător de milă şi de iertare eși- din 
„pieptul acelei . gloate. Boerii şi poporul luară pe 0- 
sîndit în mijlocul lor: și ducându-se la palat dina- 
intea voivodului, cerură iertare.- VIz. nevrend, 'doin- 
nul fu silit a se îmblânzi Și a-i dărui. viaţa. Peşte 
puţin, prin mijlocirea vistierului Ion, Michaiu îm- 
păcându-se de tot cu: domnul, imi iarăși cinstea și 
dregătoria sa. a RI 

Ş „O femeia eroică, Scena din 1849, 
Dia «Memoriul» lui L.$. Suluţ). 

s 
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In ziua! urmiitoare am plecat la Bucium am. cer-. 
cetat steampurile, unde fata stemparului nostru mi-a, 

__Devestit, că. a venit. odati niște husari pe acolo, cari 

N
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au vrut se dea. foc caselor, dar fiind bărbaţii pe d 

casă i-au înconjurat și i-au. omorît pe toți. De astă 

dată bărbaţii nu erau a casă, erau duși toţi la ta- 

„bără în contra Ungurilor, cătră Zarand la comuna. 

„ București, pe cum spunea fata cea gușată.. 
MP am întors dar cătră casă şi fiind-că era căt 

ameazi, abia puteam merge de “arşiţa  şoarelui : pe 

drum și, fiind și flămând, am- îndreptat calul prin 

pădure, pe 0 cărare, care conduce” paralel cu drumul. --! 

Lângă un „ÎSYor, care îl ştiam ca, vânător, m's am 

“dat jos. de pe cal, mi-am agăţat pușca pe o creangă. 

ȘI scoţindu-mi merindea din traisță, :am mâncat. - 

In jurul -meu o tăcere. profundă; fici colea se au-, 

zia clopotul unei vaci, care păștea. de asupra stân- 

celor și fluerul unui băiat care. păzia vitele. | 

Pentru. un om de la cetate 0 asemenea escursiune 

„totdeauna, e plăcută ; cu deosebire eu, câre iubesc și 

admir natura nespus de mult, abia mă pot despărți 

de. o asemenea panoramă. | 

Am mai băut odat din isvor, cum se zice, de 

drum și apoi am pornit pedestru ducând calul „după 

“mine de frâu. , 

De odată aud pe o. femeie” strigând ca din gura 

şerpelui : «fugiţi pentru Dumnezeu, că au venit Uau 

gurii în sat şi ne omoară pe toţi». ME uit întiacolo 

și văd vre-o tei femei prin fundul grădinilor fugind 

la deal în sus. Tot odată văd doi husari mergând la 

- o casă si-i dea foe. Ce-i. asta, + pentru Dumnezeu? 
i
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nu-mi i puteam esplica de oc; nu-mi oreăenau Gehi- 

lor mei.. : „i Se , 

In Abrud nici pomană! de soldaţi 1 unguri; cun şi 

„de unde au răsărit. acești husari ? Au să vină mai 

mulți ? Situaţiunea îmi. venea, .foarte păriculoasă.; de, 

loc am legat "calul de-o. tufă, pentru că nu puteam 

„merge călare; a “trage calul după mine, nu mai a- 
veam nici timp nici voie şi: mam dat pe cărare 

“înainte vre-o sută de pași, din câusă, 'că eram. întro 
adâncime, de unde nu mi -se vedea. bine. Se vede că 
şindilele casei nu vreau să prindă foc; nu vedeam - 
flacără: eșind ; “husari au părăsit, casa „acesa. Şi în- 

“ aintau pe dram în sus, dar numai în. pași. Int” 
accea, o femeie tînără cam-de vre o 24 de ani, înaltă 
ȘI voinică, purtând: pe braţe. an copil mie, iar- în 
mână o lance, îmi atrase atenţiunea î în cel mai mare 
grad. A eșit în fugă dintr'o casă afară, Și-a, săru- 
tat copilul și l-a pus în nişte tute în aproprierea: 
orădinei; a pornit. către husari, â stat pe loc... 
iar. Sa întors la copil, l-a săr atat mai de multe ori. 
„și l-a băgat în tufă. Aa | 

Se părea, că are ceva lueru mare și gtabuic a 
întreprinde. Nu se putea. decide. Cine. ştie. ce seniti-. 
mente, se luptau. în sufletul său. Era palidă ca moar- SE 

„- tea, Ar fi avut timp : să fugă cu copilașul” ; său, dar, 
na fugit. = Mi 7 - 

Husarii înti'aceea,. se apropiau de casa. de unde” 
„eşise femeia. De odată a, răgnit femeia ca 0 ursoaică, 
căreia vânătorii i i-au „răpit puii. «Nu mă lăsa Doamne 

z
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Dumnezeule !» s'a. repezit ca 0 turbată asupra: hu- 

Sarilor, cari” observându-o și-au tras săbiile, și-au 
strîns caii în pinteni, ca să ajungă înaintea feniei, 

la o punte, -unde era -să treacă, 

Femeia, fiind aproape de punte, a ajuns înaintea. 

lor acolo. Aici s'a început o-luptă pe viaţă ȘI. moarte... | 

Femeia mănuiă Jancea cea -lungă cu ambe mâ- 

nile astfel, în cât nu: se puteau apropia” de 'dînsa. | 

Da lovituri când în cai, când în husari. De odată 

„a plesnit pe unul, care intrase. până la, capul punţii, 
peste obraz așa, de. cumplit, în cât soţul său a tre- 

“buit sl sprijinească, ca să&'nu cadă jos. de pe cal. 

„L-a năpădit sângele; fără un “cuvînt, bătutul s'a, 

întors „pe drum îndărăt. Dar în morientul acela s'a 

aruncat celalalt husar asupra femeii cu furis, între “ 

înjurături. infernale; şi cu toate că. femeia s'a apărat 

cu. desperare, i-a sutees ' husarului . prin 0 apucătură, 

a-i lori lancea astfel, în cât i-a sărit de pante d din 

„mână. ă 
Femeia un moment nu şi-a „pierdut presența, de 

ăi spirit. A luat-o. la fuga către tufele din apropierea 

„drumului, unde: călare nu ar fi putut-o urmări. Hu- | 

'sarul după ea, Âncă un pas și era scăpată! 
Dar oh! fatalitate ! S'a împiedecat biata femeie, 

a căzut, vai de ea... .. Husarul a ajuns- -0.. Fe- 

meia s'a, ridicat, dar nuniai în. genunchi, cu spatele 

_câtră pădure, cu faţa câtră acel loc, unde, cra as- 

cuns copilul. stu; cu ochii și mănile câtră cer. 

Erau cam de S0: pași în “această posiţiune -de 
- _ . . . 

- , 1



124 

- mine. Husarul, cugetând -că biata femeie se roagă de 
„el. să-i dea pardon, o injură de Dumnezeu. Ea săr- 
“mana nu cerea pardon; ar fi fost. și în zadar; -s se 
păzea că în acele momente supreme se împacă cu 

“Dumnezeu. Atunci husarul și-a băgat sabia în teacă 
“şi-a luat carabina so “împuște înjurând de Dum- 
nezul cel :omânesc: Oh! Dumnezeul: cel românesc e- 
drept şi „puternic, | | 
"In acel: moment a trăsnit o puşcătură din pă- 
dure... Husarul a căzut mort de. pe cal jos.. Ca-. . 

“Jul spăriat s'a întors în fugă. selbatică, tărăind . pe 
husar, al cărui picior se acăţase în scăriţă, după el, 
isbindu-i “trupul. de toate stâncile. Femeia a mai stat - 
vre-o câte-va secunde ca inmărmurită pe acel loc. 
Apoi s'a sculat. s'a uitat împrejur, n'a văzut pe ni- - 
menca. | | 
„Șia făcut de trei ori cruce şi in fuga mare s'a. 

duse la, tufișul cu copilul. Lia ridicat la gură şi 
sărutându-l s'a depărtat. .- 

Toate acesta s "au petrecut în vre- -0 câteva minute 
ca fulgerul, așa, în cât eu abia am avut timp să 
mă reculeg; mi s'au părut toate ca un vis; dar 

“timp de pierdut nu era; "mi-am deslegat calul și : 
| scoborîndu-mă la drum în fuga * calului m'am dus, 
nu cătră Abrud, dar cătră Isbita, alarmând pe.. toți 
câţi se' afluu. în apropierea pericolului. 

Aici. observ, că deși pe timpul acela telegraful 
âncă nu era inventat. muntenii - noştri „Se -avizau 
despre apropierea . pericolului cu o ințeală: de. admi- 

N
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rat; ei. aveau pe culmile: dealurilor păzitori, cari su- 

„Alau în buciume Şi aprindeau focuri ; -păzitorul. din 

satul, vecin făcea la moment asemenea, așa în cât 

în puţine ore toţi munţii, la. o întindere de mai multe - 

miile pătrate, erau alarmaţi. 

Abătându-mă, la pădurariul domenial . şi spunând 

i bătrânului pădurar scena petrecută, cu femeia acea 

eroică, bătri ânul a dat cu socoteală, că acea femeie, 

a cărei bărbat va fi fost, în tabără, de sigur. va fi 

"avut tată ori mamă - bătrână bolnavă în pat, care 

neputând fugi de acas, biata femeie tintră de cât 

să-i părăsească mai bine “şi-a espus viața. Va st 

zică sufletul său se. lupta în acele momente de es- 

tremă anxietate, nu pentru a-și scăpa viaţa sa, ci. 

pentru a decide intre iubirea, de părinţi și - iubirea 

de copil; s'a decis a se jetfi pe sine. Ce suflet n0- 

pil! Văzând cu aceasta cu ochii mei, numai aşa 

mi-am putut face o ideie despre eroismul “temeilor - 

române, cari la Fântânele s'au bătut în contra lui: 

Vaşvari aliiturea cu bărbaţii, și despre, acelea, cari - 

„ele: singure au omorât 0 mulţime de honvezi din ar- 

mata, lui Hatvani.- 

Pasiunea, mea - de Vtnător, căzeia aveam de a-i. 

mulţumi orientarea, mea în munți și în văi ziua și” 

noaptea, de astă. dată, mi-a fost spre mare consolare: 

ba poate mi-a; scăpat viaţa. 

Pe căi laterale am ajuns în Câmpeni, unde am 

auzit, că mai. multe mii „de honvezi au intuat în. 

Abrud.
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Biogratie, ostrasă din «Dagoaete- și î cieţile filosofilor din antieitate» 
i de P. M. (icongescu). 

= , i 

Cleohul a fost unul: din cei! mai puţin considera 
bili” între: “înţelepţi. Greciei; dar a fost * unul din 
cei mai norociți. ȘI ol era firul lui Evagoras, care 
se trăgea, de la Excule, și. s'a născut la Linda, ora 

ă maritim al insulei” Rodos, unde Și înflorea în fm - 
pul lui Cresus, regele -Lydiei. Âncă din copilăria sa 
acest, filosof arăta multă „prudenţă Şi înţelepciune. 
Era “foarte bine făcut la. corp. și la figură, şi avea 
o putere :de. necrezut. Toată, juneţa sa o întrebuinţă 
întru a călători în Egipt spre a învăța acolo” filoso-” 
fia, după obiceiul de .pe atunci. La, reîntoarcere ca. “sa 
se căsători cu o feimee foarte: virtuoasă, și trăi într'o | 
mare Jiniște în=sînul, familiei sale. - 
Din: această căsătorie. se născ: frumoasa Cleohu-! 

lina 4), e caze_deveni așa de învățată, prin aplicaţiu- 
nea” sa şi prin" bunele învățături ale părintelui su, 
încăt aducea la nedumerire pe cei mai iscusiți fi- :. 
losofi' din. timpul. ci, mai cu 'seamă - “prin cestiuni e- 
nigmatice. Cătră aceasta, mai era așa de onestă ȘI 
așa de binoficătoare, încât purta. ea „însăşi grija de 

  

1) Numită astfel dupe tatăl ei, căci: "numele dat ei de părinţi | era Eumedida. Ea compuse enigme în versuri hesametre, despre cari unii . din antorii vechi vorbese. ca laudă. . -
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„a spăla picioarele amicilor și străinilor, cari veneau 

la.vre un ospăț in casa părinţilor - săi. - 

Cleobul fu ales spre 2 a guverna. micul stat al Lin- 

_dienilor, și-și împlini această misiune așa de lesne, 

ca şi cum ar-fîi avut o singuri familie de. condus. 

EL depărtă din sînul statului tot; ce ar fi putut atrage 

tiuni. enigmatice. * - 

răsboiul și conservă, totdeauna cea mai perfectă. în- 

“țelegere, nu numai între cetăţenii săi, dar și cu străi- 

“mii Meritul lui cel -mai «mare în litere ela de a 

esplica, şi a propune, cu subtilitate. tot felul de ces: 

“EL a lăţit și a. făcut faimos în Gireciă acest obi- | 

“ceiu al enigmelor, pe care-l învățase de la. Bgipteni: 

tot el este” autorul Și al. eniemei urinătoare: 

„nemuritoare, „mor în toate, zilele D.. 

« Este un tată, cu douăsprăzece fete şi --fie care 

din ele are câte alte treizeci de fete, de o frumuseţă 

extraordinară, jumătate albe, jumătate” negre cari, fiind 
e «.- 

oţel. făcut și epitaful regelui Midas, unde 

laudă foarte mult: pe acest rege. Unii” l-au afribuit, 

cu. „nedreptate lui Omer, e care. îu cu mult mai înain- 

„tea lui Midas. ai 

Cleobul zicea că virțutea, stă mai cu deosebire în 

deptirtarea de nedreptate și de celealte. viţiuri. | 

EL mai zicea, că în. toate lucrurile cineva trebue 

să păzească, ordinea, timpul și măsura. i 

Că, spre a goni marea nebunie, ce domină î în toate să 

pi 
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statele, trebue să. se. oblige fie care „ cetițean a trăi 
după, condiţiunea sa.: aa ÎN 

Că, nimic nu era mai comun în lume decât igno- 
vana și vorbitorii de lucruri deșerte, . 

Siliţi-vă, zicea el, să aveți totdeauna, simțotniate 
înalte, și nu fiţi nici ingraţi nici infideli. Faceţi -bine 
şi inimicilor și anlicilor voştri; căci astfel veţi. con- 
serva pe unii și veţi câștiga, poate. pre ceialalții.: 

Inainte de a eși din casă, gândește- te tot deauna, la 
ceea ce ai să. faci; și după ce te: vei întoarce, cer- 
ceteazii numai decât Și. treci prin „minte- -ţi tot ce. ai 
făcut, 

„Vorbește puţin și ascultă, mult: 
„Nici odată nu vorhi „rău de nimeni: . 
Învață totdeauna, pe: alţii ceea ce erezi că esto ra- 

“ionabil. şi bine. 

„Nu te da cu totul, în puterea plăcerilor | 
Impacă-te cu inimicii tăi, dacă ai; nu “face nici 

un lucru cu pripire. | ) 
Aplică-te a-ți crește copiii bine. 
Nu ride nici o dată de cei! 'menorociţi.. | 

| Nu te îngînfa, când îţi râde norocul; precum a- 
semenea, nu te moleși de_tot, când îi arată spatele, - 

- Căstitoreşte- te totdeauna dupe : potriva, condițiunii 
tale, căci “de vei lua o femee deo diveaptă mai iluș- 
tră, de cât'a ta, vei ară atâția stăpâni, câte rude va. 
avă ca. 

EL mai zice, că trebue să avem. o , deosebiti grije: 
pentru fete, și că .nici odată nu trebue Să le mări-. .
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“tăm decât numai când se fac fete prin vîrstă şi fo- 
mei prin judecată şi prin purtare. 

Cineva, să nu-și laude nici să-și certe Vreo dată 

soția de faţă cu oamenii; căci într'una este - “Slăhi- 

ciune, şi în. cealaltă, brutalitate Şi nebunie. 

 Cleobul aflând că Solon își părăsise țara cu totul, 
:făcă toate mijloacele spre a-l trâge lângă sine, și-i 

“scrisă următoarea epistolă: 

«Ştiu că ai.0o mulțime de amici, cari toți își au. 

casele deschise pentru tine, Ea înse socotesc, că ni- 
“căeri' nu-ţi poate fi mai bine decât la Linda, care - 

este un oraș. maritim de tot liber. Aci nu vei av 

să te temi întru nimic . de, Pisistrat și toţi amicii 

te vor, pută visita în deplină securitate.» 

Cleobul știa să piistreze. tot felul de avantagie 

înt”o. condiţiune: modestă şi într'o viață liberă “de: 

| turburările lumei: = | 

EI a -stat bărbat fericit, tată fericit cetiiţean fericit, - 

filosof. fericit, şi muri la vista de 70 de ani, după . - 

„ce fa: onorat în tot cursul “vieţii sale. Lindienii a-" ă 

ratară multă părere de rău: la pierdererea lui, și-i 

_făcură un mormînt strălucit, pe care:  Săparii o ins 

„cripţiune, în onoarea memoriei: sale.. i 

„ANECDOTE. 

nimici năvălisără in -Priene, patria lui Bias, 

unul din cei șepte inţelepţi ai - -vechiniei, şi toți câţi 

” Bizajana, Literatura. Ă z - 9 
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scăpaită de. cruzimea răsboiului, fugeau încăzcaţi de. 

preţioasele, lor averi. — Pentru ce n ai luat.cu tine nimic 

"din bunurile tale? întrebari ei: pe Bias.— "Toate bu- 
marile mele cele mai prețioase eat le port Gu Mine — 
xăspunse filosoful." Pentru că acestea, erau : bunuri, 
„cari se. află în mintea, și inima omenească, pe cari 

nu. le pot nimici nici oamenii. nici 7eii,. şi. cari ne 

„sunt la îndemână acasă, ; şi nu ne părăsesc în pribegie, 
N = - De 

PS i > 
N 

-Anacharsis, voind să critice cu. fineţă, năravurile 
contemporanilor săi, asemăna legile cu pânzele de 
păiangen.. Pentru că precun acestea, opresc animalele 
cele mai slabe și lasă, să treacă pe cele mai tari, 
aşa legile constrîng pe cei umili și - 'săraci, nu. 0- 

-. bligă” inse pe cei avuţi. Şi puternici. 
Olimpia,. mama “lui Alexandru ” cel Mare, că 

într o și fiului. său moartea unui. nevinovat, ŞI: ca 

să-l. induplice, îi adusă aminte sacrificiele sale de. 
_mamă.— Altă resplată cere, prea bună mană, >—ves- 

punse cu înțelepciune regele; — — nici o binefacere nu 
"se poăle asemâna cu. mântuirea. unui nevinoral, 

Metellu Piu, pe când purta răshoiu în Spania, 
fiind întrebat, ce are să facă în-ziua următâre? — 
Dacă bunica înca vespunse-—-a7. „Pub comunica, Q- 

" Ceasta, aşi (erde-o. 

_Un spartan, fiind învins de rivalii ști în alege. 
„vea, magistraţilor, zise: Sunt foarte vesel, că pairia : 
mea arc cetățeni măi buni de cât mane, 

- E Ă _
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Un, alt spartan, fiind ris de. unii, că mergea! “schiop. - 
“Ja răsboiu, le răspunse: cu: aim do. gând, « să: mă lupt 

dar mu. să fug. ae e 

„— Unde- -ți este. curagiul? — întrebă cine-va pe. 

-un  gascon, care  fugia, din, luptă. 

— picioare, — răspunse gasconul, 

Petru Ravreş.aul es. Domn. . 

" (Tradiţiune, din colecțiunca lui Ţ Neculcea)- 

pn 

ui la Galaţi, „la „peşte; și au trimis boierii și mi- 

Când au. pus. jeara: ântâiu. domn pe Petru. Vodii . 

“Rareş, el nu. era acasă, ce se întâmplase cu măjile 

a 

tropolitul haine scumpe domnești și caretă domnea- : 

„scă, cu .slujitori, “unde Par întimpina s&l aducă, mai 

îngrabă la scaun, să-l puic domn. Deci el intorcân- 

du-se de la Galaţi, au. fost ajuns la Docolina de au 

rămas acolo cu zece: cară cu câte ș6se boi carul, 

“pline de-peşte. Și peste noapte au. visat. un vis, pre- 

“cum dealul cel de cea parte de Bârlad și dealul cel 

din coace era de'aur cu dumbrăvi cu: totul și tot; 

săltau, jucau și se! „plecau, se “închinau. lui” Rareș; 

și deșteptându-se din somn dimineața, au Spus visul 

argaților sti color ce erau la cară. Iar argaţii AU 
„zis, bun: vis ai visat jupăne; că cum om sosi la 

Iaşi. și la Suceava, cum om vinde” peștele tot. 
Şi au şi înjugat carăle dimineaţa, lă au purces:
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Petra: Vodă înaintea carălor, și când s'au hosorit în 
vadul : Docolinei, l-au şi întimpinat gloata, ȘI au în- 
ceput a-i se închina; și l-au îmbrăcat cu “haine dom- 

„meşti. Iar cl s'au zimopit a ride şi. au zis că, «de 
mult aşteptam cu una ca, aceesta se-mi. vie. Şi 4 când - 
au purces de acolo, ag gaţii lui i-au zis, «dară noi 
ce om face, doamne cu catăle cu peștelea.. lar el a 
zis, «să fie carăle cu pește cu boi, cu tot, a. voastre ; 
şi veniţi după mine, să vă fac cărți de scuteală, să 
"nu daţi nimica în zilele mele: > A 

  

DOCEIIA. ŞI. TRAIAN 
- „W egendă naţională, vnsificată de G. Asachi), 

Ta 

Intre piațra detunată, 

Ş'al, sthastrului picior, a 
Vezi o stâncă ce-a fost. fată, 
“De un “mare domnitor. 
Acolo de rea furtună, - 

E locașul'cel cumplit, 
"Unde “vulturul răsună, - Dă 

AL său cântec amorțiti. . 
Acea doamnă e Dochia; 

"Zece oi al ci „Popor ; | 
Fa domneşte în vizunie . 

„2 Peste turine + şi păstori. a



La frumuseţe “și la minte. 

Nici 0 jună-i semânaș . - 

„ WVwvednică de al ei părinte, 

„De Decebal ea era. o 

Dar când Dacia a împilat-o. 

Fiiul Romei cel mărit, -. 
„Pe cel care ar fi scăpat?o 

De-a iubi. a juruit.: - 
“Traian vede astă zină; - 
De şi e. învingător, 

- Frumuseţei ei se'nchină, 

„Se: subjugă de amor! 

IL 

Impăratu n zădar cată + 
Pe Dochia amblânzi ; 

„Văzând ţeara ferecată 
Ea să mdeamnă a fugi. 

Prin a codrului potecă 
„Ea âscunde al ei traiu, 

Acea, doamnă tinerică :, 

“Turma paşte peste. plaiu 

A ei haină, aurită 

.. O preface în şaiag, | 

“Fronu-i iarba. înverzită, 

Scheptru-i este un toiag,



aaa 

e 

„Traian vine ?n astă ţâră, 

“Şi, a birui deprins; Mă 
„Spre Dochia cea. fugară -. 
„Acum mâna a întins. 

E Atunci ea cu graiu fiozbinte 
«Zamolsis, -0 zeu I-—striga—- 

«Te jur pe. al meu: “părinte, * 
cAștă-zi, rog; nu "mă lăsa!» i 

Când” întinde a sa mână . 
Ca s'o strîngă n. braţ Traian, 
De- al ei zeu- scutita zină 
Se preface ! n bolovan. 

Ey 
EI, .petroasa ei icoană 
Nu : "ncetează - a o iubi : 

“Pe ea pune- a sa coroană, 
Nici se poate despiurți. 

„Acea piatră chiar vioaie 
„De aburi copere-al: ei sîn, 

Din al ei plâns naște ploie, 
Tunet din! al ei suspin. . 

O. uzsităi o priveghiază 

„Şi Dochia dese-ori, -. -. - 
Peste nouri amineazi 
Ca o stea pentru păstori. 

. - , . 
——————



_STEJ ARUL ȘI TRESTIA 

“(Analiză literâră de Batteux). 
. 

La. Fontaine punea: în vândal. celor mai Dune fa-" 

bule ale sale pe acea a stejarului și. „trestiei, Ina- 

înte. de a o ceti să încercăm a . afla, cari. ar fi în 

_deile ce natura ne presentă "despre acest subieot. Se 

mergem. înainte, ca “să vedem dacă autorul. va, urma 

: acceaşi cale ca noi aa 

Îndată: ce ni se spună  dâspre stejar Și . „trestie, 

suntem isbiţi de contrastul între mare.şi mic, înta6 

tare şi slab. Tată, ideia care „ne este dată prin în- 

p suși titlul fabulei ; am fi Stuirprinși dacă în naraţiu- 

ă „nea poetului am afla contrariul acestei. idei, că _a- 

Ă „dică să atribue. trestiei tăria și mărimea; iar steja- 

ului: micimea, și slăbiciunea ; am reclama dreparile 

naturei. și am zice, că ea -nu e bine vespectati, 1 “ 

"e bin îmitată; autorul e dar legat prin acest “sin- 

gur titlu. Sa | _ 

Presupunând că, aceste dou. plante vorbesc între, i 

„Sine, înţelegem. că stejarul. trebue să. vorbească, cu 

aumeţie și incredere, trestia. cu modestie Li “simpli- 

„tate; “însăși. natura . cere aceasta. as 

a - Tnse cum se întîniplă totdeauna, că acei. cari iau 

un ton sume, sunt: proști şi că ' oamenii modești au 

” dreptate, mam fi surprinși nici contrariaţi de. am ve- 

A (e sumeţia stejarului pedepsită şi modestia, trestiei. : - 

scruțată, Dar această. idee e învelită, în împrejurările, 

7
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unui eveniment, care încă nu! ni-l închipuim. si ve- 
dem cum îl desvoltă autorul : 

  

Stejarul zise într'o zi trestiei: | 
săi cuvînt de a acuza natura.» - - 

N 
i 

Vorbirea, e , directă Și vie, începutul e dramatic; 
„credem a auzi pe îușiși actorii. Al doilea” vers Co- 
prinde propunerea, subiectului și arată care va fi to- 
nul întregei fabule; stejarul arată deja, simţemînt şi 
compătimire; înse acea compătimire Sumeaţă, prin care 
cineva dă, celui nefericit să înţeleagă superioritatea 
sa față e cu el. -; | _ 

UV piisărică pentra tine este VU. grea povară. 

' Această idee de slibicâne este vie și foarte umi- 
litoave pentru trestie, ea oste un fel de insultă. 

«Cel mai mic vînt, care i 
5 | , Iuceretește faţa. apei... - pf po Te apleacă la pămînt. 

Este acceaşi cugetare, subt o altă imagine. Poetul 
nu raționează, decât prin esemple;: acest mod de es- 
presiune este cel mai sensibil, pentru că se adresează, . 
închipuirii Și judecății totdeodatiă. „Aceste versuri sunt 
dulci; se pare că stejarul se coboară la tonul de bu- 
nittate din causa milei pentru trestie. E vorheşte! de 
sine cu totul altfel, N 

«Fruntea mea înse, asemenea Caucasului, o 
Nemulţumită de a opri razele Soarelui, 
Infruntă puterea vijeliei,
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Ce nobleţă în imagini! ce. mândrie. în espresiuni! 

Frunlea mea însă, turnură, pompoasă,; asemenea Cau- 

casului, compazaţiune iperbolică; de a opri, înseamnă 

un fel de domnie și de superioritate, asupra cui? a- 

supra soarelui însuși; « înfrunta, nu înseamnă nu- 

“mai a se „opune, ci a se opune cu dispreț. Aceste 

trei. versuri formează un contrast cu cele trei de mai 

nainte. atât î în privinţa armoniei cât: şi a ideiler. 

| «Totul îţi este erivăţ, totul - mi se pare zefit. , 

Stejarul: revine asupra paralelei 'sale atât de mă- 

gulitoare pentru amorul: -său propriu, şi pentru.a e 

face mai simțită 0 reduce la, două - scurte proposiți- 

uni: “Totul „pentru line. e Grizăţ, înie totul mi se pari 

zofir. Contrastul e observat: pretutindeni, pănă și în. 

armonie: Totul îmi pare xefir e mult mai Vaulee de 

cât: Pentru tine totul este eviveț. Scurtimea, frasei o: 

face cu. atât mai energică. 

Y . Pa . RE 

«Cel puțin dacă te ai naste la adăpostul. franzișului 

-. Cu care eu acoper. vecinitatea, ” 

N'ai, ave atâta de suferit; 

Eu te-ași apăra de furtună. 

Sumeţia - stejarului e săturată, el îa: iarăși i ântâiul 

ton de compătimire. Câtă plăcere a-și atribui cine- 
N 

va rolul de protector. - 

7 

«Dar tu răzari de cele mai i adeseori, 

Pe imedele * margini ale domniei vinturilor.



Această tarmuri e poetică . și âncă chiar. de paesie 
"înaltă, ceea” ce nu șede rău în. gura Stejarului. - 

«Natura mi se pare foarte nedreaptă e cu tine! . 
J 

| Aceasta. e conclusiunea, care. o. pronunţă stejari, 
„cu un ton de milă, care îndatorează. 

| Așteptiim cu. nerăbdare răspunsul trestiei. La Fon- 
„taine, care a știut deștepta, interesul, îl va. ști și 
mulțămi. Răspunsul trestiei. va. fi polit, înse sec. şi 
aceasta hu ne va 2 surprinde, E e 

: 
1 ES vo. 7 

«Compătimirea. ta, îi răspunde planta, ! : 
"Vine din o inimă bună, îi - a 

Acesta e: contrariul adevărului ; trestia. n'a voit: a-i e 
"spune, că ea. vine din „sumeţie, îi a dat numai” să 
înţeleag ă-că ea a esaminat și a văzut isvorul ; ste- 

| jarul trebuia, să înţeleagă acește - vorbe. Cele. ce. Mr. 
-- mează sunt, seci și „ameninţictoaxve De 

«Dar părăseşte această. grije: 
KE Vînturile-mi sunt mai puţin de teniut de cât ție. 

Eu m6 îndoiexe și nu mă rup. Tu până” acum - 
Ai vesistat, fără a strimbă spinarea, -. 

N i Cumplitelor lovituri; 
î- "Dar se vedem sfirșitul». : e 

Incheierea” nu. e lungă, dar este. energică. Actorii 
nu mai au nimic a-şi zice ; “poetul trebue s6 ter- 
mine nărațiunca. FI ea tonal istoriei şi descrie 0. 
fur tună furioasă : 
E 

4 

A 

S



. 

ay 

| Zicând “aceste vorbe, 
De la marginea orizonului aleargă cu furie 

- Cel -mai'cumplit din fiii „ 7 

” Ce Nordul a purtat pă ină atonci în b întecele sale. 

Vîntu vine de la prana orizonului « cu Lorepe- 

ziciune crescândă ; ac! este o imagine. În- loc de a. 

zice vântul “suflă de la. nord, poetul îl personifică ŞI 

astfel innobilează ideia. 
_ 7 e , ui A 

Arhorul resistii trestia se pleacă. , 

Ca i i. A NE E Ie 
“Tată cei doi actori în situaţiune paralelă. 

:* Yîntul îşi îndoiește puterile; . o PN 

Aşa în cât.desrădăcinează „stejarul, 

„Al cărui cap se înălța pănă la cer Mi - 

* Şi ale cărui picioare atingeau de imperiul morţilor, 

y 

Aceste versuri sunt franioase; antitesa Şi iperbola, 

- care - se află în cele două din, urmă, le face, su= 

lime. e E e i 

Poetul, “cum vede * a. urmat ideile, ce subicetul . 

present de sine, și în aceasta stă adevărul naraţi- 

unii sale. Inse: el a ştiut îmbrăca fondul. cu, toate 

podoabele ce-i conveneau; și în “aceasta, stă: frumu- 

- seţea fabulei. Cugetările, espresiunile; “intorsăturile sală, 

sunt în deplină armonie cu. subiectul: toate părțile 

sunt.la locul lor şi legate între. sine” prin ordinea 

logică a cugetărilor și” priu” forma stilului. Prin . a 

ceasta, ele ne presentă un tablou “al. artei, în care 

| totul e grație şi. adevăr. Adauge la - acestea, simţă- 

. mintal, care . „domneşte pretutindeni, e care însufleţoşte 

,
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“totul de la un capeti la celalt. "Această bucată are 
tot ce se poate. dori pentru o fabulă perfecti. | 

(Asemeni analise se vor face ântâiu oral în clasă, 
„apoi în scris, din: erestomatie). 

. L E: 

"DEPRINDERI 
relative la genul narativ. 

. 

  

„Modrtea tai Longin a 

- (Saraţiune istorică). | p 
. Ni 

Ruperea păcii de cit Decebal: după antâiul râs. 
boiu cu Traian. — Inceputul celui de al doilea 1ăs- 

| Doiu. Luptele, apropiere a de: Sarmizegetusa, cursa în- 
“stinsă lui Longin.— Decebal propune lui Traian prin 
un sol pacea. cu anumite condițiuni, între cari libe- 

rarea lui Dongin. —-Situaţiunea grea a lui Traian și 
răspunsul său plin de tact.— Planul lui Traian şi 
Longin, procurarea veninului prin un libert, trimi- 
terea unui. sol -cu scrisoare secretă la 'Iraian sub 

“pretext de a mijloci pacea; — Realizarea planului 
„peste noapte; esemplu. de. „mare virtute civică, 

- | Luarea See int izegetusti, 

(Naraţiune istorică). 

  

1 

"Romanii, se apropie de. capitala Daciei —F uria lor 
la vederea capului lui Longin - pe: zidurile cetăţii. —



Lupta, incendiu, măcel.— Eroismul “Dacilor, şi a'fe- 

meilor lor, cări “aruncau săgeți și apă fiartă de prin: 

ferestre asupra. Romanilor. — Căldarea cu venin și 

moartea. — Sinucidiul lui Decebal. — Comorile sale— 

Alţi Daci păriisese patria ci cu fmiliele, turmele și toată 

aver ea ler. 

Taupta de la Cătugăveni. Si 

(Saraţiune în istorică). : 

  

Motivele ci — Oprirea TPurcilor de a trece Dună- 

rea timp de o lună.— Suxprinderea, pe la spate, re- 
tragerea, lui Mihaiu și alegerea locului de luptă. —" 

„Neegalitatea, numerică a. oştirilor; așteptarea deșartă 

a ajutoriului. promis. Hotiwîrea, lui “Mihaiu de a în- 

cepe .lupta, singur. Rugăciunea, fapta sa eroică și 

aproape miraculoasă pentru a încuragia pe ai săi și 

â înspăimânta, pe înimici ; ; lupta. — - Retragerea. 

“004IA DE NUGĂ. 
- (Naraţiune din viaţa. privată). 

- , 

Dra N 

"„Plăcerea unui unchiaș de a aduna în jurul. său 

pe nepoţii sei şi a le povesti — Ospitarea cu nuci: 

 într'o seară.— Încercarea furilor de a,despoia peste 

noapte acea casă şi deşteptarea stăpânului prin S80- 

motul cojilor de nuci, rămase, pe podele:' | 

(Elevii vor face și alte naraţiuni, din istoria, ge- 

nerală, istoria naţională, $ sau din vI iaţa privată, ori.
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- din propria lor esperienţă, de. la sie: sau dupe i: 
deile” date; d. e, „Intrarea ii Ahaiu în Alba Iulia, 

“ Moarlea lui Mihaiu, Moartea lui Stefan cel Dare, 
„ Laavea Plevnei, Luarea + Griviței; Lapta de la Sli:- 

- mița, (între "Bulgari ȘI Sebi) ; Liavea' Constantino-, 
“polei, ş. a. O călătorie, Înaug urayea unei Scoli co- ! - 

i „manale, Serbarea unei “anizersare în familie, Serbavea 
crăciunulii. cu obiceiuirile sale: Serbarea paştilor.. cu 
obizoiturile „sale. Sorbavea nui cules de ri ș. a ]. 

S îm i-o n. D dă +a nat ţ. i, 
| Cr 

(Biografie), 

Născut în 1808, în Bocşa română, i "Transil- 
vania,; comitatul Crasna, Tatăl stu vontareţ. la bise- 
Trică. Studiă acasă, în Șimleu; gimnasiul şi liceul î În 
Carei și Blaj; totdeauna. priniul. “Ta. 1831 profesor 
în Blaj. de. fisică şi. istorie. Făcâncu-se. preot, treci 

„în 1835-ca director la seminar (facultatea teologică) 
“și ca notar. consistoria]. După 3 ani preferi a fi nu-- 
mit profesor de filosofie în liceu, şi cel de' ntâiu PLO- 
puse filosofia în 1. română. Neinţelegerea și „proce- 
sul cu Lemeni. 

Destituirca și eliminarea. din Blaj împreună cu a: 
“altor 3 profesori și. 19 studenţi de teologie. Student 
de drept în Sibiu, Anul 48, epoca de glone politică 
a lui Băinuţ. | - x 

Confusia Românilor în. privința unirei cu Unoa- 
„ia;  proclamaţiunea anonimi: a lui i Barnuţ pentru un
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congres naţional. Propaganda, prin ținerime. Popula- 
„ritatea lui Bărmuţ. Adunarea de la Dumineca, Tomii. 

Primirea entusiastica a lui Bărnuţ de popor. Cu- 

'vintele lui cătră popor și efectul acestora. Propune-- 

„rea. Adunarea de la 3 (15). Maiu pe. câmpul liber- . 

tăţii. Discursul și propunerile lui. Bărnuţ.. Rolul stu 

în evenimentele” următoare. Continuarea studielor ju-. - 

midice - -după - revoluțiune la “Viena și la “Pavia. La 

1855 profesor. de filosofie și de dreptul natural la 

“ universitatea din Tai. Profesoratul. 1864, retrăgân- 5 

du-s -se la locul natal moare. „Operele sale. 

Au ora Dean e a. 

| , Aaa A N „ GBiografio). 

Născut: în Vitra la 1824, din părinți iobagi înse 
cu stare. bună. Părintele său. era fruntaș și totdea-' 

una primar al “comunei. La casa. lui se afla ori cânid 

“cafea, vin, apă de Borsehk, păstrăvi, vînaturi șI aci 

călstoritil avea cea mai bună ocasiune se vadă, că 
ospitalitatea e, o virtute tradițională a “Românilor, | 

A. -Jancu primi o educaţiune. nizi aleasă de cât 

mulţi. nobili.— Copilăria. şi instrucţiunea elementară. 

Studiele liceale și juridice: în Cluj. — Buna. pri- 

mire_în societatea ungurească.—Discuţiuni naționale - 
cu studenții. unguri. — Practica! la tabla regească |, 

: (curtea, de apel), în 48, la Târgul Mustsului. —Pro- | 

“ paganda, congresului. naţional.— Autoritatea lui Iancu 

între! tinerime și intre poporul muntean. “Venirea lui - 
» 7 

N 

m



  

DE E N 

"cu 10 1000 de manteni la adunarea de la. 3 (15) 
Maiu.— Rolul stu în luptele din 18:18 şi 9. -— In- 
tilnirea, cu “Vașvari. în casa, părintească Și impresi- 
unea ce au făcut vorbele și natura lui Iancu asu- 
pra: oaspelui stu. —. După revoluţiune: refuzul deco- 
raţiunii oferite de împăratul Austriei ; — nepresenta- 
rea sa la venirea împăratului în Transilvania ;2—bă- 
nuiala şi închisoarea în 'Alba Iulia ;—— scena. fatală 
din închisoare; — “transportare ea lui după 3 zile la 
Sibiu;-— buna primire în familia Măcelariu ; refuzul 
unei grase funcțiuni î în”: Viena ;— mărimea sufletului 
său ;—întunecarea minţii.— Rătăcirea prin munţi.— 
Inmormântarea la 1873 în 'Țebea, sub stejarul. lui 

Horea. — Averea sa lăsată naţiunei, pentru fondul unei 
facultăţi juridice române.—Casa sa în Vidra pustie. 

(Asemenea, acestora se vor face, dupe ideile. date, 
şi alte biografii, d. e. a lui Sălone, Socrate, Cicero- 
ne, Virgiliu, Ovidiu; sau, la Români, a lui Asachi, 

| Eliade, Tudor, C. Negruzzi C, Neg, "Bălcescu Și a). 

PB ISzo0 CLE E... 

„ (Schiţă de ancodotă). 

7 

  

A 

Temistocle, osilat din Atena, caută refugiu la Ad 
met, regele Moloșilor. De aci, fiind cerut de Atenieni, 
fuge la cel mai mare inimic al său, la. regele Per-. 
șilor, Acesta-l primi cu: generositate. şi-i dete 3 ce- 
tăți : Lampsacul, Magnesia şi Miunte.? 

Temistocle trăește mulţiimit în Magnesia, când în 
N 

v
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"urma “înaintărilor continue „ale. Atenienilor î în Asia, 
“regele le: declari răsboiu și numește comandant pe 
“Temistocle: Lupta simţemîntului de. recunoștință, Și a. 
„acelui de- iubirea, "'cătră pâtria sa. „Sacrificiul, zeilor, 

. îmbrățișarea copiilor. Si luarea veninului;- - 

Poetul Ziitozen și regale: Siracusci,: . 

(Schița de anecdotă) OS 
—/ Pe "- CD pi * 

“Dionisiu, tiranul Sivacusei,; nomulțăit « cu lsudele- 
e mare căipitân: și om “de stat, voia să treacă - ŞI. 
mare poet. “Adniiraţiunea: Și uimirea învățaţilo». și - E 
poeților. curtizani. la lectura; poemelor. sale. 'Francheţa,. | 

+ Poetului “Filoxen. Inchisoarea, „lui și: eliberarea la-in- - 

“tervenirea, amicilor. Banchetul lui Dionisiu la care, 

în semn: de conciliaţiune, învită, şi pe: Filoxen. Regele 

alege composiţiunile- sale poetice, cari “le credea mai: . 

„bune, ȘI” cetindu-le, dorește a şti părerea lui Filoxen.. 

„ Poetul, fătă ă zice alt ceva, se. întoarce cătrii, pă 

zitorii din jurul mesei și: le Zice: reconduceţi-mă în 

închisoare: Efectul vesel al acestei. i glume nobile și 
„ îngenioaise,. pi - 

- Alexandu şi medicul Săi. - 
(Schiţă de. anecdotă). : Ma a 

sii 7 

p. „o . . , 

4 

Ar 

N 

Ajungând”! în cetatea "Tars, pe mijlocul căreia trece a 

E Cidnu, „renumiţ pentru limpezimea. Și, “umbrele - 
j s „2 

strajane, Lierareri t , 10:
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lui, Alâxsandr, înterbîntat, de! căldura verii, se scăldă 
în acest rîu. —Inbolnăvirea. Grahba lui de a se vin- 
deca și a. continua luptele.-—Medicul” său Filip se.o- 
fere. a-i pregăti -un medicament. drastie. — Epistola lui 

- Parmenione, a unuia din generalii .lui Alesandru, în 
contra medicului Filip. — Regele ținea, scrisoarea as- 

„cunsă,. Şi când intră: medicul cu medicamentele, ia 
pinarul adus de. medic, îl: bea până. în fund şi cu 
cealaltă mână îi dă scrisoarea, în care medicul era 

| acuzat de trădător. : 
. (Asemenea: acestora se vor desvolta, întâmplă ca- - 
acteristice din viața, oamenilor celebri, d. e. Fabri- 
-ciu și învățătoriul traditor;. Fabriciu și. Pyrrhus, 
“Napoleon I şi neguțiitoairea de fructe; Tînărul gene- 
ros de la puntea Adigelui, care-și espune viața, pen- 
hu Scăparea unei . familii, amenințate a se înneca și 
apoi refuză premiul: destinat pentru. acest scop; Vlad 
Țepeș și neguțătoriul din Florenţa ; Stefan cel Mare 
Și. țisanul „Tolpa, Și. ia 

  

  

"CAPITOLUL, II. 

„GEN U L DIDACTIC. 

    

| 28, împărţirea lazi, 
. ” ţ 

. 

4 + In înțeles larg, acest gen coprinde în” sine toată 
literatura, „pentru că ori- -ce scriere, literară, sau scien- 

. 
a. . E
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ilică, ne instruește._ In înțeles mai restrîns, genul 

didactic coprinde toate, serierile de literatură prosaică,. 
afară numai de cele istorice și vetorice, cari formează, . ; 

"două genuri deosebite. În înţeles și..mai restrîns, 

prin scrierile didactice: înţelegem numai cele. făcute . 

înadins pentru instrucțiunea tinerimei î în scoale. „Aici 

tratăm genul didactic în cel de al doilea, înţeles. . 

„Obiectul scrierilor didactice este știința în general: 

Știința se deosebescede cunoscinţele vulgare prin 

aceea că ea este desvoltazea si completarea acestora, - 

prin obsârvaţiune şi experimente Şi este spusă î în or- 

dine sistematică. 

S'au “încercat diverse asiticăi ale ramurilor. știin- | 

ței, dintre cari cele mai: noue „ŞI. imai însemnate 

sunt ale' lui A. Compte' și H.. Spencer, doi mari. fi- 

losofi. ai veacului nostru. Spencer împarte: științele 

| în “abstracte, cari se ocupă cu formele sub cari. he. 

- apar fenomenele, în timp sau în spaţiu, cum sunt 

Logica şi Matematecele; în: abstracte-conc) ote, cari. 
tratează despre înseși fenomenele, studiate în elemen- - 

“tele lor, cum. sunt Mecanica, Fisica, Chimia, ș. a.; 

“şi în concrete, cari -se ocupă cu fenomenele - în. tota-. 

litatea lor, cum sunt Astronomia, Geoloş giu,  Psioholo- 

gia, Făsiologia ş. a 
Pentru mai. ușoară înţelegere, noi vom împărți 

literatura, didactică î în opere fi losoji co, literare și știi | 

jifice, 5 p
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_- 39, -Sorierile filosofice. | 

| “ Filosofiă are un teren foarte: întins; „ea îmbrăţi- 

șează, toată natura, înse fundamentul și centrul ei” 

„este viaţa intelectual. și morălă a omului. Ramifica- , 

ţiunile ej sunt: 
l. Psicholoy gia, sau ştiinţa suflotalui, cu toate sim- 

"ţemintele - ȘI. „pasiunile: sale, cari: formează obiectul: de 

studiu atâtor” opere literare. >. | 
„2. Logica, sau știința raţiunei, a legilor. și for= 

elor cugetării; în strînsă legătură, de o parte cu. 

. - matematicele; de alta; cu filologia. : - 

3. Mori ala; sau ştiinţa despre. motivele acţiunilor 

omenești; cari: sunt obiectul principal al poesiei epice 

Și dramatice, în literatura estetică, şi al istoriei. 

4. Estetica, Sau - știința despre: framuseţi şi „E, 

„ cerea estetică. N 

„5. Pedagogia, sau  ştiiuţa, ediscaţiunei.. 
6. Tot de sfera filosofiei -ţine economia politică, 

"fur isprundența și fi losofia dreptului. | 
Afară, de aceasta, ori-care ştiinţă, are  Hlosofia sa, 

prin care, se. înţelege espunerea, principielor ei fun- 

damentele și a raporturilor. ei „cu alte științe - 

Ca o parte a filosofiei se consideră şi metafis îsica, 

nume dat de Aristotele (tă meta tă fusika, cele” ce! 
urmează dupe “fisică). Ea, coprinde ipotesele ce se pot 
face despre şuflet, despre natura și destinaţiunea vieţei 

pe temeiul dătelor științei. Ca; părți ale metafisicei 
erau considerate psicholoş ia rațională (ipotese despre 

t î 
A 

7
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> suflet, despre substanța li, despre nemurire ș. a; ă 

filosofia nâhuei care. tratează, despre legile: naturi, 

despre materie;. timp, spaţiu ş. a. teologia naturală ', 

"sau- feodiceia. (despre Dumnezeu, providenţi, ideal, uie- 

mărginit). AR 

Istoria, filosofiei începe la Elini. “Primii filosofi, 

“ nuniţi, înainte de :Pythagora, înţelepţi, (sofoi), ne- 

| mulțumindu-se cu. "tradiţiunile mitologiei și visurile 

poeţilor, căutară, a-și explica în mod. raţional, prin, - 

judecată, iar. nu prin. fantazie, originea lumei şi a 

vieței: şi legile existenţei. — 

Filosofia era atunci! știința nalurăi, un fel de f- 

sică sau, cum se numește uneori fi fistologie. Cu Socrate, 

considerat; ca, cel mai mare. înţelept al anticităţii» 
„ Hilosofia deveni morală, luând ca punct de plecare 

"şi -ca obiect principal. al studiului stu pe om și des- 

tinațiunea lui. 

Platone (420-347 a. e) dlevul ui Socrate, dos 

volt filosofia. acestuia în dialogurile sale, poetice | 
— filosofice, :împrumutându-i i forma, dialogică, îndati-, 

nată, de maestrul stu în conversaţiunea, „cu elevii. 

Platone, "filosof idealist, și elovul stu Ar istotele, rea- 

list, înălțară filosofia elină la cea mai „mare „des. 

voltare în anticitate. , 

După ei studiul filosofiei se mărginește iarăși mai 

mult asupra, moralei ȘI - se ramifică în trei direcţi. 

ani: scoala scepticismului, al cărui părinte este Pyr- ” 

„Thon ;, scoala stoică, care considera ca "scop al vieții 

virtutea și.al cărei cap! e Zenone, contemporan cu 

7
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"Soerat; și scoala cpicureică, care punea scopul : vie- 

ţii în plăcere și al cărei întemeietor e Epicur (341-. 

570 a. c.) i 

„Aceste două. scoale erau foarte răspândite: între 
Romani, epicureismul prin. ae ețiu (93-51), care în 

poema sa «De re am natura» a înfrumusețat și: po- 

pularizat această filosofie; și prin Horațiu, cel mai 
filosot din poeţii romani, amicul lui. Maecenas. Din 
poesiile lui Horaţiu se află importante estiageri . de 
maxime: filosofice, d. e. cea de “Vogel, intitulață «în- | i 
felepeiunca zicţei» (Dio Lobensireissheit). Cei mai în- 
semnaţi autori de scrieri filosofice propriu zise sunt . 
la Romani Cicerone (107- 40 a: C.), de la care avem 
două cărţi . despre moralâ:: Despre - binele suprem («De 
finibus bonorum et alora») ȘI Despre datorii («De 
officiis>) ; și frumoasele dialoguri «De senectule», «De 
aimicițiu» și « Tusculanăe  quaestiones»; Marcu Au- 
veliu « Despră sine însuşi», Seneca, învățătorul lui 

„Nerone; și Boilius (470- 27 a. - e) «De consolati- 
one philosophiaes. | 

- În timpurile moderne cei mai însemnați filosofi 
sunt Descartes, Bacone. de Verulam, . Montaig ge, (în 
interesântele: sale. Fssais), * Locke, Spinoxa,. D. Func, 
Danut, şi în veacul nostru. Aa guste Compte, H. Spen- 

Schopenhauer, Stuart Bill, ș. a. | 
“ Daatea filosofică în literatura noastră este: puțin 
desvoltată. Intre scrierile cele mai vechi afliim în 

„ccfeturile hui Neagoe Vodă (1512-1521) către. fiiul 
stu Teodosiu, « Despre datoriile domnilor»; « Divanul
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sau gălceava -ințeleptubui cu lumea», de D. Cantemir, 

foarte ru tradusă și plină de spirit teologic-ascetie,; 
e Ceasor nicul domnilor >, de N. Costin, filosofie morali- 

politică: 

In: timpul nostru, distingem: un tratat psichologic. : 

“popular, în limba germană, . subt titlul « Einuges - 

Psieholog jische»; de--T.. Maiorescu, scrierile filosofice - 

ale lui V. Conta; și. câte- va “manuale, din cari cele 

-mai: bune sunt: Log ogjica de T. Maiorescu, Psicholog CU 

de 1. Găvinescu, şi alta de I. Popescu. 

„Filosofia a avut totdeauna o influență supremă 

asupra: culturei: Şi civilisaţiunei. "Im diversele curente 

ale literaturei și artelor și chiar a evenimentelor po- 

litice din anumite: epoce, se vede: influenţa, filosofiei | 

„domnitoare în acel timp. D. e. revoluţiunea franceză 
“de la 1792, care a schimbat faţa, Europei, este pre- - 

sătită prin „serierile lui Montesquieu, Voltaire Și Rou- | 

Sseau, o: E i a | 

Economia politică, ale cărei începuturi. se află, .. 

. deja în. Alorala! și Politica lui” Aristotele și în [ico- 

"nomicele lui Senoion, a devenit adevărată știință nu- 

mai. de la Adam Smith, din veacul trecut, al cărui - 

op poartă. titlul Despre 'Vog găţia naţiunilor. — La, noi 

cele mai însemnate scrieri. în această ştiinţă sunt: 

ale lui - Dionisiu P. Marţianu: -Stadie: sistomalice în. 

economia politică, Naţionalitatea - și proprietatea, „Ro 

mania și coloniştii germani şi alte studie importante, 

„publicate în: „buclele “statistice și economice ale: Ro- 

naniei. Avem apoi un manual de economid politică
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de 1. “Stat; Studii economică de A. D. Xenopol, Con. | 
corbiră. economice. de: L., Ghica în. 3. volume; şi in- 
teresantele studie de P; Aurelian, publicate în R- 
vista  seiențifită, -în România, Bucovina, Economia 

—
.
 

7 natională și alte ale sale scrieri, Me: 

- 
40, Literatura aforistică, 

Afori isme, , de la ifori ien a despărți). se numesc 
proposiţiuni sau frase scurte, cari, întrun .stil con- 
concis; „cuprind cunosţinţe și cugetări separate, . sub 
formă, de : principie, maxime, sau zegule generale, din 
“felurite ramuri “ale ştiinţelor, Sant, -de esemplu, Co- 
lecţiuni de afori is1me Juridice. în istoria științelor Sunt 
celebre aforismele. de medicină ale. lui Hippocrate ; 
dar mai cu;scamă: ideile morale, și înţelepciunea prac-. 
tică a, vieţii sunt espimate în această formă, sub. 
nume de - mazin, sentonții, părenese (îndemnuri, pa- 
7dineses), apoftegmate (apofthej ma, esplicare, Zicere .. . 
ingenioasă, acule diclum) și altele. 
"Din această causă considerăm literatura, numiti 

tingem două specii de aforisme prorerbiele şi ma- 
"- imele, Asemeni acestora sunt âncă  ddiotisinele. ȘI ci- 
“ “anălătau ile; inse idiotismele, sunt numai: forme de cu- . 

getare, proprie unei limbi, iar. cimiliturile sunt jocuri 
de spirite 3 

- Dofiniţiunea proverbielor, e ca voniri metaforice, s'a 
arătat las <Fipui», „Aci vom arătă deosebirea lor de 

p- 

“dupe formă, aforistică, ca, ținătoare de filosofie. Dis-



, 

maxime | și idiotisme, cum și însemnătatea şi isto- 
ria lor: | . po | 

" Inseimnătatea, etimologia și istoria pr overbielor. —, 
Proverbiele au fost. din anticitate obiectul unii stu- 

"diu serios al! oamenilor erudiți, atât pentru - cuprin- . 

sul lox:, în care se vede desvoltarea, spontaneă a î- 

deilor și simţemintelor morale- ale “poporului, cât și 

- pentru forma, lor, în care. se- „păstrează, cuvinte şi - 

“forme vechi ale limbei. Proverbiele, în sensul cel mai - 

întins sunt cunoscute sub acosebite numiri. Numirea. 

de prorerbiu înseamnă. "0 formulă, scurtă, destinată a 

ţine loc .de o. cuvîntare întreagă (pro verbo). Ele se 
mai numiau, şi sentenții: (sententia), şi. adagie (ada- 

„giu); “pentru. înţelesul lor 'și pentru valoarea lor de 

„a servi ca regule de lucrare și: bună purtare (ad. 

a agenda). Grecii le numiau gnomai : adecă, sentenții ; 

Şi formăseră. din ele un gen de poesie deosebită, nu: 

- mită poesia gnomică, Ri le -mai numiau âncă și pa-.. 

romii” (paroimia. de. la pa &, lângă în sau de la, şi 

Dimos drum) 'pentiu că ei aveau datina de a scrie . 

asemeni maxime p& piedestalele- statuelor lui Mer 
Curiu. pe. ziduri și: pe alte monumente, mai ales pe 

“marginea drumurilor, ca să “le facă, accesibile şi:.să- 

“le” întipărească în memoria, trecătorilor. _ 

- Mulțimea colecţiunilor de proverbie sau sentenţe : 

- “axată importanţa ce i se da âncă din cele mai vechi 

timpuri. Plutareh, al6 cărui tratate -de morală “sunt 

pline de 'sentenţe, ne spune, că ele, ca şi misterele; 

se aflau “în lecţiunile celor de ântâiu înţelepţi ai
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Greciei și alţi filosofi, înainte şi dăpă Socrate, le 
prețuiau foarte mult. Scrierile filosofilor Și oratori- 
lor sunt pline de atari precepte.. Din. ele s'au făcut 
adeseori extrageri, și cele de! ntâiu cărți de morală, 
au fost | culegeri de astfel de cugetări şi precepte 

„morale, în” cari adeseori ideile de morală, de politică, 
și religiune, erau contopite. Se. pretinde, că însuși 

- Aristotele, autorul moralei ca știință teoretică, ar fi Li- 
sat 0. aserhenea colecţiune, care însă nu 5e mai află. 
-Doi din poeţii elini, Phocilide din Milet şi 'Theo- 

oynis din Megara, s'au distins ca scriitori speciali 
de poesie enomică. E de obser vat, îmse, că “nici în 
anticitate, nici azi nu se face o deosebire precisă 
între proverbie. și maxime., In vorbirea de toate: (i- 
„ele să iau unele pentru altele. 

Proverbiele erau foarte potrivite cu spiritul prac- 
tic al: Romanilor. Gramaticii Zenobiu, Diogenianos 
(în secl. II d. Ce.) și Suidas au lăsat &strageri în- 
semnâte de sentențe' din scrierile “lui Catone, "Cice- 
rone, Cesare, Horaţiu ș. a. Se păstrează de la ei 775 
de proverbie. :) O'ast-fel- de colecțiune a rămas și de 
la poetul mimograf Publiu Syra, rivalul lui Labe- 
riu în mimică. O alegere de proverbie, scrisă în disti-- | 
churi clegiace, și atribuită lui Catone, era foârte răs- 
pândită în evul “mediu. Cea mai însemnată . colecţi- 
une de proverbie' este a lui. Erasm, din veacul 16, 

1) Publice ate de Scut e ca pruverbiele lui Zenobiu și. Suidas în Paroi- ! miai (Anvers 1012) şi de Gaisfard în Paroemiographi Jrenci (Ox- 
ford 1836.) . N
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intitulată. Adagia, considerată ca opera principală a. 

acestui autor. Ea: coprinde toate proverbiele . cunos- 

cute. din 'anticitate şi evul mediu. ) In literatura, e-- 

„braică sau vechiul. testanient sunt însemnate: P 0 i: 

verbiele lui “Solonion, cartea înțelepeiunei de Bus Si- 

ral și ale celor: doi. Felesiasti.. 

In literatura, română distingem două feluri “de CO- 

lecţiuni de :prov verbie: “populare, compilate din alte 

limbi, și” popoi “ae, adunate din. graiul. poporului TO- 

mân. _ 

Goa mai vechis- și mai Vogată colecţiune populară 

este Floarea „dar urilor, tradusă din grecește,. (italic- 

x 

mește For di virti) şi tipărită . pentru. ântâia dată, 

în 1700, la Snagov. Pârtea, cea mai mare se .com- 

pune din sentințe. și maxime atât ale filosofilor cât. 

și “ale părinților bisericei, începând de Ja Socrate: 

Platone Aristotele, pănă la Ovidiu şi Juvenal, și. de 

la Isidor şi S. Augustin pănă la Toma de la Aqui: 

no. Multe sunt din, sânta . scriptură, mai ales de la. 

| Solomon, tip al înţelepeiunei orientale. “Esemple. 

Isus Sivah a zis: ori-ce dar vei face, “fă-l cu î- 

nima veselă şi. nu te scârhi., că mai “mult pretuește 

cuvîntul cel bun de cât dăruirea cea. mare, 

Parisian a zis: vrășmaşul cel mai: mare ce l-ar, 

pută dobândi omul, este. mânia, lui. 

“Sfântul Augustin a zis : leul nu se lupti cu fur-. E 

nicile, nici vulturul nu prinde muște. ; 

1) Mai pe larg despre . literatura proverbielor în „Dictinnaire unt- 

“cersel des literature» p. 169, de Vapereau.
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| Alta carte aproape contemporană cu cea precedeat 
este cea intitulată: Pilde filosofești, “tipărită în. Tir 
“govişte - de “episcopul Antim Ivireanul, la 1718. Del | 

"“Chiaro, în cartea sa despre România, zice că această 
| colecţiune a, fost “tradusă, de el din: franceza în itâ- 
liana sub titlu Maxime filosofiche ; „din italicnește s'a 

„radus în grecește şi. de aci în românește, Tată, câte- 
va, exemple: ; Sa sa 
Nu este sărac acela ce 'n'are: tată, ci acela, ce n'are * 

învățătură și bună pedeapsă. o - 
Cu vorbele cele dulci . se câştigă mulţi prietini, 
Nebunul are inima, lui în sui, și imțeleptul are 

„limba. lui în inimă. ” 
Archir și nada este o. “coleoțiune. de maxime 

didactice, prelucrate și publicate de: Anton: Pann:. În 
ele înțeleptul Axehiv învață pe nânotul stu Anadam 
înțelepeiune,. 
„Mai aproape de -proverbiele propriu” “zise de cât de . 

„maxime stă o altă „carte populară:. Piaţa “hui Bor- 
"“doldo. Este o “serie de dialoguri între Bertoldo și îm- 

păratul, cari nu sunt de cât o înșirare de . proverbic, 
ca acestea: 
- „Apa lină și omul tăcut nu-mi place. 

Corbul nici „0. dată nu aduce veste bună. 
Cine se duce: la" moară, trehbue- să se înfă ineze 2), 
Colectin:nile de _proverhie adunate» din viul! graiu 

al poporului sunt: Povestea vor be, cea mai vechie, 
  

  

„= 1). Vezi pentru toate aceste colecțiuni Literatura poptelară română de D-r M.. Gaster, + p. 106—9223, N A ae
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publicată de. Anton. Pann. In ea fie-care proverbiu 

-e.preces de istorioara, care -i-a dat naștere. Multe: 

proverbie înse. s'au născut din „fabule, £ al. căror re- 

sumat îl. esprimă. . 

Petru Ispirescu are, ca adăus la Basmele Româ-. 

nilor și! o colecțiune de provorie românești: 

Multe 'zicătoare și proverbie se află în. cartea. de : 

G. Bazonzi, “intitulată Limba. română și tradițiunile 

ei (Galaţi 1872); şi în Opincaru, de Jipescu,' ca, 

modele de limba. şi înţelepciunea ţăranului român. 

Un estract de zicătoare şi locuţiuni pirerbiale: 

culese din - “unele basme româneşti, a“ publicat IL N. 

“Jarnik, “în limba, germană (Socul ehs aus rumă- 

nischen Volksimiirchen, Wien. 1877). 

0 colecțiune de: proverbie românești, rămasă pănă, 

azi în. manuscris și despre care A. Lambrior. a pu- 

blicat un; studiu în «Convorbiri literare», este a lui 

5. Golescu. î. Ie, 

” Cea; mai bogată colecţitine, coprinznd i în sine toate: 

proverbiele “colecţiunilor anterioare, precum și altele 

“ scoase din „cărţi: de cetire, este cea publicată ds. C. 

Hinţescu, Prozer bele Românilor (Sibiiu 1887). Con-: 

ține 3169. de proverbie Şi zicători ; „unsle modificate, 

în -vorbe de autor. 

Proverbie d amatice se numeau, “prin “veacul 17! 

Și 18, nescari bucăţi - mici” teatrală, în câte un act, 

sau numai o scenă cu câte două persoane, destinate: 

a proba prin acțiuni imitate: din viaţa de toate. 'zi- 

lele adevărul. unui proverbiu- Ele. se terminau prin, 

1 A 

)



| câte o frază, care esprimă. proverbiul probat In lite- 
ratura clasică vechie, „idilele la Greci ŞI imi Ja 
Romanii erau: asemenea acestor mici drame sau co- 
medii. ' Această . formă literară se întrebuinţează și 
azi, însă mai desvoltată ca -în trecut. Alfr, de Mus- 
set, Octave Feuillet Ș..a. au însemnate proverbie 
dramatice. 

Maimele. — Atat în “colecţiunile menţionate, cât şi 
în vorbirea, de toate zilele, se confundă adeseori pro- 
verbiele cu maximile, cu. idiotismele Şi chiar” cu. ghi- 
citorile. Ele au însă. fiecâre î însușiri particulare, prin 
cari se deosebesc unele - de altele. - | 

JMacinele, asemenea, axiomelor ŞI definițiunilor în 
„matematică, cari sunt evidente prin sine însele, co- 
prind în sine cunoștințe fundamentale, cari „ocupă - 
printul loc în mintea noastră, şi cari n'au trebuinţă 
să fie demonstrate. Pe ele.. se întemeiază, celalalte 

cunoştinţe sau lucrurile noastre, ca. pe niște princi- 
pie sau regule generale ale cugetiirii şi lucrării. 

Distingem maxime de drept, de filosofie, de poli- 
tică, de morală Ș. a. Sub numirea de „maxime sau. : 

„„precepte. se „înțeleg; cu deosebire cele morale. : 
Ele seamănă cu proverbiele, în cât și unele și 

altele exprimă, cunoștințe generale. despre moravurile 
"omenești şi despre natura lucrurilor, sau regule ge-" 
nerale de acţiune și purtâre. Se deosebesc înșă de 
proverbie prin aceea, că maximele sunt adevărate nu- 

"mai în sensul propriu și nu pot fi luate în cel fi- 
N
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“gurat pe când v aloarea pro erbielor stă în: intelesul 

lor metaforic. Esemple: | 

Ce ţie nu-ți place, altuia nu face. 

Cunoaște-te pe tine însu-ţi. | 

„Cel mai greu lucru este a se cunoaşte pe sine în- “ 

suși, şi cea -mai mare demnitate și glorie este a în- 

Vinge. xelele pozniri ale fivei sale şi a fi domn peste 

sine. | 

Iubește pe “aproapele tău ca pe tine” însuţi: 

aceste cuvinte se resumă toată legea. ' 

- Poartăzte şi lucrează “astfel, ca; lucrarea ȘI” pur-. 

tarea ta să poată fi lege pentru toţi oamenii. 

Fă bine, cât poţi, tuturor; și. nu face rău nimănui. 

„Pe aceste două i maxime se întemeiază cele douii viv- 

-tuți fundamentale : iubirea și . dreptatea). 

Ori: ce - “bine are văul său Și ori-ce. rău are Di- 

-nele set. 

Tnţelept este acela, care. ştie. alege binele din rău, 

Şi care și: “xsul: îl. știe întoarce. în folosul stu. 

Nu-ţi lega inimă de“ bunurile viței; cine are să . - 

înveţe a pierde; cine . e. în. fericire, să înveţe du-. 

rerea. | 

„Viaţa nu este cel mai mare dintre bunuri, dar 

„cel- mai mare dintr6 rele e. vinovăția. (Schiller). 

- Lumea e o taină, viaţa e un Tis; 

| Suifletelor blânde cerul e deschis, OY. Alecsandri); 

Cel ce a sa viaţă țerii sale 'mchină 

Moare ca: lumina în sa lumină. (Bolintineanu). 

„Tată spre deosebire, și câte-va proverbie:
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Nitraul din fie. n'are “lecuire. —Gine fură odată 
e e hoţ toată. viaţa. — Câmpu-i cu “ochi, pădurea-i cu 
urechi.— Mai bine azi un ou, de cât la paști un bou; 
căci pănă la anul ori se pierde samariul, Ori moare 

“măgarul, —Cel cu un ochiu e fericit între cei orbi, 
"— Cine merge încet departe. ajunge, —Roma uu s'a 
„zidit întro zi, 

"Afară de poesia gnomică a Elenilor și. de colec- , 
ţiunile de maxime Și proverbie adunate din autorii 

, clasici Și cuprinse în. < Adagiele» lui Erasm, amin- 
tim âci âncă următoarele colecţiuni de maxime mMO- 

“ale Și filosofice. ! 
1) Antologia: lui Joan Stobacus (Anthologion s. Fh-.. 

rilegium) care împreună “cu. Eelog Jole acestui scriitor 
„sunt estrase prin. “veacul II-lea d. Cr, “din vre-o 500 
de. autori elini,: ale „căror scrieri: mare parte. au dis- 

- părut, a i 
2, Musonii  Rufi Roligciae et apopitlegmata, (r- 

„_mășiţele, lui M. Rufu), autor filosof din veacul al. 
Il-lea d. Cr. sub Nerone,. | 

„3. Cug got ie lu Marcu Aro Fitssoful, întitu- 
lat Ta dis carton. Un studiu foarte desvoltat;: des-. 
pre aces "filosof: și cugetările sale se “află la Renan, Ş 

"în cartea sa: <]fave Aurel»... ps 
d Manualul. lui Lpictet, tradus mai în: - toate Lim- | 
itemi aceștia sunt moraliști Stoici.. | | Ă 

5. In Viteratura franceză, Mazimele lui: Laroche-' 
focal caracteristice Prin, pesimismul lor; ale lui - - 
Pauzenar “Jues, : însemnate prin Benerositatea, Şimţe- : 

x 

7
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mintelor :și optimismul ideilor ;- ale Ii Canfort, dis 

tins prin pătrunderea şi spiritul său. 

6. De literatura aforistică, țin: âncă scrierile ui 

" dlontăigne, intitulate - ESsais; “Caracterele lui Labru- 

păre; Cujelările lui Pascal, însemnate prin profun- 
ditatea, și spiritul lor. de desperare. In: toate se află 

„pe lângă alte idei şi multe precepte morale, 

7. In literatura, română, afară de cele menţionate 

mai: înainte dupe «Literatura :populară» de dr. M. 

Gaster,. însemnăm încă: Filosoful: indian, sau mijlo- 

cul de a trăi mai fericit "în socielaje, maxime . elice 

culese. de un vechiu bramin și rumânite de. un Sco- 

„lar-din St. Sava, 1835. Este 0. traducere dupe cartea 
englezului Chesterfield, 0 colecțiune de Darsar, tra- 

dusă din grecește ; “şi. Conduclorul pe căile vieții în - 

învățături movale clasice de Fr. Roiche, tradus din 

grecește .și corectat dupe originalul german de Danii- 

lopol, (Bucureşti 1852 !).- | | 

Foarte bogată: de proverbie și maxime morale este: 

« Istori ia eroylifică» :de Dim. Cantemir, numită astfel 

de la însemnarea. metaforică a numelor proprie şi-a 

altor cuvinte întrebuințate înti'însa. Este. o lungă | 

naraţiune 'epică, fabuloasă, (de 387 pagine), plină de 

| învățături morale, axătate în formă de proveibie, sen- 

tenţe: “sau maxime, despărțite prin parentese de na- 

raţiunea, - istorică. . Coprinsul . este relativ la eveni- 

mente şi persoane istorice. din istoria "Moldovei Şi 

„Munteniei, epresentate prin. felurite nume de ani- 

1) Vezi «Literatura pop. de Gaster p. 200, SR 

Strajanu, Literatura, _ - , - | i 11. 

ii
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wale, între. cari rolul principal îl joacă: Leul, în-. 

“chipuind «partea moldovenească». și Pulturul. cîn-, 
chipuind partea muntencască>. | | 

” Morala, fabulei, spusă, la urmă, este. că, ambițiu- 
“mea fără măsură, iemoranţa, lăcomia, vicl&nia şi alte 

viţie, 'duc -totdeauna, pe oameni la rău sfişit; CĂ, cor- 
bul vrând să domnească în "două =monarehii, ajunse 
tributar mai micului stu şi că precum toate au 
sfîrşitul lor, așa, și dreptatea vremea, „eul, “puterea 
“și. biruinţa sa, își află.» - 

„Un studiu. asupra, acestei “căi a publicat d- nul 
G.. Constantinescu Rim. (Bârlad, 1889,) sub titlul: 
Vra ba dintre Cantacusineşti, Cantemiveşti. și. Brâu- * ! 
covoanti. Insă: el are în vedere: numai. partea, istorică. 
n această: scriere, . ca şi în celealalte” ale lui "Dim. 
Cantemir, este de regretat limba „prea - înapestrițată 

cu elemente străine și construcțiunile-- sintactice cu: 
totul neromânești, prin cari se. deosebeşte . atât de 
mult de. cronicarii noștri. ar. | 

Ca esemple de însemnătatea maximelor, prestate 
pe fiecare pagină în această scriere, cităm aci câte-va: 

„«Că coliba , în țarina sa şi bordeiul - în pămîntul 
său de. cât palaturile în străinătate” mai desfătate și 
mai frumoase a fi socotiră.: AR m 
«Că întunecarea minţii de cât-a nopţii mai grea 

ŞI piorderea socotelii de cât. a căii mai primejdioasti 
este». ee a 

«Că toţi viclenii, în zăutate guralivi, iară în Vu 
nătate trândari şant», 

N . 

y
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«Că în curata casă a sufletului păinjina: minciu- 

Hei a se prinde loc nu are»... 

«Din inima rea rău gând purcede». £ 

«Că adevărul, de. şi târziu, însă îndeșeri și. ne- 

dovedit a rămână nu _poate». 
„«Că precum dreptatea, în veci „astupat, aşa i 

cleșug ul până mai. la. urmă, fără, plată, se vemâie nu 

poate. ». a , 

Că. pisma” >.vechie ste ca “cariul. în. inima c0- : e. 
pacului. „ ” 

«Că cârma, la. corabie, “zăbala, 1a cal, socoteala la a 

înţelegători, sinonime sunt»: _ 

Cea mai însemnată, colecţiune de! cugetări Filoso-. 

“fice „morale, publicate în limba română, sunt Afo- 

"7isme. asup) a, înțelepciunii. î în, viață, de Arthur Seho- 

penhauer, traduse de 'T. Maiorescu... 

“ Idiotismele. —, Fiecare limbă are. unele construe= 

"ţiuni proprie numai sie-și, cari nu se pot traduce ver 

bal în alte limbi. Acesta, se. numese idiotisine, pre- 

cum limba însăși vorbită de un popor $€ zice une- -. 

ori. idiomă (dola adj. eliu idios. propriu). 

“diotismele se întemeiază pe 0 abstracțiune- con - 

venţională, în virtutea “căreia oamenii, cari: vorbesc 

“ aceeaşi! limbă, S'au deprins a nu ţină seamă de în- .. 

treg înţelesul material al unui cuvînt, ci numai de 

o mică parte, prin care acel cuvînt stă în legătură 

cu “altele într un idiotism, d. e, când zice Românul: 

fu 6 mâneând pământul, el nu “se mai “gândeşte la 

toate amănuntele acțiunii d de a mânca, adecă la miș- 

ED



carea fălcilor; amestecare, înghiţire, ete., ci numai la 

micșorarea obiectului consumat. Iar Francezul sau 
- Germanul, când ar zice: dl fit en mangeant lu tere, 

„er Țlieht- indem er die Erde ist, s'ar gândi la întreg 
înţelesul cuvîntului pan (er, essen, şi atunci - frasa, 
devine absurdă. Pentru aceea “idiotismiele. nu se pot 

- traduce, :) “Ele sunt o. frumusețe a limbei, ca și pLo- 
verbiele și alte fieuri metaforice, In ele se - mani- 
festă geniul limbei și al poporului care '0 vorbește. 
Herder- aseamănă, idiotismele limbei - eu olivii” din 
dumbrava sacră, în jurul Academiei de la Atena în- 
„chinată, Minervei, „zeiţei: protectoare a- Elenilor. Fruc- 
tele lor nu se puteau. înstrăina de nimeni. Ele: erau 
destinate a: fi premiul învingtitorilor la, serbătorile 
panateneice.: Scriitorii cei inai- naționali sunt aceia, 
cari respectă mai mult geniul limbei ȘI cari, prin 
urmare, întrebuinţează măi mult idiotismele ȘI! ; pro- 
verbiele ei. o 

Esemple:—Imi aste niz: mi-e focime; mi-e sete: - 
mi-e dor; mi-e somn; mi-e lene; (corespunzătoare. 
latinei clasice este - amihi liber, în loc de" habeo li- 
brun; fe. pai froid, jai faim, ote.)— Bate cămpii.— 
—A lat: lumea în cap. —Striinilor nici le fuge, 

“mici le muge de. Români. 2).—Se dă de gol.—Nu-i 
"dă: mâna.—E om cu dare de mâni.-—Nu-l- taie ca- 
pul. Dă pe moarte.— Românul ţine minte. — Copiii 5 5 

  

d) Vezi “F. Maiorescu, . Critice vol, „IL. p. 25—33, pasagiu” reprodus 
„în Crestomatiile Șăineanu şi Manliu “sub titlul Hliotismele, 

. Şineai, Cronica a. 1332, _-
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joacă de-a: gaia, de-a poarea, de a mijotea ş. a.— 
“Ori du-te Val de baba.—Omuleni ca de la tine mulți 
pe ghiață cu în dia. )—Ne dăm pe ghiaţă.—.Om cu 

capul a mână. — Ori te poartă cum .ţi-e vorba, ori 

vorbește cum ţi-e portul. — Vine de a călare. — Merge | 
de a ndăratele; —Niei de fugă, nici de rugă.— Este 

“un. pierde vară, un pleacă. fuga, un tirăe, brâu, un 

“papă. lapte. . - i “ - 
Multe proverbie sunt. Şi “idiotisine d. e. s6 m'ai cu. 

el. nici în elin, nici: în -mănec. Tot "una, „este, ori 

“cu piatra de Cap, ori cu' capul de piatră... 

„- Enigmele. —De literatura, aforistică țin și ghicălo- 

rit sau _enigmele. Ele sunt. construcţiuni de vorbe 

cari, luate în sens figurat, esprimă la un loc un obiezt- 

deosebit, însă cu unele însușiri asemeni lucru rilor 

însemnate - prin cuvintele combinate. Probă de age- 

zimea, spiritului, ele servesc: pentru amuzare. 

—senpe, | [ 
7 

_"Ştergtirel vărgat 
De nori aninat. (Gureubeul) 
„Sunt. două surori în' lume 
Neasemenea-la nume: 
Una-i albă, luminată, 

„ Alta-i neagră întunecată; 

"Se gonesc prin “lumea, lungă 

Și nu „pot să se ajungă. 

(Ziua şi “nonpiea). 

  

3) G Sion. 3:
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Tot. ghicitori sunt șaradele și. 'logogriifele, Primele 
. despart. un cuvînt în silabe sau. părţi, din câri fie-. 

„= care, înseamnă, ceva! “deosebit, și toate la un n Joo alt 

a ceva. — Esemmplu. Sa ra 

Două silabe-i unealtă, A 

- Ce ucide adeseori ; 
Cea: din: urmă e un. verb. 

Cunoscut la cal, la cerb, 

La săltători. (Armă-saa) 
N 

Logogriful consideră literele unui cuvîiit, s ȘI arati, 

feluritele înţelesuri, ce dau conbinaţiunile: unui număr 
din aceste: litere. —EBsemplu:. ea 

7 

" Persoană sacrată, : 

Cu cârje ornată, n. 
Patru slove sunt ; 

Alte trei ne “zic: 

De-un popor” antic; Ea 

Teate însemnează, Mi Da 

Pasere, cen cânt: :- ii 

- Ne tot îmitează, (Papazal). Du 

47, Ser ievi itercre-didaetice. 

So nuinesc, acelea, cari. cuprind principiele litera- 
turei şi ale artelor. frumoase. Cele mai însemnate 
scrieri în prosă de: felul acesta sunt:  Poetica și he- 
torica lui dr istolelo la. “Greci ; stadiele: „literare ” Și 

  

*) Despre fabule și despre întreasă poesia didactică se va trata în 
" manualul de literatura estetică.
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2 „caţiun6. 
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domentariele asupra poemelor lui Omer și altor 0 

pere clasice eline, făcute de. crudiții din Alexandria 

(936—31 a.“ Chr)), între, cari” cei inai renumiţi sunt 

„următorii. trei: - Zenodot dii Efes, fondatorul criticei - 

"_texturilor; „Ar istofane. din Bizanț şi Ar istareh «al. 

cărui name. ajunse a fi „sinonim cu accla de: bun.“ 

„simţ, de bun, gust, de judecată, Tuminată și. solidă»... 

La Roniaui Cicerone me: dă idealul unui bun ora- 

tor în scrierea, sa «De oratore» şi Quintilian. (10—120 

d. Chr) în «be institulione oratoriu» arată cum. 02. 

'ratorul, trebue . să se formeze: din „copilărie prin edu- 

În veacul al. 14 lea: s'a, . distins prin studiile, lite- 

“rave asupra clasicităţii, c care începuse a. se desmor- .! 

“minta, celebrul poet italian Petrarca. În timpul re- 

- naşterii -0 mulţime: de erudiţi . eleni, emigrând din 

 Constântinopole, deșteptară gustul clasicităţii - antice 

“şi răspândiră 1 niultă lumină asupra ei: . 

In Francia sunt renumite Dialog puvile: despre: -elo- 

(qutenţă., ale.lui Fenelon (1651—1715), Blemenie de , 

litonaliră. ale Jui -Mawmontel - (1728 —1890), Tiata- 

bul de literatură a “lui Rollin (1 661—174H1, Liceul 

lui La Haxpe, Discursul despre, stil. a lui Button în 

- veacul. trecut; iar în acest veac Literahura. drama- 

„tică de. Saint-Marc Girardin, Filosofia ar lei G. Taine: 

In Germania semnalăm Studiile, lui Winkelmann 

„ despre arta. greacă; Laocoon - sau despre mcginile 

“sizulre. pictur ă și poeste, Dramâturyias- Epistolele - an 

„biquari ice și alte studie literare-eritice ale, lui Lessing; Da 

.- IN i 
2 

. 
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studiele literară” ale lui Terder, cum sunt: Despre 
arta ş germană. -Glasuri ale popoarălor sau studie a- 
supra poeșiei poporane, Despre influența artei por- 

ice asupra Moraru ilor. popoariilor în timpur ile e 
cehi și în “cele noue, a Si 

i In: xomânește avem: “Felurite studie despre Limba 
„ DOporaniă,, despre cărțile poporane, despre literatura 
„poporană, de B. P. Hasdeu, "despre Limba și  Poesia 
vomând de 'T. Maiorescu : studii şi: cercelări eribice, 

„de A. Odobescu; ş ș. a. Studiele asupra limbei zoinâne 
sunt, după cele istorice năţionale, cele mai numeroase 
la noi. Insă acestea, ca, făcând parte din filologie şi 

E linguistică, (in, unele de: istorie, altele de: Științele 
naturale, de. și în 'vorbirea comună, și chiar î în multe 
opere de erudiţiune, se consideră âncă ca făcând parte 

„din literatură didactică propriu zisă atât gramatica 
cu părțile sale, care formează - obiectul linguisticei, 
cât şi comentariele și studiele critice ; aşupra . serii- 
torilor, cari” formează obiectul filologiei. 

* 
' > 

N 

42, „Literatura scieniţifică, Ă 

“Coprinde. fisica, chimia, istoria naturală, medicina, 
cu diversele lor ramificaţiuni ; mătematicele. pure și | 
matematicele aplicate, de-cări ţin mecanica, astrono- ! 
mia, ingineria, architectura. cu ramificaţiunile lor. 

Unele ştiinţe, cum este tisica, istoria naturală, ma- 
tematicele, datează din anticitate : altele sau format 

„în timpurile moderne, începend. de la renaştere, și
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unele sau născut în veacul nostru. Iu veacul tre- 
cut şi în cel de faţi. însă toate științeleau luat un 

avînt. și- au ajuns: la 0 dosvoltare necunoscute. înia- 

"inte, 

Fisiea . nicepe: cu primele. cercetări. întemeiate pe 
rațiune ale filosofilor greci, cari începând de la 'Tha- 

les, căutau a-și -esplica începutul lumei şi legile fe- 
nomenelor. Aristotele “despărți :  fisiea de. cătră, mela- 

fisică ; 'un progres mai însemnat. făcă această, ştiinţă 

prin erudiţii din “Alexandria, epocă . „de care ţine și 

Arehimede, intemeietorul hidrostaticei şi a.. catopiri- 

cei. - In timpurile: moderne, - începând de „la Galilei, 

Bacone, Descartes, Newton, fisica a pătruns şi pă-. 
_trunde. tot mai adânc în misterele naturei. - 

Chimia: se deosebeşte „de fisică prin aceca, că stu- 

diază însuşirile din lăuntru ale corpurilor, elemen- 

tele din cari sunt compuse şi legile composiţiunei 

şi descompunerii lor, pe-când.. fisica se ocupă numai - 

cu însușirile și acțiunile din afară ale corpurilor, - 

“sau: :cu fenomenele! exterioare ale naturei. Cunoştinţe 

chimice se află âncă la Egipteni,. la. Fenicieni, . la 

Chinezi, cari știau pregăti unii sticla, sarea . amoni- 

acă și felurite medicamente şi - veninuri ; alţii *pul- 

berea de. pușcă, alaunul, porţelanul şa. Ele se în- 

mulţiră în “cursul - veacurilor - prin observaţiunile şi 

experimentele erudiţilor,, însă -ca, știință în sensul 

propriu al cuvîntului chimia datează de abia din 

veacul trecut. Lavoisier, stabilind principiul, că mi- 

mic nu se nimiceşte și nimic nu se poate crea . din
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„nimic, și prin cercetările sale- întroducând în expe- 
„: rimente -o iigoare și o precisiune. n6cunoseute, îna- 

inte, întemeiă, definitiv știința chimiei. | 

Fundamentul istoriei natawale. îl puse âncă Adis- - 

totele prin a sa “storia aniznalelor. Dar. numai în 

timpurile, moderne ea, ajunsâse a, îi o știință positivă 

“şi plăcută, completându-se .prin alte'-patru. științe 

nouă : geologia, care. re. de obiect constituțiunea, în- 

teriorul. și istoria pămîntului ; paleontoloyia, care se 
„ocupă cu fosilele plantelor și. animalelor vieţuitoare 

„odinioară, pe suprafaţa pămintălui : fisiologia, -e care . 
“ studiază, viaţa și funcțiunile organelor la plante: şi. 

animăle ; şi. antropologia sau “istoria, naturală a ge- 

nului. omenesc. --, Pa 

Ca o știință. naturală, în- strtusă lessăturtăi în- - spe | 

ci ial cu fisiologia, este considerată astăzi şi linguis- 

„tica. Obiectul ei sunt elementele limbei sau sunetele, | 

Hi 

rădăcinile. și. formele ei şi raporturile dintre ele; Cu 

alte” cuvinte, ea studiază, - fonetica, Și morfologia, sau 

părţile gramiaticei unei limbi, . Până la Senleicher a 

coste cunoștințe . făceau “parte. din filologie, cu deo-. 
sebire că filologia. îu se ocupă-decât de studiul lim- 
belor, e cari. au 0 literatură; de -oare ce obiectul şi sco- 
pul ei, ca, știință, istorică, este analisa și esplicarea 
operelor literare. Elementele şi formele. limbei sunt. 

„ studiate în filologie numai. întru cât sunt necesare 
pentru studiul literaturei.. | E 

Filologul german Schleicher a, deosebit cel “de în- 
tâiu linguistic de filologie, în cartea $ sa: «Dio dou.
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sehe Sprache». Ca să lăimiirească, această. deosebire, 

el aseamiină pe linguist cu un botanist, care stu- 

diază toată plantele fără deosebire, esăniinează strue- 

tura, organele și legile, desvoltării lor; 'în ochii. lui 

cea mai. ea, iarbă poate avă un preţ superior. celor” 

mai frumoase flori. Rolul filologului este . altul. EL: 

se aseamănă unui grădinar, care nu: cultivă decât | 

_ plantele de valoare, fie prin folosul, fie prin frumu- 

seța, colorile şi. mirosul lor. O, plantă nefolositoare 

e fără preţ în ochii lui, deși prin structura şi des- 

voltarea ei poate fi de mare. îns&mnătate pentru bo- A 

tanist. .. 

“Filologia are deci. 'de obiect i stadiul limbelor cul- 

- tivate, cu scop de a înţelege Şi. interpreta opexele lor 

“literare și' artistice, cari sunt, depositul vieţii morale . 

și. intelectuale a popoarălor ce. vorbesc acele limbi: 

Ea este astfel o ştiinţă auxiliari a istoriei, şi e de 

„mult: ajutor linguisticei, căreia îi dă istoria limbe- 

lor, întemeiată. pe monumentele Jiterare. Linguistica, | 

se -ocupă. cu “elementele şi formele. Jimbelor, atât a- 

- celor literare, cât şi: acelor fără. nici o literatură şi | 

“a dialectelor lor, - Ea la rindul său e de. un: ajutor 

„reciproc filologiei. Și find- că o formă nu se poate 

: cunoaşte bine de cât compaiându-o cu alte forme, 

pentru „a, studia elementele şi structura, unei” limbi, 

linguistul “tvehue se cunoască fonetica și structura ă 

unui . număr de alte limbi. Prin urmare linguistica e 

LI . . - . a. . y 
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1) Vezi Movelacque, Ta Jingauistique p. 1—9.
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o ştiinţă cu deosebire compazativi ă, pe când. filologia 
“poate fi. și simplă, a unei singure limbi, d. e. filo- 
logia, latină, “ebrâică, arabă. ș.a. 
Afară de “cărţile bisericești, : literatura noastră a 
" început prin studiul limbei și istoriei naționale. Deci 

- scrierile asupra limbei sunt destul de numeroase, Cele 
mai - însemnate sunt: următoarele : 

Prima, '; “gramatică este a lui Sămuel Micul şi Șin- 
cai, publicată la 1780 în Viena. Urmează apoi in- 
teresantul tratat despre fonelica vomină scris lati-, 
nește și. „despre inceputul. limbei vomăne de Petru Ma- 
io, cum și Dicţionariul de Buda, început. de Samuel 

- Micul. şi completat de 'P.. Maior cu ajutorul altor 
„erudiţi. Intemeitorul istoriei limbei române. este Timo- 
teu Cipariu, ale cărui studie sunt. resumate, în «Prin- 

„cipie de. limbă» şi în gramatica sa, „editati și pre- 
niiată, de academia română. 

B. P. Hasdeu, însemnat; ca - scriitor, ca istorie Și 
ca filolog, este cel de? ntâiu care, la noi, a deosebit 
linguistica de filologie. Lucrările sale filologice- lin: 
guistice sunt publicate “în Principie de filologie com- 

| paraliră, patru lecţiuni de cursul. său de la univer- 
sitate, în Columna “lui - Traian, foaie periodică, în - 
Cuvinte den Vetrăni, 3. xolume, și în Jaga enty- 
mologicun Romanice, din care ă apărut primul volum. 

- Importante studie filologice și linguistice ne au 
rămas de la A. Lambrior, r&pausat tînăr, publicate 
în „prefața Curţii sale ile relire Și mai înainte: în 

S
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Courorbiri literare - Şi în Rominia, revistă franceză 

a limbelor romanice. » 

De aci ţine inorariul în Istoria de i Maio- 

rescu, studiele eruditului slav Fr. “Miclosich despre 
dialectele limbei române; studiele lui Gaster, Burlă. 

Ș. a. .. despre fonetica română. „> 

N + 

A. "Naunele şi fon mele operelor «le i- 

tei cataură didactică. n 

“Cu privire Ja întinderea lor operele “de literatură. - 

didactică se - împart în dou& clase: tratate și alte. 

deosebite. scrieri. 

„Palatele. sunt „espuneri „sistematice complete de 

principie şi noţiuni ale unei științe. “Ele se numesc 

lralate de cutare ştiinţă, 'sau . de cele mai adeseori 

poartă, titluri, cari. conţin . ideile: fondamentale desvol- . 

tate în ele; d. e. Mecanica cerească de Laplace, Sto- 

lele de Secchi, tratate de astronomie; Lumea ca, to- 

„ință şi vepresentațiune de A. Schopenhauer, tratat 

de ilosofie. "Tratatele didactice în sens strins, adică 

destinate anume pentru instrucțiunea tinerimei, - 

numele, de- manuale, compendie, clennenile sau p încă= 

pie de cutare știință, Şa 
; 

Este înse o mare deosebire între aceste. feluri 

“de tratate. Primele sunt totdeauna originale, și conţin 

pe larg desvoltate ideile :autorului asupra, științei ; 

“împreună cu noțiunile științei ele. ne arată . și origi- 

nea “lor şi 0. mulţime de împrejurări "din viaţa inte-. 

I
N
 

Sa
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lectuală. a autorului“: ne întroduc în sanctuariul Vie, 
i ţii sale sufleteşti. Pe când cursurile sau: manualele 

de scoală sunt de regulă compilaţiuni, de ovare-ce ele 
„tiehbue se coprindă, nu ideiile cutărui autor, ci - resu- 
matul ştiinţei în, starea, ei actuală. Prin urmare ma- 
nuălele nus ne pot da de cât elementele” științei; ele 

“mu sunt de cât o preg giitire. o “îndruniare către știință. 
Iar știința înaltă, completă și “prin urmare adevt- 

„Tata, nu se poate: studia de cât - în , operele originale 
“ale autorilor. . = 

_ Afară de tratate, sunt în: fiecare ştiinţa mulţime de 
alte serieri, cari nu îmbrățișează întreagă, sfera u- 
nei științe, ci numai o parte a ei; sau numai - unele 
cestiuni. „Ele se. numesc 700 grafii, memorii, studie, 
încercări, - notițe, cu golări, aforisme sau . alfel. - ar 

„când o serie completă, de monografii sau studie mai 
scurte asupra unei științe sunt aşezate. în mod alfabe- 

„tic, iau numirea de dicționare de științe, de. literatură, 
de arte ș.a. “Sau lezicoane” de conversajiune Sau cu- . 
eiclopedii. IE | 

Cu privire la stil Sau la modul espunerii, “formele 
întrebuințate În. operelă didactice sunt; descrierea, 
disertățiunca,; dialoy ul, forma epistolară, forma afo- 

“vistisă,; ȘI în scrierile istorice, cari încă. țin de li- 
teratură și unele de itoraturi didactică propriu zisă, 

„este araţiamea,
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AA Desevipţiunea. 2. 

“Uneori: avem. trebuinţă numai de 0: moţiune ah- . 

stractăi a lucrului de care vorbim, se înţelege bine: 

 hotărită și” lămurit; aceasta. ne-o dă definițiamea a 

. celui lucru, arătându-ne . însușirile lui eşenţiale, a- 

|. tât cele generice, „prin cari seămănă cu alte lucruri 

de același. fel, cât şi cele specifice prin. cari se deo- : . 

„ sebeşte de altele. Alteori. înse. avem trebuință nu 

' numai de noțiunea, ci de icoana :completă -a unui 

„obiect; aşa.cum esistă în natură: aceasta. e lucrarea - 

„Și scopul. deseripțiunei. * - [ , 

Descripţiunea e de două feluri: instruetică, dida. 

lic Șau - -scionţifică cum. e- d. e. în istoria naturală; 

ȘI poietică. In cea dâ intâiu stilul trebue- să fie. sim-- 

plu, ideile: coordinate Şi subordinate, cum, să. cores- 

„pundă obiectului descris, şi să. nu cuprindă - de cât 

ce e necesar, pentru deplina, şi lămurita înţelegere 

a acestuia, căci altfel încurcăn . ȘD obosim Spiritul 
cititorului în loc-de a-l: lumina. | E 

„In descripţiunea poetică .e la. locul stu înfeumu- 

„seţarea “prin, diferite epitete, metafore și figuri . ora- 

torice, pentru că. aici scriitorul -ne “dă imaginea - lu- 

cerului, împreună cu propriile, sale impresiuni, sim- 

țeminte şi cugetări * “ 

__-" De genul descriptiv ţin tablourile, cataeterele, por 

tretele, paralelele, panegiricele și gontemplaţiunile, 

a. Tublou numim descrierea naturei sau a. feno-
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menelor. ci 'ca fond pentru reprezentarea vieţii în toate 
sradele- desvoltării | ei. Precum natura întreagă, este . 
teatrul vieţii, așa ori-ce descriere. a ei, afară, de cele 
seienţifice, ca să ne intereseze, trebue să „ne. repre-. 

“sente scene ale vieţii, st fie tablouri. | 
„b. Caraeterul. este espunerea însușirilor morale ale 

“unui individ, ale unei specii, sau ale: unui. gen îu- 
treg de fiinţe vieţuitoare. La, facerâa, caracterelor sunt. 
de observat aceleași regule ca.. la 'ori-ce descriere, cu 
deosebire: numai, că aici se -cere mai „multă luare 
aminte ȘI . pătrundere, pentru. că observaţiunea, feno- - 
menelor. morale se poate face numai prin reflexiune, 
iar. nu prin”, intuiţiune directă ca a, celor. fisice. Pen-. 
tru autorul caracterelor nu-.e de ajunş să fie un bun 
observator, el. trebue să fie înainte de toate ui bun 
psichologs. DE 

C, Impreunarea cazăcterului cu prosografia. sau 
descrierea esteriorului di, naștere portretului. Portre-. 

„tul: poate „cuprinde uneori descrierea unui popor în-: 
_ treg cum d. e. ne xepiesentă Barthelemy portretul 
poporului atenian în Călitoria junehuă Anacharsis. 

Cea d'ântâiu cerință a, portretului este de afi a- 
„devărat și interesant, ca și caracterul, Pe lângă a. 
"ceasta trebue st eleve însuşirea caracteristică, în 
jurul căreia «se guupează toate celealte î Însușiri şi a- 
menunte și care dă individului propria lui fisiono- 

„mie. 
d, Pentru a. cunoaşte mai bine lucrurile, compa- 

"răm uneori însușirile lor comune, prin cari seamănă,



177. 

Și însușirile“ neasemenea, “prin cari. se deosehese. .. 
Comparaţiunea a două caractere sau a „două portrete = 
între :sine, individuale sau colective, se zice paralelă. . 
Spre a, corespunde: scopului stu paralela trebue . să 

| cuprindă toate amănuntele, cari prin asemănarea, Sau 
deosebirea, lor pot contribui la o : mai. lămurit cu- 
noaștere a indivizilor. s sau popoarelor, între cari să 
face. Trebue să ne păzim înse.de a esagera înmul- 
țirea asemănărilor Și- contrastelor, cari ne-ar ' pută - 
face să 'relevăm „însușiri fără importanţă sau chiar 
ne adererate ceea-ce ar micşora” valoarea: paralelei. 

„ Paneg ivicul sau elogiul, seamănă cu portretul și 

trebue să aibă toate însușirile acestuia, cu deosebire , 

numai că penegiricul cuprinde numai virtuțile şi fap- 

tele cel bune ale “subiectului său, de oarece scopul. 

aici. .este” mai. mult a deștepta, admirațiunea Și Sim- 
| patia, : de cât a înfățișa, completa imagine. a persoa»= - 

nei. Panegiricul trebue să fie adevărat în tot ce spune, 
“fără, să fie obligat a spune . tot adevărul. In: privinţa, 

formei, Simplitatea, .și eleganța, cu deosebire demni- . 

„tatea stilului, sunt condiţiunile unui. bun panegiric... 

=Grămădirea, de “epitete, zice La Bruytre, este un 

rău elogiu: faptele laudă pe om. și modul „de “a le: 

spune». Au 

f. “ Contemplaţiunea. — In descrierea didactică au- 
torul. espune lucrurile -văzute cu părţile și însușirile 
lor, fără. de -a adauge nimic de la, sine. In deserip- : 

țiunea, poetică, pe lângă, acestea, autorul arată și ob-. . 
servaţiunile Și. impresiunile sale. In contemplaţiune, 

| 12 Bizajaau, Literatura, .
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al cărei obiect e tot un obiect văzut, un fenomen al 
naturei sau un product al. mânei și artei omenești, 

- seriit-rul stăruește mai- mult: asupra impresiunilor. și 
cugetărilor sale; iar obiectul contemplatiunii servește 
mai mult ca motiv pentru espunerea „propriilor re- 
flesiuni ŞI simțeminte. 

„ Esemple: Ruinele de Volnay, multe pasagie din 
«Istoria lui Mihaiu Viteazul» „de Bălcescu, ş: a. 
".Defectele, de cari trebue să se ferească cineva în 

_ contemplațiune, sunt esagerațiunile. sau.. bombastul; 
adecă vorbele; mari și frumoase, înse fără simbure, 
fără “idei și . simțeminte”. adevărate. In acest! defect 
cade scriitoriul, sau când vre să espună impresiuni şi 
simţeminte cari nu le are în adevăr, sau' când vrea 
s8 dea importanţă unui Obiect. neînsemnat sau de pu- 
țină valoare făcându-l obiectul contemplațiunei sale. 
 Contemplaţiunea e un fel de poesie. Prin urmare : 

trebue să, aibă forma, plastică și frumoasă şi fondul 
poesiei înalte, filosofice, Ea. nu poate fi. făcută cu 
succes de cât de oameni cu adevărat: talent, în mo- 
mente de inspiraţiune. 
(Altceva. e, când asemeni teme se dau ca deprin- 

deri de. stil' și i de cugetare în scoală.) |
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Esemple şi deprin devi. 

TRANSILVANIA - 

„(Descriere didactică de maiorul 0. Ionescu. 

N aj a. , N Me _ _ 

“Transilvania &ste un platou inalt, ori mai esact, 

  

0 succesiune. de platouri sau şesuri inalte ţărcuite de 

massi vi "muntoşi. 

De jur împrejurul acestei regiuni se desvoltă munţi | 

înalți, cari limită un spaţiu cam de forma trapezoi- 

dală, și-i dau aspectul unei citadele plantate î în mij-, 

locul șesurilor Daciei. Catena centrală 'a.. Carpaţilor 

face: în munții zişi ai Buzeului un -unghiu aproape 

drept, ale cărui. laturi despart Transilvania de Mol- 
dova și Muntenia. La apus un lanţ muntos urmind * 

riguros .direcțiunea nord-sud, desparte platoul 'Tran- 
silvaniei . de șesul 'Disei; la nord o serie de massivi. 

închid cercul citadelei transilvane. Cele mai mari 

inălțimi, le au munții. „laturei „xesăritane și . sudice 

ale platoului, ceea ce consțitue “0 bună, protecţiune a 
“Transilvaniei despre Muntenia - ȘI "Moldova. . Lăturile” 

de nord. și apus sunt formate de munți mai puţin 

inalți, de :aceea, Transilvania, a fost mai în totdeauna: 
călcată din această. parte “de năvălirile” barbare, de - 

aceea încă, politicește, ea a trebuit să se: încline în- 

cotro era mai puţin bine adăpostită de obstacole tari, 

„adică spie Ungaria. Interiorul citadelei Transilvaniei 
7
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_este tăiat de' un n In muntos paralel cu munţii din 
resăritul Transilvaniei, mărginind la apus . basinul 

i superior al: Mureșului și al Oltului; acest lanţ în- 
tins dela defileul Topolița al Aurășului până în 
munții Făgărașului, despică - platoul . transilvan în 
două părți inegale. - aa 
“In resumat,: osătură, Transilvaniei. s se reduce la:p pa- 

tru lanțuri. muntoase, 'așternute la periferia ei, și un 
“al cincelea lanţ, care_ închide spre “apus: basinul su- 

- perior al "Murășului și Oltuliui, ȘI are: aceeaşi direc- 
ţiune -ca latura, răsăriteană. Din aceste catene se des- 

„pică ceialți munţi Și dealuri ale "Transilvaniei. - 
- Munţii din răsăritul Transilvaniei poartă numele 

- de: Munţii Calimanului, ai Gherghiului, ai. Cicului, 
„ai Cazonului şi ai Oituzului ; acei din sudul Tran- 

: silvaniei, „Sunt. ZiȘi, ai Buzăului, ai. Bârsei,. ai Făgă- 
rașului, ai Sibiului Şi Sebeșului, ai _Haţegului ȘI 
Munţii Negri ;— Munţii din apusul Transilvaniei, 'cu- 

-noscuţi de. asemenea sub numiri deosebite, conștituese 
"două grupe coprinse: prima, între Poarta; de fier.tran- 
silvană și Murăş, a .doua intre. Murăş și Sameș;-—— 
în fine munţii din nordul. Transilvaniei sunt alcă- 
taiţi, din ramuri înalte ale Ch paţilor din răsăritul 
Și din apusul “Tansilvabiei, cari se întâlnesc pre o 
sia Sameșului. Lanţul dintre” fața nordică, şi“ sudică 
a citadelei transilvane poartă numele de Munţii Gur- 
Shiului, ai Harghittei şi Persani. + 

| - Interior ul Transilvaniei este un platou accidentat, 
“inse nu presintă munți. —Se deosibese aci mai ântâiu . 

Pi 

A 
i
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- şesurile inalte ale Sân-Giiorgiului, —basinul superior: ” 
al Mureșului, —şesul Cicului: de suș și al Cicului de. - 

„Jos, șesul părului “Negru. (Haromszek) și al” Barsei 

"(Buzrzenland.) La apusul! lanţului format de” „munţii: 

Gurghiului, — Harghitei — Persahi, riul Murăş im-. 
parte îi două restul platoului. Transilvaniei: regiunea 
“zisă Cămpia, în dreapta. du, și regiunea zisă. Pâ- 

durea în stînga. e N a - 

ARDEALUL 

(Deseriene i vetică de N t, Balcescu): 
1 

zh 

- 7 ” 

Pe cnlinei cea mai înaltă a “ murţilor Carpaţi 's se! 

întinde o țară “mânără binecuvîntată între toate țe- _ 

rile șemânate de Domnul pe pămînt. Ea seamănă a . 

fi un măreț şi întins palat, cap-A'operă de architec- 

tură, unde, sunt adunațe şi așezate cu mândrie toate 

frumuseţele naturale, ce mpodobese celealalte ținuturi: 

„ale Europei, pe. cari ea cu plăcere ni le aduce-a- 

minte” Un brâu de“munţi  ocolesce, precfii zidul o 

cetate, toată, această ţară și dintr "insul, ici cole: se 

desfac, întinzându-se pănă, . în centru ei, ca naşte va- 

„-luxi proptitoare, mai multe :şiruri de dealuri înalte ” 
si frumoase, măreţe .piedestaluri . înverzite, cari varsă 

„urmele lor.de zăpadă peste văi şi peste lunei.. Mai 

presus de acel brâu muntos: se” inalță două piramide” 

mari. de. munţi, cu crestele incaminate de o vecinică, 
diademă de' ninsoare, cari .ca doi uriași stau la am-. 

.



bele capete ale tezei, căutând unul în. faţa altuia... 
- Păduri stufoase, în cari ursul se - preumblă în voie: 
“ca “un: domn stăpânitor, umbrese culmea acelor munți. 
Și nu departe de aceste locuri, cari îți aduc. aminte. - 
natura, țerilor de miazănoapte, “dai ca la porțile Ro-. 
mei, peste câmpii arse și viiruite, unde bivolul dor 
mitează a lene. Astfel miază-noapte și miază-zi trăese 
“întacest ținut - alături” una de alta şi „axmonizând 

"împreună. i . 
ă Aci. stejarii, brazii şi fagi trufaşi înalță capul lor: 
spre cer; alături te afunzi într'o mare. de grâu și 
porumb, din care nu se mai vede calul şi călăreţul. 
Ori încotro: te-i “uita, vezi culori felurite ca un în-- 
tins curcubeu . și tabloul cel mai incântător farmecă.: 
vederea : stânci prăpăstioase, munți uriași „alei! că-- 

„vor vârfuri mângăie norii, păduri intunecoase, lunci 
 înverzite; livezi mirositoare, văi + răcoroase, gârle, a: 
"căror limpede - apti curge printre câmpiile înflorite, 
păraie repezi," cari mugind groasnic se prăvălesc. 
în cataracte printre acele amenințătoate stânci de: 
piatră, ce “place vederii Și o spăimântă totdcodată.. Apoi 
în tot locul dai de „rîuri cu nume armonioase, ale: 
căzor “unde poartă aurul. In pântecele acestori: munţi 
zae comorile minerale cele mai. bogate și mai felu- 
vite din Europa: Sarea; fierul, argintul, arama, plum- 
bul, mercuriul, zincul, aitimoniul, arsenicul, cobaltul, 
tuteaua, teluriul și în sfîrșit metalul cel. mai imbel- 
șusat de cât toate, aurul, pe care îl vezi strălucind pănă şi prin noroiul drumurilor. | 

N 

N
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Astfel este țeara Ardealului. | 
“(Asemenea acestora, -se vor face: deserierea Româ-" 

niei, a unui judeţ, a unei văi, ş. a. valea Jiiului, 
ş 

valea Gilortului Ş. a. a unui oraș sau sat, a unei Ş 
grădini, a unor, munţi, ş. a. Descrieri de „fiinţe şi S 

lucruri, de fabricate, de. unelte, de arme, vase, anu- 

timpuri. ş. a., temele ușoare în mod independent, iar 
pentru cele mai grele dându- se. ideile „principale, ca 

în, esemplele următoare). 

op EME 

a). Fabricarea porțelanaului. — Poxţelanul cunoscut 

în Chină și Japonia din ve eacul al 13-lea. Adus în 
Europa de Portugezi și Olandezi, inse scump. Înven- 

țiunea, lui și în Euxopa în, v. 18. Alchimistul Bittcher, _ 
„pregătește la Meissen porțelan roșietic din lut; “pe . 

urmă, de la 1709, alb; Antăia fabrică, de porțelan 

la Meissen. | | 
Pregătirea. Elementul esenţial, lutul “Curat se arde 

în foc pănă se face alb; porţelainul de pămînt. Apoi 

se ia cremene şi nisip pietros, se prăjesc, se sfăramă, 

se. ceri, şi, se” amestecă cu porţelanul de pămînt, la 

„cari se pot: adauge hîrburi pulverizate de - porţelari. 

Massă dobîndită, astfel se macină, se cerne, şi se - 

preface în, aluat cu apă de ploie. Acest aluat. se dos- 

pește, până capătă. culoare cenușie, 

Facerea vaselor prin “învîvtivea, pe disc, - a 

 Intipărivea prin forme. a figurilor ȘI ornamentelor.
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_ umiditatea și a primi astfel glasura. Punerea spre 

184 . 

  

„ întărire... Glasura: amestecarea cu apă a pulverii de 
scremene a, sfărâmăturilor de porțelan și ghips; cu- 

- Tundarea, în "această masă a vaselor spre a sbă (suge) 

ardere în cuptoarele de porțelan. . Sfărâmarea, „păta- 
„Tea și strîmbarea multora: Rămășițe şi vase bune 
mai scumpe si! a 

b). „Dzenţitiea sticlei. — Contopirea din întîmplare 
_-a salpetrului. cu nisipul sub căldarea *neguţătorilor 
“fenicieni de salpetru „Jângă rîul “Belus, aproape de 
“Sidon. Arta de a: face sticlă a locuitorilor din. acest 
“oraș. Perfecţiunea artei la . Egipteni ; . sticlă - colorată 

„La Romani. Vase, unelte şi table de sticlă în pri- 
„> mul.veae după Crist. Plătirea tributului egiptean în 

„» sticlă, în' veacul 4. Astăzi fabricarea cea mai perfec- 
_ţionată în Anglia 5 
+ Sticla engleză albă şi curată, dar mai - grea ca 

N 

sticla boemă și silesiană. Fabrice “de sticlă în Fran- 
„cia și Rusia. Sticlăriile engleze sunt de arîndul clă- Pe 

„dări mari de la 60—100 de picioare înalte și 50—80 
picioare în. lărgime. Asezarea. cuptorului de asupra 
unei bolte. mari; impreunea amândurora - prin 0 des- 

„Chizătură cu un grătar. de asupra, sub care :se face 
foc. i 

Y 

„€).: Pregătirea sticlei. — Amestec de” qăarţ, salpetru, 
cenușă curată, metale ruginite, Deosebirea proporțiu- 

„“nilor dupe bunătatea elementelor şi. proporțiunea a- 
“mestecării lor. Arderea în „cuptor -spre curățire de 

-.” Punerea vaselor “formate in cuptoare aprinse spre 

7



  

elemente, străine. Frita. Topizza ci în tigăi, în timp 
de 16—20 de ore, Spuma fritei - (amalga.mului cu- 
rățit de elemente! străine) se ia, ta, sticla să devină 

curată. Răcirea acestei masse, până se "poate trage 

în. fire. Formarea vaselor prin 0 țeavă de : suflat, 

„lungă de 2 coţi de fier, lărgită la un capăt, la ce- 

“lalalt de l&mn. Prin cufundarea. în massa topită. se' 

fac bolboci, ca cei de: săpun. Rostogolirea acestora 

pe 0 tablă fierbinte de marmoră, turnarea în forme. 

sau: învîrtirea în aer. Indreptarea defectelor prin 

cârlige, cleşte: şi. foarfeci. 

d). atoemirea. unui glob geografic. — Difiniţiunea 
„ui. Piedestalul cu o pîighie în sus representând 

osia pămîntului: Un “glob de carton, care se învîr- . 

tește în jurul acestei osii. Polii, “meridianii, equato-. 

„rul, paralele, cercurile tropice și - “polare; un rociu * 

(reţea) de. linii. Coloriea - mărilor, “representarea | us- 

catului în -reliev. Munţi şi văi, culmi. cu zăpadă, 

şesuri adînci, deșerturi; fluvii, rîuri, mări, lacuri, 

cetăţi. Da . 

: - Inteebuinţarea la” instrucțiune: Întuiţiunea posi- 
ţiunii. continentelor și” mărilor, esplicarea” nașterii zi- 

lelor și nopţilor. xăsărirea și apunerea “soarelui, ori- - 7 

sinea “anotimpurilor, cum și egalitatea, înălțimei po 

lare și a lățimei geografice. N - 

NB. Asemenea se va face descrierea altor obiecte. 
şi cu deosebire a mineralelor. | - 

e).. Ori iginca și „pregălirea oylinzilor. — Tatrodueare
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: Oglindirea în apii în metale Jucitoate, au condus la 
"imvențiunea oglinzilor. T - 

-Fisecatţiune. Cele mai vechi oglinzi. erau de metal 
mai. tîrziu din o composiţiune de aramă și cositor. 
Sticle cu fund întunecos âncă oglindesc. Dupe. Pli- 
nia cele .d'ântâiu. oglinzi de acest fel s'au făcut în 
fabrica, de sticlă Ia Sidon. Astăzi: se ia- staniol,” 
varsă de ordinar cu mercuriu, se pun pe el lespezi 
de sticlă, și se apasă cu greutăţi. Amalgamul se  li- 
pește prin adhesiune de sticlă. 
“Cea d'ântâiu fabrică europeană, de oglinzi se afla 

în” mijlocul veacului “al 14 la Murano în Veneţia. 
Ea prevăzi cu oglinzi toată, Europa şi chiar India 
orientală şi apusană "până la sfîrșitul: veacului al. 
17.-La început. sticla. de . oglindă numâi se : umfla, 
de “la 1688 se și. varsă. Și în timpul mai nou se 
poleeşte. | 

Iucliciere, Specii de oglinzii “Oglinzi plane, ale că! 
ro tipuri sunt mai corespunzătoare obiectelor vepre- 
sentate; strimbe sau . sferice: (concave Și convexe), 
cari măresc sau. micşoredză obiectele; globuri de sti-. 
clă în grădini. Suprafeţele cilindric Şi conice; o0b- 
servaţiuni la linguri, bastoane. și alte obiecte de ar- 
gint, cari reproduc obiectele ca ;timpuri schimonosite. 

NB. Asemenea descrieri se: vor face despre pa- 
ralrăsnel, oroloage, oroloarjele solare, cOMpas,  baro- 
metru, termometru, e, $. a. dându-se ideile prin- 
cipăle.



O privelişte a României în trecut. 
N Ia 

! 

(Tablou din «Cântarea României). 

În poalele - unui. munte se “întindea o câmpie maro- 

și un soare strălucitor o lumina... Doi inși se. pre-- 

„umblau încetișor: printr îrisa,,. stau adese în loc şi 

apoi se. porheau mai departe. - Precum spicurile în 

vremea coasei zac unele peste altele, aşa, oase peste 

oase de morţi, acoperiau pămîntul... niște petice * de: 

steaguri sfășiate și” acăţate âncă de prăjina, lor ple-- 

cată deabia se mai mișcau de vîntul ce dogoria,... 

un nor de corbi fălfăiau pe deasupra eroncănind, 

vultura și se învîrtejea, în „toate părţile ş'apoi odată. 

- se asvinlia cu 0 iuţeală peşte Oase... Nici o locuinţă, * 

nu se mai zărea în acea vale a morţii... Iei, colo;. 

nişte . movile sămănate fără rînd, încreţiau numai ca, 

niste valuri. luciul câmpiei... și pe fiecare din acele- 

movile era câte: un semn deosebit,.. pe una o cruce 

roşie plecată, pe alta un turban: sângerat cu seri- 

luna înfiptă pe. dinsul.: mai departe o lance tătă- 

rască sfărimată... şi acolo stau mormane gerămădite 

' dupe seminţie și lege oasele neamurilor, cari se în-. 

i timpinară pe acest câmp de bătaie,.. fiecare “la un 

loc cu' un semn de ishândă.... La” marginea câmpiei 

era o pădure, din fundul căreia s'auzia eșind o fă-: 

„şiire meînţeleasă,.... o plângere ce semăna ca vaetele- 

sufletelor chinuite... Copacii erau împestrițaţi de brunze: 

felurite, pline de o rouă roșie... și în virful unui 

i
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stejar bătrân un. vultur alb talfăia din aripi... Și 
Aa, fiecare din acele: mormane cei doi. oameni - înge- 
“nunchiau .și ziceău împreună: «Mărire, ție, - ţeara- 
noastră !.... feciorii Hunilor- sau încumetat - ca să te 

“supună și tu ai fost “mormîntul lor... “Potopul Asiei 
| a. vrut să înghită lumea și tu i-ai: pus stavilă... Un 
neam de: răsboinici a rîvnit la turmele tale... și tu 
ai legat pe răsboinici câte doi) și 'ai arat cu: dînșii 

„țarina și ai sămănat cu sângele și cu sudoarea or 
dumbrara roșie, pădurea: sângelui». 

NB. Frumos tablou al serii aflăm în Sburătorul 
de - Eliade ; asemenea - _«Bărăganul» de Alecsandri . 
şi fie care din :<Pastelurile» acestui poet, : sunt tot” 
atâtea admirabile tablouri - ale naturei. 

| Dupe- esemplul acestora, se' vor face: tabloul serii 
al: “dimineții, al nopții, al unei zile 'de * vară dupe. 
ploaie, ale anutimpurilor, al unui incendiu, al unui 
naufragiu Șa 

War n. BUPIPONX, 

(Caracter iterar de La Harpe). 

Istoricul naturi este” „mare, bozzat, variat, majes-: 
tuos ca ea; ca ea el se. înalță fără încordare . și 
fără sovătire; ca că “se coboară: în - cele mai mici. 
amănunte, fură a îi mai puţin: plăcut nici mai pu- ţin frumos, Stilul stu se întocmește dupe toate - o- |]. -„bieetele și. împrumută coloarea lor: Sublim când des- veleşte înaintea , privirilor noastre eiiuginirea fiin-



o 

189 

z. Po 

țelor și bogăţiile creaţiunii, când . zugrăvește „Tevo= 

luţiunile - globului, binefacerile şi asprimile naturei; 
împodobit, când : descrie; protund când aualisează,; 

interesant, când ne povestește istoria animalelor . a6- 

enite amicii și  binefăcătorii noştri. Drept cătră a-. 

ceia cari l-au precis în același fel de scriere, el la- - 

udă pe Pliniu naturalistul și pe Axistotele, și e.mai, 
eloquent : decât acești doi mari oameni. Intr'un cu- 

vint, opera sa, este unul din frumoasele monuniente'' 

ale acestui. veac, înălţat pentru generaţiunile viitoare 

și căruia vechimea n'are. nimic. a-i opune. | 

7 a a o | 

De . „ Misantropul.. 

(Caracter moral de la pt) a 

Timon sau Misantropul” „poate axă inima aspră 
Şi sălbatică, “dar înafară. este polit și ceremonios; el 

nu se. scapă, nu se familiarizează cu oamenii; din 

contra îi tratează în: mod onest și serios ; întrebu- 

inţează faţă, cu ei tot 'ce - poate depărta familiarita- 

tea lor, ei . nu voește să-i cunoască mai bine, nici 

„să și-i "facă amici, asemenea în acest sens unei fe-” 

mei, care este” în vizită. la o. altă femeie. 

Bau ro n și Li nun eus. 

'(Paralelă de Curier). 

+ 

“ Istoria naturală n'ar “fi ajuns. poate aşa, în'grabă. 

la. strălucitul rol, ce-i pregiitiau aceste înțelepte prin-- 

- . pi
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_cipie; dacă. doi. din cei mai mari oameni, cari au. 
„. ilustrat ultimul „veac, m'ar fi. concurat, cu: tot con- 

trastul vederilor și .carateriulii - “lor, sau” mai bine 
-chiar. din causa acestui contrast, a-i da „dosvoltări 
atât de repezi cât şi de întinse, | 

Linnâeus şi Buffon: par. în advăr: a'fi avut fiecare 
în genul său: astfel de calități, cari era cu: neputinţă 
să le întrunească același om, și al '.căror amestec era 
cu toate acestea necesar pentru a da studiului na- 

Si turei. un impuls atât de repede. 
Amândoi pasionați pentru știința Și gloria. lor, a- 

mâîndoi .  neobosiți la muncă, amîndoi cu o simțire 
Vie, cu o închipuire puternică; cu un spirit „pătrun- 
zător, amândoi intrată. în carieră înarmaţi cu . mhij- 
loacele unei erudițiuni profunde, -inse fiecare își în: 
semnă o cale deosebită, urmând direcțiunea particu- 
lară a geniului stu. Liunaeus observa cu fineță 

„trăsăturile distinctive ale fiinţelor; Buffon îmbrățișa 
-c'o aruncătură de ochiu legăturile lor. cele mai. de-. 

“ părtate. Linnaeus,. esact și precis; își creâ .0 Limbă 
proprie pentru a representa ideile sale în toată vi- 
goarea, lor. Buffon, îmbelșugat și avut, întrebuința 
toate mijloacele limbei pentru a desvolta” întinderea 

„concepţiunilor. sale, Nimenea; mai bine de cât Linnae- 
us n'a făcut să simţim frumuseţile de detaliu, prin 

-cari ziditorul innavuţi cu îmbelșugare tot ce a lăsat 
să se: nască; nimenea mai 'bine de cât Buffon n'a zu-: 

„grăit vreodată majestătea creaţianii și mărirea im- , 
_punătoare' a legilor căror ea este supusă. Cer d'ân-
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tâiu, înspăimântat, de caosul, în care: negrijea pre- 

decesorilor săi lăsase istoria naturei, ştiă, prin metode : 

simple -şi prin definiţiuni scurte şi lămurite, se pună, 

ordine în acest nemărginit și să înlesnească cunoaș- 

terea fiinţelor particulare; al doilea, .desgustaţ de 
ariditatea scriitorilor, cari, în cea mai mare parte 

se mulțămiseră a fi sacţi, ne” ști deștepta intere- 

sul pentru aceste fiinţe. particulare prin strălucirea 
limbagiului 'ssu 'armonios şi poetic. Uneori; osteniţi 

de 'studiul obositor al lui Lianneus, ne repausăm cu 

Buffon, inse totdeauna, după ce. am fost plăcut miș- 

caţi de încântătoarele sale. tablouri, “voim .a ne: În- 

toarce la Linnaeus pentru a clasa in ordine aceste 

fermeciitoare imagini, despre cari ne temem! de a, nu 

conserva de cât o surenire confusă. Fără îndoială nu 

este cel mai- mic merit al acestor doi scriitori, de â, 

“me insufla neîncetat dorinţa, să revenim de la, unul 

la -alțul, de. și această” alternativă pare a proba, şi 

probează in adevr, “că lipseşte ceva fiecăruia din ei. 

TURUL. ȘI OALOMNIATOR UL i 

(Paralelă dupe Stem). 

- 4 PI 

z 

Furul şi calomniatorul caută cu itenţiune se - facă 

rău. Furul îmi fură banii și averea; calomniatorul 

îmi repește onoarea și ntmele bun; Parul: îmi ia 

Tucruri,. cari mi-le pot câștiga ;' inse a dobândi iarăși 

ceea ce mi-a răpit calomniatorul, este. adeseori greu,
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Și rar  isbutese - în aceasta. „deplin. “De hoţ mă pot a- 
păra prin lacăt. şi. încuietoare; ce mă pote scuti în- 
contra, calomniatorului? Când ma furat hoţul, indată 

” observ pierdere ea; dar adeseori numai târziu pot afla, 
“că calomniatorul de. mult a atins onoarea mea ina- 

N intea altora. i Ş | CA 

- - Teme, independente, sau dându-se” ideile, principale. - 

„Luciu: Catilina. 

(Schiţarea de caracter istoric, dupe Salustia).. 

  

Născut din familie nobilă. Pâternie, de corp și de 
spirit; aplecat din fire “spre: rău. De tânăr iubitor de 
măceluri, conspiraţiuni, certe, 'resboaie civile, Educa- 
țiunea; sa - in asemeni elemente. Răbdător "peste -mă- . 
sură, de lipsa. necesarelor: cutezător, viclean, nestator- 
nic; lacom de bunul, străin, risipitor de al stu; vor-. 
bitor. neînţelept; poftitor de lucruri exagerate, violent. 
Pofta de a stăpâni republica, după “dominaţiunea 
lui: Sulla, cu ori ce preţ. Conștiinţa crimelor și ruina. 
averii sale, indemnuri tot mai tari ale ambițiunii: 
blăstemate. Mediul sociăl ; moravuri corupte prin lux 

” desfrânări, lăcomie. Ni : a 
i . 

VL A D PD z P p s 

“ (Schiţare). 

, 

Insemniătatea - lui în istorie, Asprimea, violenta, ȘI 
cruzimea lui „peste măsură. „ Veselia Și ironia carac- 

pa 

),



193 
- N - . - ' 

-teristică a, cruzimei sale; csemple, “banchetul său în. 
“mijlocul miilor de Turci inţepaţi- ai lui: Hamza, pașa, 

tradițiunea.. solilor pironiţi, ş. a. Deosebirea lui Țepeș 

de. cătră Nerone, „Caligula și alți . monștri; cari au = 

stat. pe» tronul Romei. Scopul eruzimilor sale. Iubi- 
"rea. pasionată a patriei. Rara sa onestitate. Curagiul, .. SE 

activitatea. și capacitătea sa politică. Faptele sale .. 

> rude . scuzate . prin porupțiunea,' morayurilor - sociale, 

a ambiţiunei oarbe a boerilor, a, decadenţei și desor=- 

dinei ţerii și a. vecinilor , amenințători. '"Resultatele 

administraţiunei și, pedepselor sale ; esemple, legenda 

neguțător ului” din Florenţa, : a soldatului prins de Ma-. 

honied . Ş. a. , 

“Tome indepândente — Caractere, Mama. pisi cel , 

bun. — Caracteristica unui cetăţean roman, “dupe Mo 

delul lui Reg ul; Deciilor Ș, a.— Caracteristica” avarului, 

a ţăranului “omân, a ciocoiului,. a lui Tudor. Vladi- 

mirescu, a lui“.Cesar, Traian, Mircea, dupe istorie și 
dupe modelele aflate -in crestomatie; a Iui : Jianul, 

Codreanul, Grue Sânger, Dan. căpitan de pliu, Toma 
Alimoș, ș. a. dupe -poesii.— Fanariotul. , 

Paralele:— Furnica și albina. —Vinătorul și gTă- . 
dinariul.— Avarul şi generosul. —Scolariul silitor și” 

| cel leneş. — Amicul adevărat și: Jingușitoriul. ——R&să- 

„ritul și apusul soarelui. — Primavara. Și tinereța.— - 

Tara și bătrâneța. — Somnul şi moartea. Mihaiu Vi 

| teazul Şi Ştefan cel Mare, | Da Să 

Senjanu, Literstara. : Ra B . a 13 

Bi
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“login oradului. 

(a adits). 

Unul prefere mirosul trandafirului; “altul iubește , 
garoafele, cântă un poet. Fiecare are în frumoasa | 
lume a plantelor favolitele' sale. Planta mea: de pre- 
dilecţiune este brădul. Vs Yoiu “spune. „pentru ce; 
poate. că atunci veţi fi de părerea mea. 
Mai ântâiu, bradul ne “aduce -un mare folos ma- 

terial. El ne dă un foarte bun lemn de foc, cu care 
"în mijlocul gerurilor iernii producem î în casele noas- 
tre o temperatură. plăcută de primăvară. El ne dă 
lemn de lucru pentru zidiri, unelte și mobile de tot 

„felul. Sumeţ se înalță el ca puternic catarg în mij- 
* locul. corăbiilor. „Râșina lui. se intrebuințează sub fe- 
luiite forme şi composiţiuni în , industrie și în far 

„macie. Se | 
Apoi bradul, mai anul decât alţi arbori, vorbeşte 

îmimei noastre, EI este simbolul tinereţei și . stator- 
» niciei; căci, fie soare, fie: viscol,: fi nea, el. rămâne 

pururea verde și drept ca luminarea. . Si 
„EL ne aduce aminte de frumoșii ani. ai i copilăriei, 
„când, în seara crăciunului, o tamură de brad, stră- 
„Jucind de lumini și de daruri frumoase, ne pregătea. 
cea mai mare plăcere. Și precum nt rechiamă . zilele 
daurite ale vieții, astfel bradul „ne aduce aminte de 

moarte. Ultima casă, de care. avem trebuință, e cio- 
-plită din „Scândurile lui. .
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Pentru aceea cântă poetul preferindu-l vitei: 

"Un dar este dat bradului: 

„Ca se fie omului mai binefăcător decât vinul. 

„Obosit de viaţă, “ce pace adâncă află omul în 

scândurile” lui. 

Ca drept cuvînt deci este bradul arhorul meu .de 
predilecțitne,. Voios să-mi “amintească el tinereţa, și 

nevinovăția. copilăriei, şi cu seriositate se-mi : "aducă , 

aminte, de moarte... Die _ 

Curagios și Jiber, ca, el, voesce eu. s6 piese înainte: 

cătră! scopul nobil și frumos al. „Vieţii Ă 
ă 

7R d xD AFIR UL 

x 

7 

- Ea , “ (Scbiţare de clozin). 1 ! 

  

_ Poesia florilor. — Trandafirul cea mai frumoasă și 

“mai plăcută floare.— Floarea de predilecţiune a po-. 
-poarelor ; rolul ei ia banchetele  Grecilor și Roma- 
nilor.— Cultura, ei 'în. Persia, feluritele specii de rose: 

— Foloasele şi plăcerile ce ne. dă. —Frumuseţa, mi- 

rosul, întrebuințărea ei. — Parfumul. —Dumbravele de 

trandafir la poalele “Balcanilor.— Roza ca simbol, cea, 
„TOȘIe. al iubirii, cea, albă al curăţeniei și nevinovaţiei ; 

spinii ei simbol al vieţii. a 

Incheiere: „Cultul și îngrijirea trandafirului justi- 

ficată prin calitățile sale. - 

Tone: — Elogiul - stejarului, — pomilor, grâului, — 

porumbului, ș. a. elogiul rasei bovine și al altor a- 
,
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nimale de case ;— elogiul agricultorului, militarului, 

„magistratului ;—elogiul copilăriei, junețţei, bătrâneţei ; ; 
“elogiul  anutimpurilor ș. a, 

RUINELE: PALMIREI. 

ontenmițune de Volnaş). 
îsi 

Soarele Sfinţiso ; o vargă roșietică insemna Ăncă | 
“ urma, Jui pe depărtatul . ovizon al munților Siriei, 
Luna plină, la răsărit, se înalța, pe un fond albastru 

de asupra, țermurilor plane. ale Eufratului. Ceriul era 
curat, aerul liniștit și senin ;. lumina murindă a zi- 

“lei micşora fiorul întunerecului ;. răcoarea, serii poto-" 
a. focul pămîntului, intierbântat ; păstorii își adu- 

naseră . cămilele ; ochiul : nu mai zăria nici 0 mișcare 
“pe șesul monoton ŞI cenușiu ; o întinsă tăcere dom- 
nia, peste pustie, se auziau numai din când în când, 

 tistele ţipete ale unor. paseri. de. noapte și ale unor. 
. șacali. Umbra creștea, și 'acum în amurg, privirile 
mele” numai deosebiau decât, !  fantăsmele. alburii. ale 

 columnelor și ale urilor A Aceste locuri singuratice, 
această seară, liniștită, aceste: scene  majestoase Pro- - 
duceau. în spiritul meu ..0 reculegere religioașă, Pri- 

" virea unei mari cetăţi deșerte, “aducerea, aminte a 
vremilor. trecute, asămănarea, cu starea de față, to- 

“tul îmi înălța inima, la inalte cugetări. Mi așezai 
pe trunchiul unei columne, și acolo, cu cotul! răzămat 

„pe gerniunchiu,- cu capul pe mână, purțându-mi privi-



  

ELA 

rea, acum asupra: deşertului, “acum isând- -0“ “asupra 

“ruinelor, mă lăsai unei. visări adânei. 

„Aici, îmi ziceam, înflovia, odinioară o cetate bogată, 

“aici a fost reședința unei: impărății puternice. Da,- a-: 

ceste locări, acum. atât de pustii, odată erau insu- 

fleţite de o numeroasă poporaţiune, o mulţime activă 

circulă, în aceste strade, astăzi singuratece; în aceste 

Ziduri, unde domneşte o tristă tăcere, râsunau fată 

încetare sgomotul artelor și strigătele de veselie şi . 

de sărbători; aceste marmure sfărimate formau palate 

simetrice ;: aceste colimne doborîte -împodobiau măre- 

ţia templelor, aceste galerii ruinate desenau piaţele” 

“publice! Acolo, pentru: datoriile respectabile ale traiu- 

lui său, se 'aduna un popor număros, Acolo, o indus- 

“tie creatoare de plăceri chiamă avuțiile tuturor cli- 

-melor, și vedeai schimbându-se purpura Tivului cu. : 

mătasa prețioasă a Chinei, “țesăturile graţioase” ale: 

Cașmirului cu tapetele mândre ale -Lidiei, ambra dela * 

“marea Baltică cu înăreăritarele și parfumurile. arabe, 

aurul Ofirului cu zincul din Thule, 

„Şi acum, iată ce subsistă din această setate. pu- 

ternică, un jalnec . schelet ! Tată ce a r&mas din 0... 

“întinsă domnie, 0 suvenire întunecoasă, deşartă ! ! Mul- 

țimei sgomotoase, care se indesuia subt aceste „pontice, 

i-a uim at 0 singurătate” de moarte. "Tăcerea. MOrmin- 

telor a înlocuit murmurul piaţelor publice, Bogăția 

anei cetăți. comerciale s'a schimbat într'o sărăcie hi- 

„doasă. Palatele regilor au devenit vizunia — fierelor 

stlbatece ; turmele pasc pe pragul templelor și i xepti-
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lele murdare locuese în sanctuarele zeilor... Ah! 
cum s'a intunecat. atâta, glorie!... Cum s'au nimicit 
atâtea lucruri 1... -Astfel pier aşa dar operele oameni- 
lor! Așa dispar impărăţiile. și naţiunile ! ” 3: 

„Zârgotiştea. 

(Esemple de contemplaţiune "de N. Bălcescu). 

De două sute. de ani, din zilele lui Mircea, cel 
Bătrân, Tivgoviştea era, mereu -scauinul țerii. De pu- țină vreme numai creșterea, “ Bucureştilor Și - impor- “tanţa lui comercială făcuse pe domni a lua obiceiul 

de a petrece o parte din iarnă in acest oraș.: Era a- tunci Tirgoviștea, oraș foarte mare, impodobit și po- 
pulat, și se întindea frumos: pe malul dept al Ialo- miţei, ocolit de mulţime de. grădini, vii și livezi de „pomi roditori. Scriitorii contimporani de felurite naţii 

„se minunează de frumuseţea, acestui oraş, declarân- 
du-l “că e vrednice de a: fi capitala unei țeri și lo- cuința unui domn - mare; Acel oraș populat - astăzi deabia e un orășel. i a 
Zidurile lui măreţe vremea, le-a ruinăt şi le-a a- semenat cu pămîntul. Un singur turn, rămășiță din „vestita Curte domnească, se inalță trist și singuratic pe deasupra acelor Srămezi de ruine, intocmai Ga a- cele mari cruci de piatră infipte in vîrful unor. ple- Șuve movili, morminte ale “vitejilor căzuţi in bătdie, Acest turn ce muschiul numai cu verdeața “sa impo- 

N
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dobeşte, e. scump Românilor ca un monument, care 

le vorbește de timpii lor. de glorie și de mărire. El . 

„a fost martor Ja. atâtea triumfuri! “EL a văzut, unul - 

după altul, pe. Mircea cel Bătrân, Dracul- Vodă, Vlad- 

Tepeş, Radu- cel-Mare, Radu: de la, Afumaţi, Mihaiu- 

Viteazul. și. "Mateiu-Başarab, toţi voevozii noștri cei 

, mari și vestiți in, pace şi îm. rășboiu, 

Umbrele , acestor eroici luptători pare că. le vezi 

înălţindu-se singuratice şi tăcute imprejurul acestei 

ruine ; adicrea vîntului, ce suflă din Carpaţi, Şuerând 

in turnul pustiu, ne pomeneşte numele lor și undele 

„măreţe ale Ialomiţei pa a cânta necontenit un cân- 

tec de mărire intru gloria „lor, - | 

Astfel. i :se nălucește ori cărui Român cu inima 

simţitoare, când” cată la această. mult elocuentă ruină 

şi el nu se, poate opri de a simţi durere” amară. și 

de a suspina după vremea, trecută. Dăr nimeni n'a 

simpţit aceasta mai puternic și n'a exprimat în cu- 
vinte mai frumoase Simţirea sa,'ca tine, Cârlovo ! 
floarea, poesici, june cu inimă de foc. Ca o cometă, 

- trecătoare “tu. străluciși un minut peste România ui- 

„mită ȘI încântată de“lucirea ta. O “moante crudă, te: 

răpi fără vreme; dar “apucași a ne lăsa o lacrămă 

ferbinte pentru g gloria trecută și 0 scânteie dătătoare 

de viaţă pentru viitor. Cântarea ta sublimă asupra 

ruinelor 'Tirgoviștei. puse. pecetea veciniciei asupră-le 

şi ni-le va păstra chiar când pustiirile anilor le vor. 

şterge cu totul de pe pămînt. a 

Teme. — +Ruinele Cartaginiei. — Ruinele Romei
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vechi.— Ruinele Ulpiei' traiane.— Piramidele Esiptu-- -. 
lui.— Ruinele Acropolei (la Atena). — Râul, icoana 

„wieţii.— Omul este un: microcosmu.— Viaţa omenească . 
asemenea, unei călătorii pe mâre.— Viaţa câmpeneasci, 
greutăţile și plăcerile -ei. N e 

45, Epistola didactică. 
: | pr ” Na 

. Scrierile 'cu acest! nume. țin numai prin titlu şi 
forma lor de genul epistolar, iar dupe cuprins Sunt 
„lucrări literare sau scienţifice. Scopul lor este de a 
instrui. întrun mod ușor” și plăcut. Ele se adresează - 

„Persoanelor, adevărate sau închipuite, cari n'au timpul 
și pregătirea necesară de a 'se ocupa sistematic “cu 

„Știința ce voim a-le comunica. Ele trebue: să aibă dar 
“forma, şi stilul simplu şi plăcut al epistolelor, Și auu- 
„me: Să se abțină We “terminologia scienţifică,. înţre- 
buinţând, pe cât se poate, espresiuni poporale, înţe- 
lese de toți; să „trateze cestiunile din punetul de 
vedere. practic, cu: aplicare. la viaţa de toate. zilele; 

x stilul. lor, pe lângă claritate, precisiune. şi esactitate, |. 
Șă. fie totdeodati atrăgător, preserat cu vorbe de. spirit, 
simplu, fără înfrumusețiuri pompoase ; cu deosebire tre- 

„bue a se-avă în vedere gradul de cultură intelectuală 
al acelora, căfiă cari se adresează asemeni epistole, 

7 Pa o: „i 
Ia „Esemple. și Deprindenvi: - 2 

Cele mai bune esemple: de, epistole didactice, mai ales de cuprins istorie, avem în limba română : Seri- . 

x
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„sori -de C.Negruzzi, publicate în vol. I al operelor 

sale, intitulat . «Păcaţele -tinereţelor» ;: Serisori -de. I... 
Ghica; din cari se, află modele reproduse în. eresto-.. 

: matie,. Ea a _ 
- „T . A . . , ” Pa 

„ Schiţari de epistole didactice 

 Mespuns unui amic, care sa plâns în contra ritului). 

Introducere. „Maamita pentu epistola primită, care 
i-a deșteptat un viu interes și i-a dat bogată mate- 

rie de: meditat. Copiilor arareori li se uiește; sim- 

„ţirea urîtului este un semn, bun, un semi că. “anii . 

“copilăriei au trecut. 

Lsecuţiune. Causele plângerii.. Mijloacele. de ă le. 

întîmpina: pe viitor. 1. Nefrecuentarea unei scoli; 
instrucțiunea privată, mai puţin interesantă ca cea 

publică. Sfatul de.a merge la un institut într'un 
oraș niare. 

"2. Cetirea nu-i. - deşteaptă interes, A consulta per. -- 

soane „cunoscătoare în alegerea cărți] Pr; a nu se măr- . 

ini numai la nuvele; a ceti cărţi de. istorie, . de 

geografie, de istoria, naturală ; a se” restaura din 

„când în, când prin câte o poesie' bună. Ea 

3. Musica nu-i causează desfătare, O alegere mai 

nemeriti. Convorbire cu “profesorul - de musică.. 

__ 4. Cercetarea amicilor. In o etate mai înaintată. 

a tinereței societatea copiilor | nu „mai deşteaptă -un: 

înteres durabil, iar a adulţilor nu mulțiimește pe-o 

inimă, care. doreşte amicia. 
„> 

-.
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5, Împrietinirea cu natura, care dă inimei felurite 
mulțimiri și o bogată materie meditaţiunii. 
„.6. Deprinderea de a fi totdeauna activ. -Ordine şi 

recula aritate în , cupaţiuni, împlinirea esactă a dato- 
riilor, * m 
 Thehoiere Activitatea. : şi schimbarea regulată, a 0- 

cupăţiunilor face pe om. voios mai. mult de cât altă 
 distracţitini. Bunătatea . acestora nu mai intru cât 
contribuesc la cultura inteleotuală sau morală. 

„Ce și cum drebue c.ceti? (a doilea respins 
, acoluiași ame) - 

Introducere, “Esplicării asupra consilielor  împiirtă- 
șite in epistola precedentă despre lectură... | 
E secuţiiine. Deasa greșală a tinerilor de a. ceti ro- 
mane, lectură, potrivită numai pentru adulţi. Roma- 
nele, se înțeloge. cele mai bune și mai bine scrise, 
sunt de „prețuit ca: lucrări de- artă, înse idealizează 
totul și astfel ne transpoartă din realitate într'o lăme 

" ideală, Instrăinarea, de adevăratele relațiuni ; de' aci 
deșertul în inimă. și. nemulțămirea. Incunjurarea de 
altă parte a scrierilor pornografice sau scandaloase. 
Folosul naraţiunilor . întocmite - „pentru tinerime; ele 
pregătesc la lectura romahelor. Cetită rar. Asemănare : 
pânea bună, o mâncăm în toate zilele, fără să, ne 
strice ; pe când zilnica gustare a plăcintelor ne-ar 
strica stomacul... A ceti descrieri geografice, de călă- 
torii, ventru a. cunoaşte ținuturi străine şi mMorațu- | 

4 i
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rile altor. popoară.. “Şerieri de istoria naturală (cu- 
noașterea, și interesul pentru. natură; desvoltare ea fa- 
cultății. de observaţiune și meditaţiune). Istoria, (cu-. 
noașterea, trecutului)... Uneori poesii lirice sau drama. 
tice pentru mulțămirea Și innobilarea inimei. 

In privinţa cestiunii, “cum trebue a cet? șă-și 
„facă lege de a „au ceti numai pentru plăcere, ci pen- ! 
tu a! învăța ceva,; (analogia. cu nutrimentul îisic). 
Nu multe ci mult. A face estrageri și - însemnări. 

+ Incheiere. Indicarea bunelor efecte ale urmării. a-i 
cestor siatori i 

/ 

„E folositor și plai a , înrăa musica, | 

Inb aducere Primire ea unei epistole de “la un amic, 
„care se plânge că e silit a învăța musica, de și 

plăcerea şi talentul pentru aceasta î i lipsesc. Se-a-: 
„rată _neîndestularea motivelor plângerii. ă 

„ Esecuţiune. Insemnătatea - musicei. 
1, Influenţa ei asupra, inimei: îmeninaret orelor 

turburi, veselia în “societate, . , 

„E bine şi plăcut a înţelege musica, pentru a 
put: judeca felurite esecuţiuni. musicale, la serviciul 
divin, solemnităţi, concerte, operă, etc. Element al cul- 
turii generale. - 

3, Dorinţa, părinţilor. și “rudelor e un îndemn de 

a se sili; conștiința de a mulţimi pe alţii dă pu 

tere Și xiibdare la. lucru greu.
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„4. Posibilitatea de a avă odată trebuință de ase- 
meni cunoștințe; poate pentru a instrui tinerimea. 

Incheiere. Speranța înduplecării prin, motivele a- 
duse; dorinţa de a se bucura la data ocasiune de 
progesul făcut. Si . i . 

Pentru ce  învițăn „a desemna? 

Introducere; Un scolar, care crede a nu av talent 
pentru. desemn,. scrie unui amic al său, că vră să se 
dispenseze de numitul obiect. Desfătuire: „Gfitnire 

| contrară). | : 
| - Tsecuțiumea, Instrucţiunea desemnului e. de” mare 
însemniătate pentru cultură, i 

1. Formează ochiul, desvoaltă facultatea de obser: 
vaţiune, pa N Ie N 

2. Formează gustul pentru simetrie, ordine şi po- 
doaba- și desvoaltă simțul. frumosului element de in- 
semmnătate pentru viață. | 

3. Deprinde mâna: deprindere necesară în viaţă. 
d, Ne invață la răbdare Şi stăruință, spre a pute 

învinge dificultățile. 

5, Mijloc ausiliar pentru alte obiecte de instruc-. 
tiun, mai cu s6amă. pentru geografie şi Științele 
Ma e - 

5. Adeseori. ajutor plăcut in espunerile şi espli- 
ci orale, şi chir necesar, 7 — 

€. Representarea frumosului este istor de. multe 
buci și plăceri,
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8. Inlesnirea de a aprecia obiecte de. artă și de: 
a mări astefel plăcerea, contemplaţiunii lor. - 
„Inchiere. Desemnul, considerat: adesea ca ceva cu 

totul accesoriu, e un „însemnat-mijloc pentru progre- 

sul culturei. . 

Pentru ce încățăn a “cânta? 

“Introducerea; Primirăa unei epistole de lat un amic . 

care vrea, a se dispensa de- cânt sub. cuvînt: că nare: 

voce. și prin urmare nu-i sunt folositoare aceste Jec- 

țiuni. Mirarea, primitorului de o asenienea, otărîre, 

isvorită din lipsa de veflesiune - asupra insemnătăţii” 

cântecului. Cântarea, ca espresiune' firească a. Sim-. 

 țemiintelor la- copii; asemenea. la, toate popăarăle. Ne- 

plăcerea de a cânta e nenaturală. | a 

Esecuţiune. . Marea insemnătate a cântării se: vede: 

1. In cântecele poporane, ca espresiune firescă a.” 

simţemintelor voioase și senine, serioase şi melaneo- 

dice; “ele” alungă grijile. i 

„* Cântarea ne face a simți poesia vieţii. Gân- 

tarea și poesia lirică. - - - 

3.: Cântările. naţionale” de vitejie, de libertate, ba-. . 

ladele, legendele, influenţează, asupra voinţei și ne: 

insulă entusiasmu. Sa N , 

„4. Cântarea, înalţă, bucuria în - societate, atât în 

casă, la mese ș.a. cât, și “sub cerul - liber. | 

„5. Insemnătatea cântării în serviciul "religios ca. 

/ 
PI 

x 

N
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- mobil -al meditatiuinii și simţemîntului ; asemenea la 
ocasiuni solemne, la inmormâîntări ş, a. 

6.. Cântarea: inobilează pe om. 
Încheieve. Cântarea naturală cultivată, prin artă. 

Un “insemnat: „mijloc de cultură prin influență, armo- 
niei și melodiei asupra sufletului. Necesitatea cunvaş- 

_terii ei pentru apreciere a „esecuțiunilor musicale ŞI 
pentru “a le asculta cu mai multă plăcere, a 

NB. „Asemeni epistole “se vor serie: "despre felurite 
subiecte d. e. foloasele și str icăciunile vînfurilor, 70- 

„dud și importanța. abosferii pentr: u  desvoltarea vieții 
pe. o planetă; folosul istoriei naturale sau altor științe, 
_— folosul. disciplinei școlare şi a. dupe indicarea sau 
aflarea, ideilor puncipale' în. mod dialogic, prin în- 

| “trebiri și ospunșuri in scoală, 

N 

16, Pivertaţii aicea. 

“Vorha disei tațiune are două înţelesuri. Ea înseamnă, 
_ântâiu, un fel! de scriere, care are de obiect o sin- 
gură cestiune din vre 0 Ștină, în oposițiune cu tra- 
tatul, care "coprinde întreagă ştiinţa. Scopul diseita- 
țiunii este sau de a desvolta un nou mod de ve- 
dere asupra unei probleme și a adauge un contigent 
de idei noue la comoara ştiinţei; sau de a vulga- - 
riza știința; sau, în. fine de a combată, ori dea a- 
ptra o serie de idei în contra altora. In toate aceste 
casuri. scopul disertațiunii' sunt conelusiuni logice, 

„prin cari ne dă idei none asupra cestiunii tratate, 
4
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sau ne > lămurește ideile și cunoştinţele ce le avem | 
deja.—Fiind-că în. o-. disertaţiune. partea principală 
este . fondul măi mult decât forma, stilul poate fi 
călduros, însuflețit și “chiar eloquent, însă 'totdeauna 
e cumpătat și fără multe înfrumuseţări poetice, Sim- 
plitatea stilului nu esclude înse „poesia. sau: subli- 
mitatea unei disertaţiuni, “care se află uneori în in- 
suși. subiectul ei, ca. d. e. în multe disertațiuni fi- 
losofice, . | „ 

Prin disertațiune. înţelogen. apoi şi numai. i torina 

unei scrieri, dictată de cuprinsul ei, in “oposiţiune 
cu descrierea ŞI “naraţiunea. Obiectul descrierii sunt 
lucrurile * şi fenomenele naturii, al "naraţiunii sunt. | 
faptele și întîmplările vieţii „omenești, iar fondul di- 
sertațiunii - îl formează cugetările noastre asupra u- 

nei cestiuni, fie o cestiune abstractă, de filosofie, fie 

-un fenomen din natura exterioară Sau. din viața 0- 
menească. Si | 

În temele al căror scop este : demonstrarea unui 

adevăr, autorul caută. să adune, nu numai toate pro- 

bele, atât raţionale cât și faptice; ci să cugete ŞI a- : 

supra părerilor- contrare, să” le esamineze şi să e 

combată !- ” - oi 

Când cine-va vr6 să” facă aceasta. cu mai mit 

efect, ia el însuși rolulul adversariului. ŞI-i “susține 

părerile cu toate probele ce pot îi aduse înainte, 

pentru a le resturna pe. urmă. cu un. mai mare suc- 

„ces, Acesta. e cel “mai bun metod de a convinge pe 

cititori, a” căror judecată. ș se ajută “mult - prin. ase- 
7
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meni controverse și prin deslegarea a 0. o malţime de 
întrebări. ce. Şi-ar "fi făcut ei inșii.. 

Calitățile de stil ale formei disertative - "sau dis- 
cursive de scriere; sunt îmainte de toate, imurirea 

"Și precisiunea ideilor prin -bune definițiuni; şi esac- 
titatea, precisiunea și. simplitatea espresiunilor: Lim- 
pezimea espunerii este. onestitatea, filosofului, zice un. 

“mare scriitor - german. Aceasta, se înțelege despre 
„toate scrierile, al căror fond îl formează. cugetările 
autorului, pentru. că în. “toate esențialul este partea 
filosofică, a a cestiunii tratate, 

“Zubirea și ecunoştința fiiască.. 
(Disertaţitne, cupe + Frid. „Wanger). 

  

Un din cele măi i fiumoase relațiuni este relaţiu- 
riea, copiilor cătră „părinţi. Natura. și iubirea a iîm- 
pletiti -legătura, care-i - uneşte. Este o legătură tare, 
sântă. Grija părinților “pentru Binele copiilor este 

- împreunată cu cele mai bune, cu cele mai nobile 
 Smţeminte. Ce n'ar' face, ce -n'ar suferi, ce lipse: 
n'ar indura, ce n'ar sacrifica, părinţii . din. adînea- 

“iubire pentru. copilul” lor. Nopți fără» somn, muncă 
încordată, griji obositoare, nu le suportă oare cu: plă- 
cere un tată bun sau 0 mamă iubitoare, numai să 
fie spre binele fiului sau ficei lor? * 

A răspunde acestei intime iubiri este cea de 
'ntâiu datorie -a copiilor. Iubirea, ce-o au ei de la... 
părinți, n'o mai “află nicăiri ȘI. nici o dată. Și în. 

1 . 
Li
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adevăr, ea, produce în: inima âncă nestricată a ori 
cărui copil devotament, respect şi. iubire. Chiar la 
popoarăle necivilisate delicateţa părintească, este răs- 
plătită cu respect și.alipire din partea copiilor. 

«a-mi viaţa, numai nu batjocări pe mama, mea!» 
este un proverbiu indatinat la un popor sălbatic in 
Africa... Şi, zău, denaturată ar trebui să fie inima, u- 

nui copil, care nu s'ar simţi legat de părinții săi 

cu tari: legături -și cu o sinceră iubire. 

Inse cum şi-ar pute arăta un bun copil iubirea 

către părinţi mai bine de cât prin ascultare şi re- 

cunoștință ? Taţii și mumele au totdeauna cuget bun 

și sincer. cu copii lor. Ori: ce sfat le dau, ori ce mă- 

sură iau in privința, lor, ori ce pretind de la'ci,. 

părinţii le fac toate acestea din inimă, curată, şi cu 

dorinţa sinceri de a ved “pe copiii lor fericiţi. Cu 

câtă bucurie. să pot ei inerede conducerii pline de 

iubire a părinţilor ! Cu câtă, incredere se pot ei supune 

unei disposiţiuni, care la. început; le „pare neplăcuță! 

Pentru aceea bunului fiiu şi bunei fiice le Şi- este 

totdeauna, 'sântă, aducerea aminte de multul bine, ce 

au primit de la bunii lor părinți. Ei ispitesc dorin- 

“țele lor, ca să le împlinească ; sunt gata se urmeze 
ori cărui semn al lor; întrebuinţează ori ce ocasiune, 

ca prin cuvinte și fapte si le arate inbirea lor fi- 

iască, Şi acest simţemînt de recunoștință și-l păs- 

trează pănă dincolo de mormâînt. 

Cultivaţi dar în inima voastră iubirea - câtă pă- 

| rinți, de la câri ați primit atâta, cât nici o dată nuj i: 
Is 

Strajanu, Literatara ă . . | | ] Ş. 

> 
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le puteți înapoia, și onorați pe tatăl şi, pe mama 
„voastră, ca se meritați binecuvîntareă lor.. 

„Planuri. de disevtaţiuni. 

" Vtoreauu | . 

Deosebirea florilor de alte plante. — Prin ce cali- 
lităţi se distinge vioreaua de alte flori ?- Paramitul 
Florei, premiul dat viorelei de această zeiţă: a flo- 
rilor pentru modestia. ei. In ce. stă frumuseța viore- 
lei 2— Prin ce seamână ea cu virtutea, și cu talen- 
tele. în viaţa omenieascii ? Când se cunoaște adevă- 
rata mărime a inimei şi a' “spiritului omenesc? Ca- 
litatea viorelei : asemenea acestei mariini.—Ce învt- 
fătură „pot trage oamenii de ori ce condițiune din 
'esemplul viorelei.?. 

N 

„Ptiința este cea mas bună auţio, 

_Avantagiele ei aţă cu celealalte' bunuri pămân- 
tești. Prin ce le întrece în „valoare ?. în siguranță ? 

“în” lucrurile ce ne procură, fiecare ?: în modul de a 
le câștiga, și în însușirea ce resultă de aci i pentru 
stiință Şi pentru ori ce avuţie ? 

Pentru co ncățn limba Pranează ? 

Pentru ce limba franceză e de prisos în scoalele 
elementare, şi pentru ce e necesară în cele secun- 
dare ?. A
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Motivele trebue a le căuta în diversele Xelaţiuni 

ale vieţii— Limba latină ca mijlocul cel mai esen- 

„țial de educațiune pănă în secolul al 12.— Ridica- 

rea limbei franceze âncă de pe timpul cavalerismu- | 

iui, din veacul al 13.—De la Ludovie XIV limbă 

diplomatică și de saloane. 

Necesitatea ei în „industrie și comerciu, Francezii 

Hind una. din. cele mai civilizate naţiuni. | 

Francezii au. o. frumoasă și întinsă. literatură, ale 

cărei opere. numai în: original se pot gusta, și €u- 

noaște bine. De aci trebuinţa ori cărui om cultivat 

de a o cunoaște. 7 

Afară de acestea, comparaţiunea limbei franceze 

cu cea română ajută, mult, nu numai studiul acesteia, 

ci și desvoltarea spiritului în general. 

Conclusiune : resumarea,. motivelor. 

Pentru ce întețâm seografia ? 

„ Lăţirea, şi desvoltarea. studiului geografic. — Inte- 
resul de a cunoaşte motivele: propunerii ŞI. foloasele. 

acestui - studiu, | a 

- Geografia îndestuleazii felurite trehuinţe praetice 

şi iutelectuale. Astfel sunt: ». - 

Dorinţa de-a cunoaște relaţiunile planetei noastre - 

cu celealalte corpuri, cereşti, originea zilelor si nop- 

ților, anutimpurilor, ' eclipselor, ș. a. despre cari ne 

invaţă dqeografia matemalică. 

Dorinţa, de a cunoaște configurațiunea diverselor
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ţeri de pe suprafața pămîntului: ș eografia  fisieă 
și de a, cunoaște productele naturale și artificiale din 
deosebite țeri : geografia economică ; precum şi vrigi-. 
nea 'și desvoltarea staturilor, relăţinile politice, s0- 
ciale, moravurile, cultura, religiunea popoarălor Ș e 
geografia politică. Ş - “ 

Deci necesitatea, ei este evidentă pentru toţi : eru- 
diţi, industriași, neguțători, chiar și pentiu 'agricul- 
tori și soldaţi; pentru aceștia mai. ales în timpuri 
de r&sboiu.: 

Co folos ne aduce, studiul fisicei ? 

Ne arată causele şi. legile fenomenelor naturci, în 
natură și prin esperienţe. | 

Luminează mintea, alungă. superstiţiunile, întinde 
sfera intuiţiunei și a. cugetări, şi înfrumuseţează 
viaţa. 

Ne arată, întrebuințarea puterilor. naturei în viața 
practicată și prin aceasta ne deschide calea, de a 
 înmulți mijloacele industriei și înavuţirii, de a, u- 
șura greutatea muncii a milioane de lucrători și de 
a le procura timpul necesar: pentru cultura minţii 
și a inimei. 

Ne îndreaptă privirea, asupra istoriei învenţiuni- 
"lor arătându-ne, cum spiritul omenesc, prin un pro- 
"gres continuu, a devenit domnul naturei. 

NB. Cugetările indicate, desvoltându-se de ajuns, 
„se vor ilustra cu csemple din viaţa practică și din 
istoria. invenţiunilor” ŞI. industriei,
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Studiul și folosul malemalicoi.. - 

Originea matemateei la -Egipteni și Indieni. Des- 
„voltarea ci la Greci; Pitagora, ] Platone, Euelide), mai 

târziu la Arabi. , 

Inălţimea, ei la, popoaxtile moderne. 

Obiectul ei: Canţităţile numerice, felurite operaţi- 
uni pentru determinarea lor; spaţiul; felurite forme 

” ale corpurilor de la punct; până la corpurile solide. 
Prin metoda sa, prin stricteța - logică Și. precișiu-. 

„nea, esplicărilor și demonstrațiunilor, ea este o ade- 

vărată gimnastică, a spirițului. 

„ Folosul ei practic pentru economia casei; pentru 

meseriași (tîmplari, strungari, mecanici ; pentru arte, 

(architectură, navigaţiune, arta militară) ; pentru multe 

ştiinţe (fisică, geografie,: astronomie). 

Conclusiune : resumarea, folosului | ei teoretic şi 

practic. 

Ce folos tragem din studiul, slorizi 2 

“Cunoașterea ei e necesară pentru : ori ce om cul- 

„tivat. Deosebirea între lectura istoriei şi a roma- 

nelor. 
Istoria ne arată trecutul şi - prin aceasta ie 'es- 

plică presentul şi ne indică viitorul. 

Mulțimea ŞI - varietatea evenimentelor pun în miş- 

care inima, Și imaginațiunea.



214 

  

Cunoaşterea desroltării spirituale şi morale -a o- 
menimei măreşte sfera inteligenții și judecății. -- 

Esemplele practice și idealele, ce ne dă istoria, în 
viața oamenilor mari, sunt isvoară de învățătură şi 

„imţelepeiune practică; modele - pentru" legiuitori, gu- 
vernatori .ș. a, | o. 

Ea e tribunalul omenimei. 
Ea deşteaptă iubirea, de libertate și de. patrie. 
Studiul, istoriei trebue să ocupe, nu numai memo- 

ria, ci toate: facultățile sufletului şi mai ales jude- cata. N a 

Cum, se esplică superioritatea Europei fată 
cu celealalte continente ? 

Privire asupra țerilor civilizate ale vechimei, a- 
supra Egiptului, Chinei, Indiei. + | 

Causele superiotăţii Europei: centrul celor mai în- 
semnate continente, varietatea, configurațiunii, întinsa 

„Teţea, de rîuri, clima și potrivita, rodire a pămîntului. 
Afară, de calităţile fisice este apoi gradul de cul- 

tură al locuitorilor : agricultura, industria, comerciul, 
regulata oiganizaţiune a, statului, artele, științele, in- 
iluenţa creștinismului,. o 

- Causele căderii republicei romane, 

Privire asupra domnii romane, 
Causele căderii republicei : 
Desbinările din lăuntru; începute âncă de pe tim- 

+



  

  

pul resboaielor punice și degenerate i în urmă, în res- 

boaie civile. 
Ambiţiunea unor . bărbaţi singuratici, ca Mariu; 

Sulla „ Cesar,, Antoniu, Lepid, Octavian. 
Cucerirea, orientului. Avariţia, corupțiunea fami- 

„iei, moravurilor, religiunii. 
„Creşterea, neegalităţii averilor, latifundiele și lăţi-. 

rea miseriei.. Punem et circenses. 

„Rolul lui Octavian. = 

Influenţa pulverii de pușcă. 
» 

Privire asupra armelor și artei militare în ve- 

- chime. Pulverea, la Chinezi, Indieni și Arabi: Des- 

coperirea, Și aplicarea ei în Furopa de la, jumătatea, 

veacului al XIV. - e a 

“Efectele : “Dispariţiunea dreptului celui mai tare.— 

Apunerea, cavalerisimului.— Reforma artei de a purta .. 
răsboiu. — Invingerea civilizaţiunii asupra. barbariei. 
— Influenţa, asupra vînatului.——Intrebuinţarea pulve- 

rii în. mine. mai ales cu ajutorul baterielor galva- 

nice, a 
- Ea este și astăzi o putere înfricoșatăt. Cine are 

armata, are , puterea și domnia., 
Li i - 

“Toto. vânătoarea 9 petrecere demnă «de om? 

Unele popoară trăese- numai cu plante. Pentru ce... 

în climele temperate și în cele reci nu e de ajuns, 

“nutrimentul vegetal? Vinătoarea este o datină ve-
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chie a tuturor popoarălor. Cine sunt cei mai zeloși 
vîniitori? Cine desprețuește vînatul? Este el necesar 

„Și folositor? Cum trebue a, se face vinătoarea, pen- 
tru a fi demnă de om? .. 

„Pentru ce este infiorător a sed: 
chinuind animalele? 

Pentru ce chinuese oamenii animalele? Cine o face? 
Ce impresiune produce? Cine o opreşte ? ? Cum: tre- 
bue a se înlătura? o 

Cu caricultura aste temelia eăilizaiuniă 2. 

“ Indestularea celor mai neapiirate trebuințe. . — Lo- 
cuinţe stabile. — Formarea relațiunilor sociale, teme- 
lia statului. — Inceputul meseriilor. şi comereiului.— 

Antâia, condiţiune pentru științe și arte. 
„Pentru ce este necesară în fr umsețarea stilului în 

pocsii şi în narațiunile poetice ? Ă 
Care e deosebirea între prosă și poesie?. 
Prin ce se deosebeşte frumosul de adevev? 
Prin ce se deosebește frumosul de sublim ? 

(A se arăta "cu esemple din natură sau din arte). 
Ce arantur jiu ae o bună inst acțiune scolară față 

cu instrucțiunea privată ?. şi între ce împrejurări este 
necesară una sau cealaltă ? | | 

În ce stă disciplina scolară și prin ce mijloace se 
poale susțin. ? 

Cave este folosul disciplinei în școală



fă. DIALOGUL, 

Când atât. argumentele favorabile cât şi cele con- 
trare unei teme sunt multe și însemnate, cum 'sunt 
în cestiunile de controversă şi în problemele ce nu- 
mai în anumite condițiuni se pot deslega, forma cea 
mai potrivită, sub care se pot espune, ste dialogul. 

Dialogul este o specie de composițiune mai grea de 
cât simpla tratare scienţifică, atât în privința fon-: 

„ dului cât și a formei ; în privința fondului, pentru 

tru că materia lui e mult mai. încureată prin .va- 

rietatea, și contrarietatea, ideilor; în privinţa îormei, 

pentru că. autorul trebue să represinte cu perfecţiune 

două sau mai :multe persoane opuse prin cugetirile 
şi modul. lor de a vedă lucrurile. Pentru aceea, for- 
ma dialogului trebue aplicată numai la. acele teme, 
cari în adevăr presintă acest caracter de controversă, 

fie prin ele înseși, fie prin deosebirea modului. de 

vedere - a: persoanelor întroduse. | | 

Așa e de esemplu ori ce problemă socială şi ori 

"ce: ipotesi. scienţifică, în cari rațiunea și esperienţa 
încă n'au aflat toate problemele pentru deslegarea 
lor; aşa. este, de altă parte, ori ce cestiune vrivită 
din punctele de vedere mărginite ale deosebitelor clase 
sociale, cum. ar. îi cestiunea libertăţii politice, pri- 

vită din punctul de vedere al unui republican și din 

acela al unui despot, cestiunea liberei concurenţe din 
punctul. de vedere al unei ţări civilizate și al alteia 

ne-sau semicivilizate,
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Dialogul, care nu. întrunește aceste condițiuni şi 
în cari persoanele schimbă rolul numai pentru a 
continua, îirul. unei : naraţiuni sau „pentru a espune 

"idei, cari se întăresc unele prin altele, în loc de a 
„Se combate și a se slăbi, nu este un adevărat dia- 
log; precum nici acela, în care rolul principal: îl 
are .0 singură persoană, „pe când celealalte se  măr- 
ginesc a, face întrebări sau mici obiecţiuni puţin în- 
semnate. Cu atât mai puţin se. poate aplica, forma, 

 dialogică desezpiţiunilor. s sau -altor genuri de scriere, 
unde n'are loc conflictul ideilor, ” 

Dialogul să întrebuințează ca formă, literară, în: es- 
punerea, cestiunilor filosofice și literare, căror dupe 

"natura, lor de probleme sau de cestiuni controversate 
le este mai potrivită, această formă. Cele mai însem- 
nate dialoguri de felul acesta sunt la cei vechi dia 
logurile hu. Platonie,: care” a perfecţioniat metodul so- 
cratic de, a iustrui prin întrebări şi răspunsuri ; dia- 
loparrile morţilor de Latcian, ale lui Cicerone ; la mo- 
derbi” dialogurile lui Tonelon despre cloquență, ale .lui 
Fontenele. despre plhuralitatea lumilor, ale lui Leopardi,, 
caracteristice prin pesmisimul lor, dialoga ile zeilor 
de Wieland, ale lui Penan șa. 

Calitățile de stil necesare acestor dialoguri sunt 
mai ales lămurivea, esactitatea și precisiunea.: 

Dialogul “se întrebuințează. apoi, ca formă -nece- 
sară în poesia dramatică, Și ca ornament în alte ge: 
nuri de scriere: în naraţiuni, discursuri, romane, no- 
vele, și mai ales în fabule,
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In toate acestea dialogul pune în zeliev şi dă 
multă vioiciune și frumuseţă ideilor și imaginilor 
esprimate. Stilul și limba în asemeni dialoguri este 

potrivită caracterelor, condițiunilor sociale şi gradu- 

lui de cultură a persoanelor puse în scenă. Şi atât 

în dialogurile literare cât şi în cele filosofice' per- 

soanele trebue să rămâie credincioase caracterului lor 

în tot cursul dialogului. n. 

Dialogul din poesia drămatică și cele întrehuin- 

țate ca ornament în fabule și alte scrieri seamănă 

cu conversaţiunile de toate zilele, în cari nu esistă . 

totdeauna, luptă de “idei, ci de obiceiu'-se schimbă 

vorbe “fără, contrazicere, sau pentru trecere de ' timp. 

Trebue a distinge dialogul luat în sensul filosofic 

sau literâr de către aceste. simple convorbiri. 

(Pentru deprindere se vor alege în crestomaţie e- 

semple de dialoguri pentru : a îi cetiite ȘI - copiate.) 

Socrate şi Pavrhasiu, 

(Dialog dupe Xenofonte). 

Socrate.— Oare este pictura, iubite Parrhasie, ima- 
ginea acelor lucruri, cari se vid? Căci representaţi - 

prin colori și obiectele concâve și cele: convexe, cele 
întunecoase și cele lucii, cele vîrtoase și cele moi, 

cele aspre și cele netede,. cele noue Și cele vechi, 

Parrh. — Adevăr zici. - 

Soer, — Dar când .imitaţi forme elegante; fiind-că 

nu este ușor a întîlni un om, care se aibă toate ca-
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lităţile fără nici un defect, culegeți de la mai mulți 
coca, ce vedeţi mar frumos la -fiecare şi astfel for- 
maţi corpul întreg, în cât pare frumos, 

Parrh.— Așa facem. o 
Soer.— Spune-mi înse, puteți imita și natura șu- 

Hletului, care -e cea mai atrăgătoare, cea mai dulce, 
cea mai de dorit, cea mai plăcută și mai amabili? 
Ori aceasta este neimitabilă? + 

Perrh. — Cum Sar putd imita, 0 Socrate, ceea ce 
mare ' nici proporțiune, nici „coloare, nici nimic din 
cele ce ai spus, și: nici măcar nu se poate vedt? 
„Socrate. — Dar nu se întîmplă omului, se primea- 

scă pe unii cu blândeţe,. pe alți cu dușmănie? 
Parrh.— Așa mi se par... 
Socr. — Și. aceasta se poate esprima în ochi? 
Parrh. — Fără, îndoială. | o 
Socr. — "Tot, cu aceeaşi față privește omul pe ami- 

cul său în fericire sau în nefericire, ca și: acei cari 
sunt nepăsători de soarta. lui ? ” 

Parrh. — Nici decum ; căci in bucurie suntem ve- 
seli, în nenorocire sunt triști, | ” 
„Socr. Așa, dar şi aceste inșușiri sufletești se pot 

representa,? o | 
Parrh. — Ftră îndoială. | | 
Socrate. — Atunci şi generositatea, și umilința, și 

avariţia, și judecata, sănătoasă, și rușinea ȘI neones- 
titatea, se pot vedă atât în faţă, cât şi in gesturile 
oamenilor, când stau sau când se TiȘCĂ, 
Pavrh. — Adevărat zici. | |
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Socri-=Au nu sunt și acestea posibile de-imitat ? 

Parrh. — Fără . îndoială. 

Soer. — Așa dar, cari crezi că le privese oamenii 

mai bucuros, imaginile ce representă moravuri bune, 

oneste, amabile; sau pe acelea, cari representă mo- 

ravuri infame, rele. uricioase? 

Parrh, — Este: în adevă &r mare deosebire, 0 Socrate, 
. * 

Socmizte și Glaucone. 
(Dialog după Xenofonte). 

Tinerii ateniani, orbiţi de gloria lui Temistocle, 

Cimone, Pericle, şi plini de o ambiţiune neintemeiată, 

după ce ascultau câtva timp lecţiunile sofiștilor, se 

credeau capabili de cele de "'ntâiu și cele mai în- 

semnate funcțiuni ale statului. Unul din cei, Glau- 

cone, care nu era, âncă “de douăzeci de ani, își pu- 

sese in cap se intre în guvernul republicei'cu ori 

ce preţ; și nimeni din -amieii și rudele sale. nu-l. 

putea abate dela acest plan, atât de nepotrivit . cu 

etatea și cunoștințele sale, Socrate, intîliindu-l în- 

tr'o zi, reuși a-l face se părăseasci, acest gând, “prin 

următoarea conversațiune, „care . poate servi ca, lec- | 

țiune “multor persoane de ori ce condiţiune și .din 

toate timpurile, 

“Socrate. — Eşti hotărit dar, o Glaucone; se intri 

în guvernul statului? 

_Glaucone. — Este adevărat. 

Socrate. — Nu poţi avă o idee mai frumoasă; de 

'oarăce aceasta e una din ocupaţiunile cele mâi demne 

.
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şi mai onorate. Guvernând republica, + vei pută. ajuta 
pe amici, vei. pută ilustra familia ta, vei pute în- 
tinde. hotarăle patriei. In viitor vei: deveni renumit 
nu numai în Atena,.ci în toată Grecia, și. poate re- 
numele tou, ca şi al lui ? Temistocle, va trece și la 
popoaniăle barbare, ȘI ori unde vei- merge, tu vei fi 
vecunoscut și admirat, . . ..* Este evident, Glau- 
cone, că dacă, yrei st fii stiinat trebue s& afli un 

- mijloc de a face. bine republicei. 
„ Glaucone. — Aşa, este, 

Socrate. — Pe zeii nemuritori dar, nu-mi - ascunde 
„primul serviciu, ce ai de gând se făci republicei. 

Glaucone. ...... “(Pace prefăcându- -se a cu- 
geta, ce trebue si răspundă). | | 

Socrate. — Presupun, că mai ântâiu vei căuta se 
îmmulțești veniturile. Da 

Glancone.— Toemai. Ia 
Socrate. — 'Tu știi fără îndoială, în ce stă veni- 

tul republicei și la cât se sue; ca dacă va fi slab 
în vre 0 parte, tu se poţi afla mijlocul de a-l a- 
dauge, - 

Glancone, —Jur, că la aceasta nu m'am gândit 
„Socrate, — Dacă n'ai ţinut seamă de “venit, vei . 
cunoaşte cel puţin cheltuelele xepublicei ; căci "întrun 
guvern. regulat trebue. a suprima ceca ce e de prisos, 

Glaucone, — In. adevăr, nici la aceasta nu „man 
gândit. 

Socrate, :— Asa dar, cum vei pute tu inav avu re- publica, dacă nu cunoşti nici veniturile, „nici cheltu- 
clile: ei ?
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S   Glaucone.— Dar. se poate înav vuţi o republicii prin 

ruina inimicilor săi. - Ă 
Socrate.— Este adevărat, dar. pentru « a face aceasta 

trebue a învinge; altfel republica rischează de a 

pierde şi cât are. Prin urmare €e trebuinţă se știi, 

câte sunt puterile: republicei. și câte ale inimicilor, 

„pentru a: sfătui resboiul, dacă puterile republicei sunt 

mai mari, şi pentru a-l-opri, dacă sunt mai mici. 

Spune-mi dar, câtă putere are republica. pe mare și 
pe uscat, şi - câtă au inimicii ? | 

Glaucone. — În adevăr, n'aşi pută spune așa pe 

neașteptate. - | a 
Socrate. — Aratăi- mi cel puţin, dacă ai Vreo Însem- 

nave despre aceasta; voiu vedă-o bucuros, 
“Glaucâne.—Âncă n'am nici-o însemnare. 

Socrâte. — Bine dar; văd îo că dacă intri în gu- 

vern, nu vom avă în "ettnd răsboiu, findeă îţi. ră- 

- mân multe lucruri de ştiut şi multe cercetări de făcut. 

DE „ Bagă de seamă, iubite  Glaucone, ca, 

nu, impins “de o 'prea mare dorinţă de omori și de 

glorie, să cazi în desonoare și în rușine, espunân- - 

du-te a face ceea ce nu știi. Dacă dorești a te face 

faimos şi a fi stimat în republică, înainte de a as- 

-pira la funcțiuni, caută să câştigi cunoştinţele nece- 

sare pentru a le îndeplini cum trebue. 

AVUŢ IA, 

(Plan de diaiog între lunior și Senior). 

Tunior consideră banul ca adevărata avuţie a u-
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nei țeri, cum şi a omului ca individ. La întrebarea - 
lui Senior, el esplică posibilitatea de a indestula prin 
bani toate trebuințele și de a-și procura, toate plăce-" 
rile, Esemplu, purtarea unui r&sboiu, viața în oraşe, 
in călătorii, ș, a, RE 

Ce s'ar întîmpla, întreabă Senior, dacă toți oame- 
nii ar fi plini de bani, dar war av nimic alt-ceva ? 

„Răspunsul lui Iunior Senior ilustrează, rătăcirea lui 
Iunior prin povestirea mitului despre Midaș, regele 
Lidiei. Tunior recunoaște rătiicirea sa. Senior îl mân- 
găie spunându-i, că pănâ la. teoria, numită . fisivera- 
tică a lui Quesnay” și Turgot despre avuţie, toți va- 
menii impărtășiau aceestă, idee, Și întreabă, apoi, care 
crede, că, este agentul sau isvorul principal al. bo- 
găției ? E | | 

Negreșit producțiunile pămîntului sau agricultura 
respunde Iunior. Prin ea putem tăi și putem câș- tiga și bani, a 
"Dacă adevărata avuție stă în „agricultură și în 
productele ei, ce este dar banul? întrebă, Senior, — 
Răspunsul lui Iunior. Acum ințelege el mai bine in- 
teresul oamenilor pentaru pămînt şi luptele inverșu- - 
nate, intre indivizi ca Și între popoară, pentru cu- 

" cerirea şi păstrarea lui. | o 
Senior constată -in desvoltarea cugetării lui Iu- 

nior mersul istorie al spiritului omenesc in această, 
costiune. EI întreabă apoi, dacă crede proprietatea de 
“pămînt și cultivarea, lui ea, singurul isvor de avuţie? 

A Tanior crede că da.— Senior "îi arată, prin întie- 
«
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„ “bare, inconveniental. ipsei „de mânufacturele feluri. 
telor industaii, fără de cari nici chiar agricultura n'a 

„pută. prospera. Şi astfel aduce : pe lunior. se constăte 
" Însuși, că munca, ajutată. de lumina, științei. e este cel. 
„mai - insemp iat isvor de avuţie. - , Si 

Tunior constată că, „precum. vede; trei “sunt isvoa- 
“zăle sau agenţii principali. ai avuţiei :: capitalul, Be 
mântul Şi munca; cari împreună au dat naștere - 

| griculturei, industriei: şi. comerciului. Senior fac _ 
“atent pe. Tunior, să nu cadă în rătăcirea,. „unor socia- 
liști, cari nu țin seamă, de'munca intelectuală și de ! 

„produictele ei, cari sunf ştiinţele; Literatura, şi artele, ŞI 
cari au0 influență, supremă, . asupra, destinelor ma- 
teriale şi morale ale omenirei. e 

Sonior, prin continuarea intrebărilor, esplică desa- 
vantagiele unei tri numai agricole, ca, România,” și 

tiei ŞI - comereiului | | . 
. Revenind” apoi la: partea morală, arată, cum cul- 
tura morală și operele de ştiinţă, arte - şi literatură, 
sunt cea mai scumpă avuţie a: unei. națiuni ca; șia 
unui om, sunt, - bunuri: supreme pentru cari! avuţiile: 

„N materiale nu .sunt; decât “un. mijloc,. Da 

"Antonia și Claudiu, 

- (Conversaţiunea: dupe. Erasmu), 
Pa , - . Pi 

E < 4. Bună ziua, Claudie ; "bine ai  xenit—C1, Bine 

„te-am găsit, Antonie. —ad de unde vii.— CL. Din Spa- 
„ a - . = Strajanu, Literatara. Ri - ” . 15. - , , a -
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nia.— A. M& bucâr, că ai sosit şi-ţi gratulez pen- 
tru fericita reintoaricere, mie cu atât mai plăcută, cu 

- cât era mai puțin astoptată— CL. Eu sunt vesel a- 
“semenea, că te aflu în. pace.- —A. Avuta-ai călătorie 
bună și plăcută 9 —C1, Da, destul de: bună, numai 
nesiguranța de hoţi. este mare: — d; Aici ne juciim 

"de a răsboiul. —C, Dar este un joc foarte crud. — 
A. Pe jos ai. venit sau călare? — CI. Parte. pe jos, 
parte cu. trăsura, sau călare, parte pe corabie. —d: 
Fost-ai. totdeauna, în bună, sănătate ?-—C1, Totdeauna, 
mulțămită cerului, pănă acun.—d. Doresc: ca, și pe 
viitor -s6 fii tot astfel” in' totdeauna. Sunt vesel, mă 
bucur peste măsură să aud “aceasta. N'ai avut nici 

„0 supărare ?— CI. Nici una, decât că nu m'am putut 
bucura de' societatea ta.—— 4. De acum înainte spe 
bucuria noastră ne vom vedă în totdeauna. Acum nu 
te mai țin. Altă dată vom lumi mai pe . indelete. 
Pentru moment 'm5 veclamă nescari mici afaceri. 
Caută „ca la prima, întîlnire se te văd vesel și să 
nâtos.— Cl. La revedere pe -mâne. 
"NB. Următoarele istorioare şi altele asemeriea a- 

 cestora, se vor desvolta în formă. de conserrvaţiune, 
, 

„Taubivea Pţească si sinceritatea. 

ES 

Tata | promisese fiilo săi, Arrighetto şi Marioăra, 
că-i va duce s6 viziteze o frumoasă grădină... Arri- 
Shetto începe a sări prin: casă de bucurie şi sparge 
un vas de porțelan lovindu-l. *
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Mărioara, indignată, adună: cioburile. Tatal 0 .sur- 
prinde şi o mustră pentru această, „pagubă, amenin- 
țând-o că o “va țină joată ziua în casă. Axrighotto. 

îşi mărturisește vină și cere pentru sine această pe-. 
deapsă. Tatăl înduioșat îi imbrățișează pe amândoi, 

„De fiică, pentru: modestia şi resignaţiunea. sa, pe bă- 
iat pentru -sinceritatea sa Și» curagiul de a-și spune 
greșala, și pe am îndoi pentru bunătatea - și iubirea 
li frăţească. : | 

Iuvivea de aproapelui, 

: Iu curte. 
Y y 

„ Tacobel, fiiul unui mare proprietar, se juca. 
curte cu un „băiat de ţeran. Servitorul: chiamă pe Ai 
cobel la, prânz. El salută: și întreabă pe ţărănel, dacă 
nu merge şi el la prânz.— Eu, la prânz? vospunde 
țăranul cu intristare. Eu. n'am ce. prinzi.   

La masă: 

„La, masă Tacobel intreabă pe tatăl stu, cât costă 
vesmintele noue ce i -le promise de” paști. „Treizeci 

. de 'lei, răspunde tatăl. Iacobel cere favoarea de a i 
da sie-și acei bani. Bine, replică tatăl: ţi-i dau. Dar. 

acum fă-mi și tu plăcerea de-mi “spune, ce ai se faci: 

„eu ei? Tacobol'îi povesteşte mişcat soarta tovarăşu-, 
-lai 'stu de joc şi-i spune hotărirea șa, 

7
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“Un. tată mergea cu doi fii ai săi,.un biiat şi o0- 
fetiţă, de alungul coastelor unui deal; copiii se des- 
fătau adunând fragi,. cari creșteau cu îmbelșugare 
pe marginea drumului. “ 

Tatăl de odată, aude un strigat de bucurie al co- . 
“piilor. și "voește a şti, ce 'au: găsit ei. Se apropie şi. 
vede, cum fie care copil ţine în mână un frumos: 
fruct asemenea: unei : cireșe, pivinie-l cu plăcere 
Spre a-l mânca. o: A 

Părintele le luă - fructele, le. aruncâ. jos și le căl- 
că, în “picioare. Apoi smulse și planta din- pămînt Și 
o sfărîmâ. Amîndoi copiii începură a murmura . ui- - 

A tându- -se cu năcaz la părintele. lor. Tatăl înse tăci-— 
Și merse mai „departe. — «Bunule tată — întreabă în 
sfîrșit copiii,—pentru c6 ne-ai luat şi ne-ai sfări- 
mat fructele, cele frumoase? Ne 'bucuraşem -așă de 
malt, și tu ne-ai stricat bucuria; spune „pentu ce 
ai făcut aceasta?» o e. 

— «Scumpii mei copii, le vobi tatăl, dacă aţi fi 
mâncat acel fruct, ați: fi murit amindoi. Fructul și 
plânta, pe care se afla, erau veninoase. pi 
"Copii plecară ochii în jos rușinați și multumiră, | 

părintelui lor zicând: <Iubite tată, pentru ce nu ne-ai 
„spus aceasta îndată? Atunci nu te am fi întristat 
„prin neînţeleapta noastră, nemulțumire. > 

Tatăl - răspunse: Tocmai murmurarea și năcazul |
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“ostra m? a zeţinut.. Eu nu vă oprisen: de a culege. 
fragile cele: dulci, dari de: și sunt mai mici dar sunt 
sănătoase ; pentru. ce trebuia să vă bucuraţi atât de. 
mult, când ați găsit un fruct așa de periculos? Tot 
astfel este și cu bucuriile vieţii. “Bucuviile: cele mici, 
ce ne încungioară, de: toate - părţile, le putem gusta 

"în pace; acele -înse, cari ne par “strălucite și atrăgă- . 
„toare, ascund adese ori venin periculos și gustarea 
“lor se- poate “schimba lesne în amărăciune, și ne 
poate aduce cel mai : “mare rău: Acum mesgeţi. 

- pace; voi ştiţi acum cari bucurii vi se permit. și cari 
vă sunt oprite... 

, e: 7. 

. ' i . «.. - ME 

: „45. rradizceni din Limbi străine. 

A faca: 0. bună iraducere este cel puţin - “tot aşa 

de greu :ca și a face 0 bună composiţiune- originală. 

Pentru că scopul şi totdeodată. principala condiţiune- 

a unei traduceri. este de a. reproduce cugetările și, 
..

 
pe cât se poate calităţile de” stil ale ăutorului in- - 

- tocmai, cu “toate nuanţele- lor, şi în-același timp a 

- respecta intru ” toate geniul :și- calităţile limbei,- în 

“care trâduci, adecă,. pentru un român a serie . într o 

limbă 'Curăt “românească. 

„Pentru acest scop 'se “cere: 
SI 

1. Ca. traducătorul - să: cunoască bine Timba - auto- 

ului, aşa în cât să. poată. traduce” fără dicţionar! ȘI 

fa comentare, DX Este: bine și chiar necesar a con- 

1) NB. Regulele espuse aci nu se pote raporta în întregul lor şi la 

deprinderile scolare. : 1 

7 
r
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sulta lexicoanele, esplicările deosehiţilor interpreți și 

alte traduceri străine ale aceluiași autor; fără, aces- 
tea, traducătorul ax fi lipsit de luminile, ce numai 

„prin studiul.continuu al mai multor generaţinini s'au 
putut câștiga. Inse aceste mijloace el trebue să le 

„considere numai ca: ausiliaxe. Dacă fără, acestea, n'ar 
fi în stare de a înţelege și a. traduce: autorul în. 
cestiune, nici cu ajutorul lor nu va. pută face o a 

devorat traducere, - ă 
„ Pe lângă perfecta, cunoştinţă a limbei, tradu-, 

| căitopului trebue . să-i * fie - familiare cugetările sau 

„faptele, despre cari serie autorul, pentru'. că numai 

atunci va pută fi destul de liber Şi. lămurit în es- 

presiunile sale. Lămurirea - cugetării. aduce cu sine 

"lămurirea și înlesnirea, espresiunii. Această maximă 

este aplicabilă aici ca, și în composiţiunile originale. 

3. Cunoscând cineva bine limba autorului Şi” obi- 

| &ctul, ce el tratează, îl va pută atinge cu. o mână 

“de maestru, studiul şi critica, sa vor pută aduce fructe 

folositoarea științei și literaturei. Inse pentru a face 

0 traducere meritorie, pe lângă condiţiunile amintite 
se cere âncă nu numai a cunoaște cu perfecţiune, 

dar și a ști mănui cu îndemnare. limba, în: care 
traduci, a av talentul şi arta de a scrie, care, nu- 
mai prin. lungi deprinderi se poate câștiga. 

Calitățile. esenţiale ale unei bune traduceri sunt | 
cu privire la, limba, în care traduce, corecteța. "şi 
puritatea, espresiunilor, “i iar cu: privire la fondul și



  

  

stilul autorului, esactitatea Și precisiunea cuget ilor 

Și ale formei 

Dacă. traducerea represintă originalul“ întocmai, 
într'o limbă românească curată -de neologismi, ar- 
chaismi, solecismi şi barbarismi, este- de ajuns. Inse 

unde lipsesc cuvintele pentru a reproduce împreună 

cu cugetările Și calităţile de stil ale autorului prin 

aceleași construcţiuni, trebue a căuta forme nout, 

potrivite cu spiritul limbei, trebue a. lăsa afară u-. 
nele și a adăuga altele, pentru a, forma, o frasă 10-. 

mânească, “căutând înse „a esprima cu. esactitate și. 

precisiune cugetările autorului Și- a ne. depărta.. cât 

se poate mai puţin : de forma originalului. 

(Esemple de deprinderi se pot lua din autori lim- 

belor vechi și moderne, întrebuinţaţi A în cast), 

  

CAPITOLUL, ME o 

GENUL ORATORIC. 

49, _Bloguenţa, şi vetorica, 

Blogquenţă numim facultatea de a împărtăși cu în- 
lesnire altora, simţimintele, entusiasmul, ideile și con- 

vicțiunile sale. _ 
Pentru acest scop se cer două lucruri: l ca vor- 

_bitorul se aibă de la natură darul de a simți: puter- 
nic, de a vedă :lămurit și. de a espune cu înlesnire



  

simţimintele Și ideile. sale; -se aibă adecă -o inimă 
“bună şi o: minte aleasă; aL „se „cultive aceste feri- 

- cite disposiţiuni prin știință, ŞI prin “deprinderă, 
„ Regulele, dupe 'cari are să se îndrepte vorbitorul, 

pentru a-și: ajunge” deplin. scopul. său, dupe cari 'a- 
decă. se-și. aleagă obiectul vorbirei, să-l împaztă: ȘI 
să-l espuiie. prin vorbe Şi „gesturi. ascultătorilor, . for- 
mează, știința retoricei sau: vorbirei, frumoase, 

Deosebirea: între eloquenţă Și - retorică, este deci, 
mai ântâiu, că eloquența a existat înainte de. retorică; 

și aceasta. n'a: făcut de cât-a o; desvolta și ao per 
fecţiona,; apoi retorica, formată din observaţiunile, a- 

 Supra, eloquenţei naturale Și. âncă necultivate, ŞI în 
genere asupra naturei omeneşti, cuprinde în sine numai regulele, dupe' cari trebuese - făcute discursu- ile, adecă are în vedere * numai espunerea, ideilor 
prin vorbire, iar pe celealalte genuri de literatură le -. 
atinge numai întru cât seâmănă cu orațiunea, având 
Scopuri, însușiri ȘI: legi analoage; iar. eloquenţă este 
) însușire esențială a tuturor genurilor de scriere, _- prosaice' și. „poetice. De' aci unii „retorici, mai ales 
francezi, împart eloquența. în „Scrisă și , voibită, în- ţelegând prin tea din urmă, numai eloguenţa, distur- surilor, dar prin cea, scrisă, 'eloquenţa., tuturor - celor- „alalte genuri: de scriere: filosofice, “istorice, morale, religioase, poetice șa , a 
"Din deosebirea între eloguenţii Şi retorică urmeazi, că, inportanța .retoricei se reduce la o: simplă . teorie, foarte necesară. pentru cultivare ea şi „desvoltarea ta- Y
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Jentului natural - de a vorbi frumos: înse. fară o dis- 
posiţiune innăscută, pentru eloquență și fără o lungă 

deprindere, retorica, nu_ne poate” da talentul elogquen-" 
„ţei, precum: poetica nu he poate face. poeţi, nici mo- . 
Tala oameni morali, nici ST 'amatica să vorbim o limbă 
străină fară a o fi: învăţat; și prin lungi deprinderi 
practice: “Chiar depriiderea - -de' a 'aplica ' regulele. re- 

"torice, fără darul naturei, ne poată face vorbitori co- 
recţi, eleg leganfi:ș și erudiţi, înse nu eloquenți, nu Oratori. 

, 
7 . . . ji 

i 50. | Pieces gi srtize sale, 
e ve 

Discurs se zice vorbirea, adresată unei întruniri 
de oameni; Sau și unui singur om. "In sens. mai în- -- 
tins prin discurs 'se, înţâlege, ca și prin elinescul 
logos sau italienescul. discorso, 0:  composiţiune- filo- 
sofică, istorică, sau poetică. di e. epistolele lui Hoia- 
ţiu. numite sermones (discursuri), discours sur. Phistoire | 
"arhivei sole al lui Bossuet, discours sur. la melhod6 al o 

“lui. Descartes,“ discour's sur le style al lui Buffon. 

„ Scopul discursului poate: fi de a mișca, de a. des- | 

p 

— 

făta şi a: plăcă, Şi în același. timp.de a instrui pe. 

- ascultători, împărtășindu-le idei âncă. ne-sau puţin Eu 

„_ cunoscute; “sau, de -a-i convinge lămurindu-i asupra 

unei cestiuni. prin “argumente” âncă necunoscute de 

- „ei; sau în urmă de a-i: mișcaș de a-i convinge și 

„a-l: “îndupleca la fapte, la, realizarea ideilor împăr- 
i tășite, (Ut “probei, ut“ delectet, ut flectai, ca să pro- 

“beze, ca să. destiteze, ca să. îndluplece, Cicero). 

.



D934 

  

Cei vechi, dupe esemplul lui Aristotel, împăzrțiau 
obiectele discursurilor - în „trei, categorii: frumosul, 

“sul care ei înțelegeau şi adevărul, de oare ce -pen- 
tru ei frumosul nu era de cât forma sau strălucirea. 
adevărului ; folositoriul sau opusul acestuia, și, drep- 
tul. De- aci împărţirea. discursurilor în trei genuri: 
genul demonstrativ, al cărui obiect era, . frumosul ŞI a- 

“devâriil, cu Scop de a desfăta și a lumina, pe alții; 
denaul: judician, al cărui: obiect era dreptul, cu Scop 
de a lumina și a. convin ge pe judecători despre drep- 
tatea, sau nedreptatea, unei. cestiuni, . ca, să judece: 
drept ; ȘI genul deliberativ, al cărui obiect era. folo- 

"sul sau stricăciunea, ideilor espuse, cu: scop de a in- 

4 

dupleca. la realizarea . sau. Ja, înlăturarea, lor. 
Această, împărţire a: -discursurilor, făcută încă, de 

Aristotele, dupe obiectul Și scopul lor, fiind cea mai 
întemeiată, s'a păstrat, în. fond. de toţi. retoricii pănă 
astăzi ; inse cu.unele adausuri. Așa la genul demons- 
trativ s'au adaus discursurile religioase, sau, predicile 
și omeliile; necunoscute celor vechi, ' 

Retorica modernă împarte. astfel discursurile. în 
patru categorii, numindu-le mai' mult dupe locul, unde 
se țin, de cât dupe obiectul ȘI. „scopul lor: i 

1. Discursurile academice, ținute în adunările so- 
„cietăţilor literare şi scienţifice, numite academii, sau 
înaintea ori cărei alte întruniri publice, făcute cu 
ocasiunea vre unei solemnități, “sau inadins cu scopul 
de a auzi asemeni discursuri. Ele se numesc memorii, 
discursuri de ocasiune, confor info sau /ecțiuni publice, 

x . [i
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dupe caracterul mai special al obiectului și scopu- 

lui lor. Scopul lor este de a. plăct și a instrui pe 

auzitori, întreţinându-i asupra, vreunei cestiuni de. 

ştiinţă, de literatură, de artă, “de filosofie, de -istorie 

sau din alte ramuri -ale științelor. Astfel obiectul lor 
este, în resumat, frumosul şi adevărul. —De aci .ţiu 

şi multe discursuri scurte . de ocasiune, cum sunt 

toastele: sau închinările, felicitiirile, bineventările, ş. a. 

Discursurile academice, împreună, cu "predicele, c0-. 

vespund genului demostrativ al retoricei vechi. - 

2. Predicele sau „omiliile, sunt discursuri râligi- 

vase; ținute în biserică, sau în alte locuri, la ocasi- 

uni săvbătoreşti. Obiectul. lor sunt cestiuni de morală : 

sau de religiune, cu: scop de a esplica adevărurile 

evangeliilor şi „altor scripturi. sfinte, de a lumina şi 

a educa pe oameni deștepând: în ei ideile şi simţe= 

mintele morale și - religioase. | 

Cuvîntările ţinute. la. îmmormîntări se numesc mai 

în special predice sau disntsari funebre. Obiectul 

“lor; pe lângă ideile religioase, îl. formează. în mare. 
parte faptele și viaţa, defunctului. 

3. Discursurile judecătorești sau de baroi se țin 

înaintea. curților și tribunalelor, despre cestiunile de - 

„drept, în procesele civile și criminale, cu .scop de 
a: face. cunoscute judecătorilor cestiunile de fapt cu 

toate! împrejurările lor ȘI a-i ajuta asttel « se. judece . 

drept. E 

Genul - judiciar de discursuri coprinde : rorpuisito- 

„riile,- pledările, memoriile și restmatele. 
a: 

.. o ÎN '



x 

e 

, 
5
 
=
 

po 236 . i 

a). Fegisitoriu se. numește discursul, „Prin - care 
“magistratul numit procuror espuie faptul. de : "acuzare 
sau crima înaintea, judecătorilos,. arătând împreju- 
rănile, în. cari s'a produs, şi insemnătatea și.efectele | 
sale. Apoi, în numele legii, cere. pedepsirea autorului 

“conform. cu gravitatea, faptului. Requisitoriile de or- 
dinar se scriu cu îngrijire şi se catese sau se ros: 

: tese înaintea tribunalului inainte de a se. fi ascul- 
tat apărarea. Procurorul poate. desrolta în acuzare * 

„toată; eloquenţa, sa, cu: cândiţiune de â nu esagera 
faptele Și vina, . lor și de a nu trece „peste marginile 
dreptăţii în- cererea, "pedepsei." 

b). Pledările! sunt discuzsurile de apărare! ale” ad 

  

„vocaţilor, în procese. civile şi “criminale, 
c). Dlemori ie (în sens “judiciai) se numesc disciu- 

suri judiciare Serise, pentru a fi cetite de: judecători, 
„iar nu, pentru: a fi. pronunțate, pe când pledările. nici 
„odată nu se cotesc. “Scopul: și : obiectul lor este -ace- 
laşi întru! toate ca Şi al “pledărilor, e >. 

d). Resmiatele. cuprind toate faptele și argumen- 
tele de acuzare spuse! de. procuror, precuh şi cele de 
apărare ale advocaţilor. Ele se. fac de preşedinţii tri- 

" bunalelor. cu mare. îngrijire, “dând! fiecărei. fapte sau 
"dovezi “valoarea sa şi nelășând afară nici, 0 împre- 

Jurare "hotărîtoare, Prin urmare - resumatele trehuesc. 
să fie complete; limirite și precise ;.  Înse simple, fară 
înfrumusețiri' și 'avînturi, oratorice, 
„4 Disew'surile de tribună 'sau părlamentară,, po- | -difiece. și mille Discursurile politice se “fin în” -) 

x 
IP i 

_
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dunările, legislative, numite parlamente, de. unde și 

numele discursurilor, în meetiuguri sau întruniri po 

litice, la, congrese, și conferinţe “diplomatice. Obiectul - 

lor sunt felurite afaceri publice, precum facerea, sau 

revizuirea, "constituţiunii statului (în adunări]e cons- 

tituante), facerea ' legilor, tatateloi şi alte “cestiuni ! 

de“ intereș public. Scopul. lor este: de a lumina, şi & 

convinge pe ascultători . despre dreptatea sau. folosul 

cestiunii pentru. care vorbeşte oratârul, sa despre 

contiariul' acestora. Ia 

Calitățile, necesare acestor discurs suri sunt: “adevă= -. 

rul: faptelor Și arătarea lor cu. cea: mai mare obiec- 

tivitate, bnna definiţiuno a. ideilor, lămtirirea, și pre- 

cisiunea în espunere. „Apoi când cere trebuința, însu- . 

flețivea ŞI -entusiasmul; iar în discursurile parlamen- . 

tare, înainte de toate, “cumpătul şi” demnitatea. | 

Discursurile. militare: se țin. de către. capii -oștiri=" - - 

"lor său ai trupelor militare, înaintea unui eveniment; 

însemnat; în momentele de a încâpe lupta, după, re- - 

întoarcerea din. răsboiu, sau în alte” ocasiuni. Scopul 

lor este de'a însufleți pe militari aprinzendu-le în 

inimă, iubirea 'de patrie şi de glorie, mândria” naţio- . 

mal, indigniaţiunea în „contra, inimicului şi entusi- 

asmul pentru ; stindardul lor și. „pentru causa, ce a-.: 
N - 

E pără, i ” i -. ” - 

-„Îmse asemeni “discursuri erau mai întrebuințăte în 

- timpurile! vechi decât astă-zi. Pentru. acea poemele . 

„și istoriile vechi sunt; pline de discursuri şi apostrofe: 

atuibuite eroilor și „căpeteniilor militare, Organizarea, 

7 <
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ŞI mărirea de astăzi -a oştivilor fac imposibilă as- 
cultarea. unei cuvîntări de întreagă armata. Din a- 

- ceastă causă ele sunt înlocuite prin proclamaţiuni și 
prin ordini de zi: scrise, lar discursuri militare șe 
țin. mai. rar. ! - -, 

| Esemple de asemeni discuzsuri aflăm în Jiteratura 
“noastră, în «Istoria Românilor: sub Mihaiu Viteazul,» | 
„de N. Bălcescu. Cele mai însemnate sunt cele atri- 
buite' lui Mihain- înaintea luptei de la Călugăreni, 
dela. Şelimberg, și în alte ocasiuni il 116, 2368. 
372 „ 458). 

sa. Begptele discursului. i 

Regulele discursului, ca ale ri cărei i composiţiuni 
literare, sunt următoarele:: , 
„1. Aflarea materialului sau studiul temei “prin 0b- - 
servaţiune, prin cetire, prin esperienţă şi meditațiune. 

2.- Planul -sau puierea. în rând a, ideilor adunate, 
astfel ca să>nu se desvoalte” unele mai „mult decât 
altele Sa _ - 

3. Eloquţiunea, s san arătărea divotseloi însușiri ale 
“stilului, impreună, cu vegulele despre infrumusețarea 
„stilului sau despre felurite figuri retorice și poetice, 
„La acestea se adauge, Sa 
_4Oa patra "regulă, generală, privitoare la pro- 
nuncia, și gesticulațiunea, necesară in spunerea dis- 
cursului, de regulă numită î în știința retorică acțiune. 
NOTĂ.—De aci-xe distinge încă dia vechime patra părți ale reto- ricei : încențiunca, dispoxițianea, edmguțiatnea și acțiunea.
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32. Invenţiunea sau studiul discuvsului. 

Prinia ș şi: cea mai însemnată condițiune a ori- că- 

vui bun discurs este. de a lumina: Și a convinge pe 

auzitori despre obiectul espus. În discursurile judi-. 

ciare această însușire poate îi! şi singură "de ajuns. 

Înse în celealalte specii . de“ cuvîntări, în. cele zise. 

academice, religioase, politice sau “militare, nu' e des-. 
tul 'a convinge prip espunerea esactă și limurită. a - 
adev &rului, trebue să aibă cineva și facultatea de a 

plăc și de a mișca ; pentru că; aceste discursuri nu - 

se adresează numai judecății, ci și inimei şi voin- 
ței, cari, pre. lâng gă toată lămurirea,. și convicțiunea 

„minţii despre un adevăr, vemân, neatinse și reci, dacă 

le lipsește încrederea, buna voinţă și simţimintal. 

"Prin invenţiune se înțelege deci . în 'retorică a 

ilarea, mijloacelor de a lumina și a convinge, de a 

plăcă, de a mișcă şi, în cestiunile deliberative sau 

practice, de a îndupleca la „fapte pre auzitori. * 

“Singurul mijloc de a ajunge întâiul scop, adică . 

de a împărtăși auzitoriloi: cunoștirițe esacte și lămu- 

vite şi. de a-i convinge despre ceea-ce le spui, este 
de a studia bine obiectul discursului, de a-l esamina 

Şi a-l cunoaşte în. toate amănuntele și din toate pun- 

tele de vedere,” de a fi pre deplin stăpân pre el. 
Locuy ile comane recomandate -de. retoricele celor ve- 

chi, nu- ajută nimic fără studiu și „fără talent. Chiar 

dialectica” cu teoria diferitelor ei argumente poate. fi 

ci
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de un însemnat ajutor în desbateri, în. dispute, ȘI 
polemice; înse în 'diseussurile simple :este de puţin - 

Pentru a plăcă, pre lângă talent și știința. lucru-" 
lui, oratorul. trebue să „se bucure! de | încrederea și 

simpatia auzitorilor. săi, și pentru a-i mișca trebue 
„să le ştie deștepta sau- comunice .simțemintele - de 

| cari este. inspirat. Aceste două însușiii sunt ratate, 
de zetorici sub numele! de moravuri „oratorite și . de 
„Pasiuni. e - SE LIRI * . « . 
EN - 

„Noti.—Pre temeiul, că oratorul trebue să:convingă, să 
placă! şi să: misce,. şi că el poate convinge numai probând' „ceea -ce spune, că poate se, placă : numai având simpatia 

„auzitorilor săi şi putându-i mișca prin puterea și -vioiciu- nea simţiminteler, pe aceste motive retoricii disting trei 
părţi de invenţiune: 10 Probarca Gare: se adresează Ta- 
țiunii şi coprinde. locurile comune şi argumentele, 20 Alo- vavuirile oratorice, 3-a Patelicul sau pasiunile, cari se a- 

"+ dresează inimei și voinţei tot deodată. . e "Probârea a fost totdeauna considerată ca esența şi pute-. 
rea discursului, pentru a cunoaşte. şi a. fi convins de un lucru, nu putem nici "judeca despre el, cu atât mai puţin |. putem simți sau a fi mişcăţi. „Probarea se poate face prin 
"mâturie, care insuflă credința, prin înduețiune care ne 
poate da - probabilitatea unui . lucru, şi prin deduețiune | care singură ne poate da certitudinea. o. 

Forma probării Sau ' argumentării este silogismul ..cu - diversele lui specii. Inse argumentarea în această "formă „este necesară. numai in discursurile -judiciare _şi în”. po- lemice, unde se caută mai mult Ja: cuprins decât la forma estetică a vorbirei. Pentru accea, “întreagă această parte. a La . 4 s 
în 

x n. 
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invenţiunii din zotoricele vechi țino “de știința leg gilor crt 
” gelărit sau de logică, şi: în special de partea practică a lo- 

gicei numită dialectică sau știința de a dispula , și a des- 

bute, adică de-a pune în vedere sofi smele : și paralogismele 

altora şi. de ale cambate.... -. - 

Causa, că pi 'obele s'au tratat! în retoricele vechi şi, dupe 

_esemplul : lor, în cele moderne, ca parte a acestei ştiinţe - 
este că Grecii nu deosebeau ştiinţa vorbirii "de a cugetării. 
"Dialectica la ei înseamnă știința cugetării şi - a vorbirii 

tot deodată, precun 1605 . înseamnă cutiint și „cugetare 

sau rațiune. ..: : a 

“Însuși la. Aristotele,. e care. oreâ.. to; gica ca a Ştiinţă şi 'Gare _ 

deosebi în "dâteva, cuvinte dialectica de. logică; sub logică .- 
- Sau. dialectică. se. înţelege şiiinţa. cugetării şi în același 

7 

. timp, ştiinţa limbii. și. vorbirii ; deși pentru: vorbirea Îru- 
moasă însuși - acest; filosof. puse fundamentul unei nouă 
ştiinţe, adecă a retorici. - 

. Ca singura regulă esențială privitoare; la cuprinsul dis- 

cursurilor vom - considera deci studiul şi meditaţiunea se- . 
 rioasă a'obicetului. : 

Prin locuri comune se “înţelege. cuprinsul reguleloir şi: 

mijloacelor de_a afla argumentel6. necesare pentru obiec- 
tul.unui discurs. Ele coprind, sub numâle . de zopică, un - 

loc foarte . insemnat in scrierile despre retorică ale lui A- 

ristotele, Cicerone şi Qauintilian. Retorieii evului mediu. 
„au preferit numele de locuri . comune. Ele se impart id. 

“două clase : întrinsece, “cari ţin de nâtuia. însăși a obiec-. 
tului; estrinscce, cari nu 'stau in legătură, directă, cu obi- 

ectul discursului, ci- pot arunca lumină . asupri-i sau pot 
indica, argumente necunoscute. 

“Locuri comune “intrinsece sunt: i 

1 Difiniţiunea- luer alui, nominală și reală; 

2 Divisiunea, partițiunea și enzmerajiunea; , 

8 “Comparaţiuica, priu. care 'se poate. conchide. de la 

16 
- 

- 

Btrajanu, Literatura.



  

- un lucru sâu dela o insuşire. la alta pe temeiul ama- - 
logici; _ 

4, Arălarea insușirilor generice și specifice, pre teme- 
„iul cărora se. poate conchide. de la - gen la specie Și. vice- 
versa. 

5. “Contrarietatea ideilor sau iusupiritor 
6. Contradiețiunea.— Acestea ne. pot da argumente atât 

pentru cestiunile abstracte; cât și. pentru. cele” comune.: 
„Iar pentru aceste din: urmă, adicii pentru fapte şi Lucruri, 
so. mai. recomandă încă: " i 
d, Rapor tul dinlre-cause și efecte, pe temeiul căruia se 

poate conchide de la unele la altele; .- 
8. Circumstanţe uşurătoare (atenuant) sau îngreună- 

"toare, privitoare la persoane sau la: lucrări, de es: origi- 
„nea, patria, educaţiunea, părinţii, însușirile fisice Şi mo- 

rale, “starea materială, funcțiunea și. - 
, 9. Antecedentele și consequontele. . 
„Ca locuri comune estrinsece Se. înseamnă: -: 

1. Știința. legilor. naturale şi positire, preciom. şi a da- 
tinelor sau obiceiurilor şi moravurilor; : | 

2. Știința fi ilosoflei, în special : asupra naturei omenești 
udică a psichologiei, logicei. și moralei ; N . 
3, Știința medicinei” legale, a chimici, și în genere toate 

| sinlde positive; .. - 
_4. Știința istoriei sau dive selor DID turiă scrise și 0- 

vale ete. Adică, pentru ca cineva se poată fi -un bun o 
rator, trebue, după cum zice Cicerone,. să aibă o intinsă 

„Și solidă cultură enciclopedică, pre. lângă știința legilor 
şi „a rotoricei a i - 

„53. Mo vata ile oi atorice sani. insașinite. 
4 Recescve oratoy alui, 

Cimoașteria Şi espunerea urit a lucrurilor 
' . La a
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“ajunge pentru a lumina şi a convinge pe ascultă-: . 

tători. Inse pentru a placâ “trebue, ca, oratorul să 

aibă insușiri, prin cari st câștigă increderea, stima 
"= si simpatia auzitorilor. 

      
1 

Anume se cere: 

1. Ca, pratorul se aibă un caracter onest, Jeal ȘI 

sincer, şi auzitorii să fie: convinși dinainte de ones- 

. titatea, Tai. 

2. Pre lângă onestitatea, şi bunele sale moravuri, . 

“ oratorul are trebuință, ârică de încrederea, auzitorilor : 

„în ştiinţa și talentul stu; adecă să fie cunoscut ca 

un 0m care axe, nu numai buna voință, ci şi facul- 
tatea: și i. mijloacele de a aha Şi de a spune ade- 

vărul. 

8. aibă el însuşi coiivicţiunea, zelul și sim- - 
țemintele, ce vră să.le deștepte în auzitori, și să fie 

cunoscut, nu numai ca un.om onest, ci și anume 
“devotat: cestiunei pentru "care vorbește. 

4. Spre completarea tuturor acestor insuşiri tre- 

bue să adăugăm corecteţa, -și buna cuviință în pre- 

sentarea.. oratorului și în „espunerea, obiectului. | 

“ Dacă 'oratorul va fi aşa dar un om de bine, cu un 

. spirit inteligent. Și luminat, competent şi cu tiagere 

de inimă pentru obiectul discursului stu; dacă a- 

» ceste „calităţi îi vor fi recunoscute de opiniunea pu- 

pică și dacă, pre lângă, aceasta, va ști mulțumi. pe. 

auzitorii sti prin calităţi plăcute în înfăţişare şi în 

vorbire, poate fi sigur de bunul efect al' discursului 
stu. In acest mod el va pută comunica auditoriului
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d conyieţiunile și sinemintele, de care „este “insufeţit 
el. insuși.- A a 

iz]. i : a - 
sa Patcticul. E ie 

Ca s5- iustruest şi să. convingi - pe oameni. des 
„pre un “adevăr, trebue să le impărtăşești cunoştinţe 
ămurite. asupra cestiunii și intemeiate pe axguinente.” 

“ Ca, in acelaşi timp să. desfătezi pe ascultători: și s6— 
le lași impresiuni . plăcute, pe lângă - știință, talent, 

şi lealitate, ai trebuință de amenitatea caracterului, 
de corecteţa . ȘI dulceâţa manierelor- ŞI espresiunilor” ” 
de” spirit și de: imaginaţiune vie în eşpunerea, idei- 

“lor. Jar ca st ațiți sentimente energice, să prodiici 
o. mișcare puteriică in inimile ascultătorilor Şi să-i 
indupleci la fapte; ai trebuință să fi mişcat-tu in- 

- Su-ți: de asemeni. Simţiminte” și să le Ştii arăta in 
cuvinte mișcătoare, la timp, potrivit cu “imprejurăzile, 

„ Această, „parte a discursului se. zice! patelic . sau + 
 pâsăuni. oratorice. In psichologie prin pasiuni, inţele: 
„gem dorinţe sau tendinţe morale, desvoltate prin 0 

- continuă deprindere până la, acel grad de putere, în 
cât fac pe om sclavul lor, in bine sau în rău; d-e. 
păsiunea artei, 'a glorici,. a științei, -sau pasiunea, in * 
vidiei, a, urei, a risbunării. Intaun grad şi mai inalt 
când: ajung să turbure şi Să. întunece judecata, ele - 
“se zic patimi, mai ales când obiectul lor este indes- 
talarea poftelor materiale” d. e, patima avariției, a 
beţiei a lăcomiei Sa Sa Do i a O N: *) Vazi Pischolo ia de: 1 Găviinese ral 183. . p. 

-
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In retorică vorba pasiune. a păstrat înţelesul dat 
"ânci de Aristotele in Retorica șa (cartea Il e. I $ 6). 
Aci. nu mai inseamnă dorinţe sau pofte , violente și 

| durabile; ci: emoţiuni, in adevăr. puternice, înse tre- 

| cătoare. “Asttel sunt șimțâmintele de durere, de plă- : 

cere, de admiraţiune, de mânie, de spaimă, și o altele, 

ce. se deșteaptă. în noi la. vederea, unei drame în tea- - 

tru sau la: ascultarea unui discurs, 

Partea cea. “mai frumoasă Și mai însemnată a e-_ 

: loquenţei - stă in facultatea. de a entusiasma, pe. au- 

zitori şi: a „deştepta, în; ei simţemîntul viu Și. i adânc, 

„de car e încălzită, inima, oratorului. 

” Pentru: a, reuși. in deșteptarea, pateticului, retorica | 

recomândă următoarele - -precepte : 

1. Ca oratorul- să. fie insuși emoționat. “Fară a-. 

„ ceasta, oratorul, care „intrebuinţează vorbe patetice, 

nu''e de cât un. declamator şi în loc să .Smonţio- - 

ez, deşteaptă rîsul - Sau indignaţiunea îm contra 

3. "Oratozul | să caute! "momentul. vinevenit, de. a se 

adresa, inimei auzitorilor. Aceasta “0 “poată: face.-nu- 

_ “mai „după ce i-a luminat de ajuns asupra cestiunei 

„sau persoanei, pentru, care vre să-i pasioneze. Pen- 

“ tru: aceea pateticul îşi are “loc cu deosebire. în pe- 

„xorațiune, . la stirșitul discursului. Arătându- -se  miș- 

cat ni'la timp; când publicul. nu ştie âncăi bine des- 

„pre: ce e vorba, oratorul . va. rămână neînțeles, sau 

va, părt, „ridicul. S i . 

  

2) Mau spirt Absicht und, mân ist verstimmt,, Goethe. 

4 
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3. S5 nu uităm că oamenii se emonţioncază nu- 
mai de fapfe și lueruri destul de însemnate. Prin 
urmare pateticul . nu-și: ave locul în cestiuni mici. 
Altfel oratorul: va,. fi * asemenea advocatului ridieuli- 
zat de poetul. Marţial. Acest advocat, întrun pLoces 
pentru trei capre furate, vorbea cu glas “mare şi” cu 
mult. foc despre silă, omor, despre cruzimile lui Sula 

„ Tăsboiul - cu: Mitridate, grozăvia Cartaginezilor, lupta, 
„de la Cane; pănă când clientul stu îl rugă “despe- 
raț, se „zică două vorbe şi despre - sernjanele sale 

+ “Chiar când cestiunea e destul de- importaută 
pentru a ne mişca, oratorul st aibă în vedere per- 
soanele cătră, cari vorbește, etatea,. starea ȘI gradul 
lor de cultură, şi alte împrejurări. Altfel - vorbește 
cineva înti'uin parlament : sau într”o. academie, alt. 
fel. într'o. adunare de popor. | | 

In fine, în eloqucnță, ca şi în anta: de a serie, 
legea supremă din care resultă toate celealalte regule 
şi fură care acestea n'au .nici o valoare, este natura, 
şi bunul. simţ. Eloquenţa stă. în a plăcă Si a miș- 

„ca. Aci e tot secretul artei; şi, cum observă - - Cice- - 
rone, acesta, e singurul lucru, ce arta nu ne „poate. 

“învăţa. Pf 
- Pateticul este direct, când” oratoul însuşi se a 

„rată emoționat; şi. indirect, când caută. se mișce 
mai ântâiu prin espunerea faptelor și. apoi, când fo- 
cul este aprins, vine SE ațîțe âncă prin suflarea 
propriei sale. pasiuni, Un. frumos! esemplu de pate- .
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„tic direct avem în prima catilinară a, lui :Cicerone, ... 

care începe prin celebia apostrofă: «Pănă când în 

fine. vei âbuza, o Cantilină, de răbdarea noastră?» 

Un esemplu de; patetic indirect ne. spune Cicero- 

ne în cartea IL «de oratore», e. 47. M'Aquiliu, bă- 

- trân consular, fost general cu mari . merite Şi cu 

“mult curagiu, trei ani dupe ice se întoazse din. Si- 

cilia, unde. pusese capăt răsboiului cui sclavii, a fost 

acuzat şi osândit la esiliu pentru delapidare - de bani 

publici. Atunci apiirătorul stu. Antoniu: aduce înainte 

faptele meritoăse. şi triumful lui în Capitoliu; apoi 

îl arată pe el p& banca acuzaților, slab bătrân, ne- 

 mângâiat, ajuns îitr'o stare de: plâns, Şi “imploară 

pentru , el: compătimirea.. judecătorilor. 

Cicerone, în. oraţiunea V în, contra lui Veres e. 

62, ne arată cu un patetic pănă la: sublim; barbaria 

și cruzimile lui Verres. în "contra, lui Gavius, un 

“ cetățean roman, pe care, vicțimi: a licomiei și baz 

bariei sale, -Verres ordonă a-l scoate. din închisoare | 

şi a-l bate cu vergi, în. contra. legilor „xomane, pe: 

„piaţa publică, a Mesenei. 

- Când Cesar fuseșe -ucis în senat de- conjuraţi, An-:- 

toniu luă cadavrul lui învălit în, toga, sfășiată 'de 

. stiletele conjuraţilor și plină de sânge, îl duse în, 

for și „acolo cetind.. înaintea : poporului testamentul 

hui Cesar, atît de. favorabil pentru popor, îi arată 

„apoi corpul însângerat al marelui om, și astfel. în- 

 flăcărează mulţimea la xăsboiul civil în contra. Te- 

„publicanilor.. | e i
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Ea 5. Diaposiţiunea - Ra a 
) 

- Dapă meditaţiunea și studiul” temei 'sale,: a doua. 
 preocupaţiune a oratorului. este de a-și. pune în-xînd 
“ideile pentru a le putâ: espune cu înlesnire' ȘI că e- 
leganţă și pentru | a- Şi câștiga, spiritele | Si înimele 

: auzitorilor. Sa 
"Această Jucraze se zice disposiiutcar” sau” plenul 

„discursului și are. trei.” părţi. principale: . începutul 
sau întrodhicerea, cupr insul - și conelusitoca, „Pilonul 
său perorațiăinea. : . AN 

« 

Scopul introducerii” este de: a pregăti“ luarca aniinte - 
a auzitorilor și a- Je arăta în scurt obiectul discur= - 

sului ce au. să asculte: și „Împărțirea ui, dacă - e - 
“compus sau dâcă, fiind simplu, șe. tratează, din deo- 
„sebite puncte! de vedere. Prin urmare. introducerea 

-- se: subîmparte. și ea. în” trei „părţi: “osârdia, proposi- 
„ biunea, și, când. e necesară, divisiuea, 

După. această pregătire oratorul - întră in. “fondul 
 cestiunei, - şi- și „Espune-. cugetările, “sau “cunoştinţele: 
sale asupra ci; sau" povestește * * faptele Și întîmplă= . „zile, ce compun! tema sa: aduce apoi deosebitele aL-. - gumente pentru susţinerea lor; şi in, urmă, dacă 

„Cere trebuinţa, ntimpină,. obiectiunile cei s'ar. pute RE "face, și, le- combate, Fondul sau cuprinsul "discursu- Tai stă - „deci și “el din. trei părți :. “esposițiunea, sau - „narațiunea, confi îrmațiunea Și, combate ea, “Astfel un discurs complet; dupe zegulele retoricilor, se compun, . impreună € cu pevoraț iunea, din 7 părţi, _
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—Iisardiul.. Scopul: esordialului in special este de! 

a faca pe. 'auzitori bine vsitoti, “luitori, aminte şi “de .- 

| a le înlesni- înţelegerea discursului, cum - zice Cice= 

zone și, Quintilian, „(reddere: auditores “bonozâlos, atten-. 

los, dociles).. IE II o 

Esordiul este. un element. esențial şi de mate: îm- 

„ portanță, intr pn discurs, intru cât de la ântâiele im- 

presiuni. și de 'la, disposiţiunea „de la început a spi-, 

 ritelor satîrnă de: regulă: succesul discursului. Şi aci isi 
„are -loe maxima: qui bine coepil,. dimidivun faci ha 

det. Mai. ales, aci. au loc cele: zise despre moravurile . 
oratorului. Căci -dacă. auzitorii : sunt: convinşi despre” 

onestitatea, capacitatea, cumpătul. ŞI. buna voință Sau- 

. devotamentul oratorului, acestuia nu-i vor lipsi bună- 

voinţa și atențiunea, lor. -- 7 

„ Anume bunăvoința - auzitorilor 0: câştig vorbito- 

viul sau plecând dela, persoana sa ori,, în : discursu- 

rile judiciare, a clientului său; exemplu: exordiul, în 

oraţiunea lui Cicerone pio Arii; sau, de la insu-.. Si 

şirile: morale și. intelectuale” ale. auditorilor, sau în 

- sfîrşit: de la: sine insuși,. de la obiectul discursului 

“şi de la. interesul ce: el are, „pentru auzitori. Arătând 

apoi însemnătatea, mărimea sau noutatea. obiectului - 

> sau, dacă e. cunoscut, „punepdu-l “subt. o nouă lumină, 
E deșteptăm "Tuarea aminte și curiozitatea auzitorilor. 

Şi. în sfîrşit pentru a-i. face” docili, trebue „a începe! 

prin a înlătura prejudiţiele -sau ideile preconcepute 

in contra cestiunii, de care. ai se vorbeşti. 

„Se înţelege, „nu e trebuință a. punie toate „aceste 
p-
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“ consideiaţiuni i in exordi, E destul a- și propiiic “unul, 
- din aceste trei puncte. Afară, de acestea, exordiul _poate 
„E luat și din. alte isvoară, d. e. 1. din imprejurările 
de faţă, cari au deșteptat deja, curiositatea auditori- 
lor, inse ei nu știu anume co și cum are se li se 

;. vorbească, exemplu :  exordiul oraţiunii pro. Alilone; 
9, dintun eveniment. istoric, dintr”o f ptă sau . în- 

timplare- din viaţa . practică, din. vre o iradiţiune, 
vre” o legendă, vre o închipuire; 3, dinti”o faptă sau - 
o cugetare contrară cestiunii ce voim. a susțină şi: 
esprimată sub formă, de intrebare, de îndoială, de i-. - 
ronie, de concesiune, ș. a. 4.. din vreun prov erhiu, 
vre. 0. maximă sau vre o idee generală, care. servo- 
ște insăși de fundamerit al' discursului. 

De multe ori exordiul propriu zis! poate și lipsi, 
când oratorul e convins dinainte de. bunăvoința, a- 
tențiuneă. și docilitatea auzitorilor și când prin Ur= 
mare exoridul n'ar-fi de cât un ornament de râu 

-gust; afară numai dacă considerațiunea şi respectul 
cât auzitori: nu oprește pe. vorbitor. de a.intra de - 
a dreptul în materie, fără o scurtă întroduceie. 

Cei vechi: deosebiau două feluri de "inceputuri: 
principiu, care sta in simpla enunciațiune a 0bi- 
ectului, şi insinuatio, când oratorul „presupune, că 
publicul iu e bine dispus pentru el sau pentru. ces- 
tiunea discursului stu și astfeliu caută . a-și-l. con- 
cilia înainte de a-i spune cugetarea, Și scopul său; 
esemplu: Cicerone” în contra legii. agrarie a lui: 
Rullus. Sa | | 

N
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 Regulele “exoidiului sunt următoarele: 
"1. S&6 fie natural; să stea adecă în strânsă, le- 

| tut cu cuprinsul, din care se pară răsărit; ca o 

floare din: tulpina. sa. Pentru! aceea totdeauna exor- 

diul numai la urmă, “se poate - “întoemi bine, „când a- 

vem deja tot “discursul, înaintea noastră. desvoltat, 

chiar dacă pentru înlesnixea coinpunerii - îl. facem-la. 

început... Ca esemple ne pot servi toate. înțroducerile 

oraţinnilor. lui Cicerone, cum şi ale lui Salustiu in 

istoria lui: 

2. Simplitatea Și “puritatea ospresiunilor este mai . . 

necesară în exordiu ca ori unde, deoarăce” atenţiu- 

nea auzitorilor este îndreptată, la, început numai a- 

"supra știlului. și. modului de espunere a oratorului. 

De aceea. exordiul trebue să fie. simplu lămurit și 

elegant ; cum zice Quintilian : ut videanniur dice ate 

non cullide: dicere: 

3. Exoridul 'să fie niodest „sau cumpătat şi plin 

de bună cuviinţă către auzitori. Mai ântâiu pentru 

că prin aceasta căștigăm mai iute atențiuniea, a doua, . 

pentru că. oratorul - trebue 'se- și arăte puterea sa trep- 

tat, cum „zice, Horaţiu. Non Paun. « cz Pui ore, sed 

| cc. funo dare lucem. 
Cu toate acestea este iertat a. începe “uneori în= 

tun ton mai: înălțat . şi mai cutezător; când d. e.. 

oratorul. conibate - pe niște adversari modrepți, cinici, 

sau netoleranți. 

< Stilul exordiului st, fie liniştit şi cump: itat, 

pentru că auzitorii nu cunose încă ideile oratorului *
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asupra cestiunii și prin urmare . D'ar  înţeleae. nici 
„-. emoţiunile lui. la început. „Eseopţiune fac exordiele . - 

1 

numite ez brupto,: ca în' prima cațilinară, când pu 
"blicul cunoaște toate „împrejurările şi se ailă deja 
„în sfera ideilor. oratonilui. . 

5. Exordiul să nu fie- prea lung, .ci- proportionat 
cu. lungimea discursului, Și să. nu anticipeze discur- + 

„sul tratând părţi esenţiale: din cl. | 
b.P oposițiunea este arătărea precisă ş și i Iămicrită 

_a obiectului. In discursurile” judiciare ea: espune punc- | 
“tul: de cărti; în cele politice. cestiunea ce are st 
“fie deshătută; și. în “cele ! academice ȘI religioase te- 
ma ce. are a fi „desvoltată.: Proposiţiuinea “poate . fi 
„simplă sau compusă, “dupe. obiectul distiusului. 

G.- Divisiunea.— Când. Obiectul discursului e 'com- 
"pus și se poate despărți, sau fiind simplu, “trebue 
„să se trateze din : diverse puncte de vedere; îndată - 
după proposiţiune urmează divisiunea, ohieotului. 

„Condiţiunile” unei bune. divisiuni sunt: 1. 8 -fie 
„ completă, adecă se - cuprindă întreg obicetul ; 5 Eu 

> fie deosebită, adecă “părţile ei . “se nu. fi cuprinse 
unele într altele ;. 3 să fie progresivă, adecă fiecare 
„parte se urmeze. treptat ca 0 consequență logică! „din 
cea," dinaintea. ei;.4. să fie. naturală, și ușoară, căci . 
Mumai atunci poate fi destul de lămurit; 

„Punctele principale se, pot subtimpărți şi ele; inse: 
„e de observat, ca o. împărțire „prea amănunțită in- 
„tanecă cestiunea, în loc să o lămurească, pentru “a- 
“ceea nu. trebue ficută iri „necesițate, i
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d. Nurafiuunea. — Prin naraţiune: sau espunere se. 

ielege inșirarea și desvoltarea, - cunoștințelor sau 

cugefărilor,- sau povestirea faptelor, cari formează bi 

ectul discursului. iai 

In -. discuesurile demonstative, “sau: academice. Şi 

xeligioase, ale căror. obiecte se. iau' din ştiinţe și li- 

“teratură,: 6spunerea poate fi mai: destoltată, “ şi în, 

tun stil mai infrumuseţat; jar în "diseuzsuriile ju-": 

diciare şi deliberative' sau . politice, ea trebue să fie 

“simplii. şi -Lămurită, miirginindu-se numai la faptele 

„asupra, cărora . trebue d judeca, sau a- luă o „hotărâre; 

: insuşirile comune, ce trebue . să aibă narațiunea 
în 6ri ce fel de disouxsuri,- Sunt. dupe sfatul lui Ci- : 

p
a
 

- cerone, “ dderărul, leămaari rea şi scutimea. Narațiunea E 

sut” în realitate Său cum. s'au întîmplat, - arătând. 
„va, fi: adevărată, când va- expune, lucrurile ! așa -cum - 

toate împrejurările, cari au sau avură vre. 0 legă 

"tată cu obiectul. discursului: ȘI. “fără 'cari acesta, n ar 

„put fi deplin: cunoscut; “cum sunt caracterele și îmo- 

ravurile “persoanelor, datinele, "mprejurările, de loc; .. 

„d timp, de. Scop, de. causă, de urmări ş. a. 

 Lămur ită va.fi naraţiunea când, nu numai cu- 

“vintele. și frasele, ci 'şi ideile şi cugeiarea vorbito-. 

iului Şi ciunoștinţele sale vor fi exacte, „precise ȘI 

 Himurite. Iar: scuyliinea. cere, ca nu numai cuvin- 

- tele - ȘI rasele st se: “reducă la, măsura, necesară, ci. 

ȘI cuprinsul să înlăture, ori ce” amănunte și digre- 

„siuni de- prisos, căci, în loc, s se aducă vre 0 lumii, 
sa 

pi „e
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dincontuă întârzie şi îngreuiază. , înțelegerea cestiunii 

| principale. 
„Un model de asemenea. naraţiuni este espunerea 

“morţii lui Clodiu de Cicerone în orațiunea «po Mi-- 
lone». Se Ia a 

-€, “Confirmațiunea — este: partea discursului. care 
desvoaltă și lămureşte cu probe cele cuprinse în, nâ- 

"rațiune: In. discursurile judiciare ea cuprinde. espu- 
| „nerea, și desvoltarea argumentelor; în. cele delibera- 
«tive ea -espune motivâle, pe cari trebue să. se înte- 

_moieze „hotărîrea -de luat; iar în' cele demonstrative, 
seienţifice, literare “sau ioligioase, confirmarea, espune 
faptele, împrejurările și ideile, pe cari se întemeiază 

“aprecierile și asertiunile oratorului ; aici prin urmare 
| confirmațiunea nu e de cât cântinuarea Şi desvolta- | 
rea narațiunii. Ie . 

Confirmaţiunea formează 0 0 parte mai deosebită, şi 
mai necesară în discursurile judiciare. Preceptele de . 
urmat în espunerea argumentelor - în pledări sunt: 
1).. Ca oratorul. să aleagă numai probe sigure, - căci 
cele îndoioase și slabe pot: se arunce îndoială și a- 
supra, celor tari.” 2). Să se îulăture,. cât - se poate, 

„toate argumentele, cari cuprind un amestec de: fals 
şi adevă, de bine şi rtu; „pentru că răul impresio- 
nează mai mult_de cât binele. 3). S5 se. încunjure 
argumentele, cari, se pot întoarce! în contra noastră, 
pentru că acelea ne sunt mai stricăcioase chiar de 
cât argumentele adversariului.



In privinţa rîndului argumentelor şe deosebesc 
mai ales două -felinri de ordini; 1. Ordinea proyre> 

sir “sau. treptată, punând. la. început argumentele mai - 

ușoare, apoi cele mai tari și. în urmă cele“ mai stri- 

“vitoare; 2. Ordinea numiti omer ied, de la. așezarea. 

trupelor În Nestor in Iliada, în cari, se” pun Ta în- 

ceput. câteva argumente tari. la mijloc suma „argu- 
mentelor mai ușoare, inse de natură a susțină suc- 

„„ “cosul câștigat prin cele Vântâiu, și la urmă să păs- 

    

trează, probele cele mai puternice, 

Inse. argumentele se pot. așeza și astfel, ca. cule 

“tari şi cele mai ușoare să formeze grupe . deosebite. 

Rămâne inse la aprecierea oratorului de 'a, alege și- 

„xul cel mai favorabil: alegere ce numai în , fața ad- 
versarului o poate face. + i 

In unele discursuri e trebuință a se desvolta ar- 

- gumentele mai mult de cât în altele. Această. des- 
! voltare se zice 'complificațiune; ea înse nu formează | 

0 -paxte deosebită a. discursului. | 

f. Combaterea. — Această parte coprinde răspuns 

la obiecţiunile: făcute „sau: prevăzute! ale adversariu- 

lui; ea combate probele, și faptele opuse, sau ce se 

pot opune de cătră,, adverșar. Locul combaterii înse 

mu e statornic, Ea: poate precede, urma, sau: „însoţi 

confirmaţiunea,, Sa pi | 
" Când oratorul simte tzebuința de a arăta de la 

început falşitatea argumentelor. adversariului mai a- 

“les în replică, începe cu acestea și: apoi, espune a- . 
fivmările și: probele sale. Alteori urmează „pe adver-



- Sar pas la pas, combătându- 1 și  apărândp-se totdeo- 
dată, Iar când obiecțiunile sunt de- puţină. valoare, 

se pun "Şi se combat, în urma naraţiunii şi contiz: 
- maţiunii! i ” Ie 

Combaterea, stă” întru a: arăta” sau: - fălşificare ea ori ri 
| .neexistența faptelor Susţinute, d6 adversar, sau. falși- 
„tatea principielor, pe -caâri.se îatemeiăză; sau falși- 
tatea consequenţelor. din nişte principie adevărate. 

Da “Faptele se combat atacând sau mărturiile ȘI 0a- 
pacitatea. adverșarului: de, a le cunoaște, 'sau înseși 
faptele. DCR a A 

- Falșitatea prinzipielor se > dovedeşte sau prin 0pu- 
-merea altor principie mai: convingătoare, sau arătând 
“falșitătea, conseqtiențelov trase dizi ele. | 

„ Iar -consecuenţele. falşe se combat arătând că ele. 
nu sunt: cuprinse în principiele, din cari- se. deduc, 
Pentru acest scop. trebue a „cunoaşte bine sofismele” 
Şi: paralogismele, cari se: “fac sau din rea: “credinţă, 
sau din; ignoranți, din pasiune, din instinct, din in- . 
teres, sau: din obscuritatea, limbei. : 

“ Ironia” sau gluma âncă este” uneoii: un bun mij- 
„loc de combatere, înse: nu “totdeauna. . : 

g. Peroraţiunea. — e sfîrșitul și încoronarea dis- 
- cursului; de la, ca atârnă impresiunea definitivă; ; prin 
urmare ea trebue. să resume toată, puterea argumen- 

„telor și se producă o adâncă emoțiune. Ea, trebue să 
_ lucreze asupra niinţii Și a înimei cu aceeeși putere. 

Pentru a ajunge acest scop, perorațiunea, în: ge- a
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„nul judiciar, se compune din 2 părți : recapitulaţiu- 
nea argumentelor, şi. peroraţiunea propriu zisă. | 

Recapitulaţiunea, reproduce argumentele, înse- ale- 
gându-le și punendu-le- în. rînd sau espunându-le subt 
o nouă formă, căci o simplă repetiţiune a, espunerei 
lor anterioare le-ar slăbi mai mult de cât le-ar întări. 

Peroraţiunea . propriu zisă, e destinată a mișca, i- 
nimile lăsând « 0 impresiune favorabilă. Ea alege deci: 
“împrejurări, ce se adresează mai mult „inimei decât 
rațiunei, sau cari pun .cestiunea subt o moni lumină, 
“arătând-o în legătura. lucrurilor. din viaţa practică, 

In peroraţiune își are oc pateticul.: +,» 

:, a 

6. Ziocuţiunea. , 
z 

Elocuiţiinea discursului, în cea, ce priveşte limba, 
trebue să fie curati ŞI - corectă, ; adecă: să -nu intre- 
buinţeze cuvinte. și frase străine sau contrare regu- 
“lelor gramaticale, se inconjure, anacolutele, barbaris- 

„mii. neologismii și archaismii netiebuincioși, cum și 
solecismii limbei. -. Se St o 

| In cea, ce: privește ideile, clocuţiunea. trebue să fie: 
1, Liimurit și. esactă,. însușiri cari, urmează din 

espunerea logică sau naturală şi completă a cugotit- 
rilor: , 

2). se fie precisă, adecă st se lase: afară tot ce 
e de prisos. - 

8). S8 fie eleg oantă; adecă, esptesiunile să fie domne 
și fasele armonioase. . .- 

zoana, Literatara. . . | . : | | .. . 17
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d St île naturali -adecă șă nu „coprindă: nimic 

“afectat sau esagerat. . Ca, vorbirea să fie naturală, nu 

trebue să vorbească cir. eva de cât atunci, când are! 

ce spune” şi când sinite un indemn sau o: trebuință - 
ivresistibilă de a. „Spune cea, ce gândește, Și “simte. 

- “Atunci vorbele vin: de Sine. Dacă vrea cineva. să - 

“vorbească” înainte de a fi cugetat destul. asupra lu- 

_ cerului, inainte de a ave. idei Iămurite. și. de a ştie, 

„cum să le așesze una după alta, vorbirea sa va ti | 
silită și ne. placută. | - Ai | 

| 5). Pe lângă aceasta, elocuţiunea. „unui discurs. mai 

“lung „trebue să fie variată, adică' printre ideile seri- | 

oase să “coprindă, ; şi vorbe de: spirit, | unde se află p 

casiune, “Astfel se înlătură „monotonia, care obosește 

și displace. E o | 

“Si Acţiuihea Diseursultii. Da 

p- 

„Prin aceăsta se înţelege în "vetoricele vechi rosti= “- 

„rea discursului, atitudinea, gesticulațiunea sau miş- 

cările feţei și ale mânilor, și schimbarea glasului dupe . - 

ideile şi simţimentele ce esprimă oratorul.. Singurul 

sfat, ce se poate da vorbitorului în această privintă, 

esto ca să fie natural. ȘI ca să fie natural, nu-tre-. 
bue să vorbească - de cât. atunci, când inima și min- : 
tea, sa este plină de cea. ce are. st spună. Atat, 
inpreună cu espresiunile. necesare, vin de sine ȘI 

| modularea vocii și mişcările feței, intocmai ca și în 
vorbirea de toate. zilele, mai ales in! conversaţiunea
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despe. Jueruri, pentru cari sintem viu a interesați 

mișcaţi. 

Numai în. mișcarea feţei; „Și a: mânilor, sau în 

gesturile propriu zise, se „cere mai: multă, artă. Ges- 
turile sunt un ajutor puternic. al vorbirei. Prin . ele 

se esprimă ideile într'un mod. mult, mai viu de cât 

prin cuvintele, singure.. Numai “trebue observat, ca. 

gesturile. se corespundă ideilor esprimate; altfel pot-. | 

„deveni Tidicule, în loc se dea frumuseţă, și putere, 

= discursului. 

Discuksurile se. rostesc, iar nu. se se -cutesp Ca toate 

acestea. e bine a, scrie discursul întreg înainte. de. 

in memorie ideile. și planul discursului. Inse 'orato-. 

rul. trebue să se. păzească "de a: invăţa pe de. rost. . 

frasele scrise, "Aceasta, i- -ar înnăbuși libertatea libe- 

_xei espresiuni, dictată de inspiraţiunea; - momentului - , 

"Și. care singură poate ti: deplin naturală. 

“da vorhiiii un ton” prea - vidicat sau prea, ascuţit. 

7 

In privinţa rostirei, ca să fie bine înţeles Și as= 

cultat: cu” plăcere, oratorul s6 observe: : 

1788 vorbească cu aroce destul de tare; ca să 3 fie: 

auzit. de. toată adunarea; să se ferească înse de a 

9). .Să'nu vorbească, nici prea rar, căci a aduce 

“la nerăbdare, pe auzitori. mai ales pe cei mai: ner- - 
-voși; nici prea repede, căci Sar: obosi și mar "pută 

păstra lămurirea și, liniştea necesară în. espunerea 

„ideilor, mar pută, rămână deplin stăpân pe subiectul 

a-l. rosti ;, căci prin aceasta. se intipărese- mai bine 

a:
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Său; calitatea cea mai necesară unui vorbitor în 
public. | - | 

3). S6 observe pronuncia cea mai corectă, in ros 
tirea cuvintelor și să axticuleze bine ȘI lămurit fie- 
care silabă și fiecare sunet. a 

Rostirea nici prea, rară, nici, prea. dedsă a cuvin- 
telor, pronuncia corectă, . și articularea lămurită și 
plină, a silabelor, dau cuvîntării mai multă demni- 
tate; și prin aceasta, un vorbitor, chiar . cu 0 voce 
„mai. slabă, reușește a fi mai bine ințeles “de. cât 
prin ridicarea, - prea mare a vocei. 

Cu privire la accentuarea vorbelor mai e: de ob- 
ser nat că, precum fiecare cuvînt, așa fiecare propo- 
siţiune şi fiecare frasă, își are -accentul “său, de la . 

"care atîrnă înţelesul ei. -Cu schimbarea: accentului. 
de pe-un cuvînt pe altul se schimbă adese ori in- - 
„țelesul frasei. D. e. „ proposiţiunea.: mergi. dunniata. 

" astăzi la fară? poate avă patru inţelesuri, dupe 
accentuarea, cuvîntului ântâiu, -al „doilea, al treilea, 
sau a celui din jură. i o 

4). În. fine, pentru deplina, relevate, a inţelesului 
cuv intelor și fraselor, multă luare aminte . merită Și: 
pausele, ce trehuesc făcute in cuvîntare. După He-. 
care proposiţiune sau frasi, și dupe fie care parte. 
a- discursului sunt necesare pause proporţionate, atât - 
pentru ca vorbele ortaovului să facă deplina, lor im- 
presiune şi să fie 'bine înţelese, cât și ca vorbirea 
s6 poată fi urmată cu aceeaşi energie, ȘI: Iimpezime ” 

"pănă. la sfirsit, | a | 
- N 

. =
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0 pausă Beata” inaintea sau în urma “unui cu- 

vînt are. același efect ca- și accentuarea cuvîntului, 

„relevează adică ” insemnătatea lui și atrage atenţiu- 

nea asupră-i, - 

'58. Noţiuni. istoirice despre cloquenţă. 

| La Blini.—Eloquenţa naturală s'a, născut deodată 
„cu omenirea. Numai originea eloquenței cultivate -cu - 

artă se: poate urmări în istorie, Şi fiindcă eloquenţa 

are t-ehuință de libertătate pentru a. se desvolta și 

a se cultiva, ea. n'a eşistat şi nu poate esista de 

cât . în statele libere; adecă în: republici şi în mo- 

narehiile constituţionăle. Despotismul o înnăbușă și 

împiedică, desvoltarea, ci. . 

Eloquenţa a atins culmea desvoltării și gloriei 

sale: în republicele anticităţii, în Roma şi: mai ales 

in“Atena. “Ânică, de: pe când “numeroasele - cetăți ŞI. : 

"state ale Greciei 'erau. guv ernate de regi, conducă- 

torii joi” se distingeau prin "talentul vorbirii; așa. e- 

rav. eroii: lui: Omer, „Ulisse, Nestor, «din al! cărui 

"zost curgea "vorbirea, mai dulce: ca mierea,> şi alții. 

Tuse „aceasta era eloquența în starea sa primitivă. 
| Eloquenţa considerati, ca artă a început a se cul- 

tiva, numai de la: înfiinţarea statelor democratice. 

Epoca ei de înflorire durează dela, lupta dela Marathon 

„(490) până la _cucerirea Greciei de către Macedonia 

“în urma luptei: dela Cheronea, (338), cam 150 de 
“ani. In acest period „d de timp au 2 trăit poetii, filosofii, 

/ 

i
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| axtisti ŞI mal ales oratorii cei mai insemnaţi ai an-. 

ticitații. Poesia - șI. filosofia au: continuat, a. se mai 

cultiv va. Şi “dupe. aceea, înse eloquința: s'a. stins . îm- 

preună cu libertatea poporului grec, ti 

„Organisarea democratică, a statului facea, ca “elo- 
- duenţa, să fie arma cea mai. puternici, a 'Oamenilo::“ 

de stat. Guvernul aproape intreg era in mâna „po 
„porului, In adimarea poporului (agoră) se dăshăteau | 

și” 56, decretau legile, . se. alegeau . magistraţii, "se ju- 
decau felurite-: “delicte, se decideau . delăraţiuiiile de 
Tăsboiu și.  încheieril6. de pace și alte cestiuni de .in- 

„+ teres public. Numai procesele criminâle se. judecau 
in „ureopa, care era. tribunalul suprem al. Atenei, 
„de unde erau escluse artificiele. oratorice; și unele 

. afacori - de' judecată si  administregiune erau reservate 
pr itancului. RE Sa 

. Acei, cari prin “talentul” vorbirii ştiau: se“conv ingă 
„Și să atraga în partea, lor “mulțimea, ave au. puterea. 
Apoi. ori care meseriaș, „ori. care. cetățean al Atenei: 

„putea. să aspire, la cele. mai - înalte. demnițăţi ale 
statului; Și graţie sistomei.. de educaţiune publică, - 

„ori: cari avea cunoştinţele necesâre pentru această, : 
| Cel de'ntâiu care a cultivat; arta eloquenţei în A-: 
tena se- zice a fi fost Pisistrat, răsturnătoriul legi=: | 

" gilor lui Solone; iar acela, care a dus eloquența. : la 
“cel mai înalt . arad : de perfecţiune, a fost Pericle. 
"Om de! stat, mare general, cel mai iscusit om de a- 
faceri, Pericle a fost şi cel: mai. mare orator îndinte 

„de Demostene. Timp. de 10 de ani el a eseicitat 0 
4 - , . a IN aa -



  

„putere. absolută asupră  Atenienilor, en graţie “talentelor 

- politice, eloquenţei și! calităților” sale de “om onest, 

' generos şi. devotat binelui: “public. Prin. virtuțile sale | 

„el știi câştiga deplina incredere a poporului : insu- 

şire neapirată unui - “orator - pentru. a indupleca ; ȘI 

prin cuvintele sale, cari se astmânau tunetelor lui = 

„Joe, el domina poporul cu -0 “putere: suverană. | | 

Dupe: Pericle arta, oratorică se cultivă din ce: 

„ce mai mult. In timpul ăsboiului- peloponesial e apă- 

„rură în Atena, sofistii, 'cari 'începură, “a, esereita 0 

. profesiune necunoscută, pănă atunci, deschizând scoale: 

de, retorică pentru junimea, greacă. Cei mai. renumiţi E 

dintre ei:au fost Protagoras, pProdicus, şi mai ales 

Gorgias şi mai târziu Isoerate."” ” o 

 Inse tocmai această, culturi artificială: a talentu-- 

lui de â "vorbi a-' fost funosti, adevăratei. eloquenţe, 

3 al cărei “fond. este cugetarea serioasă,. și simţemin- 

  
“tele adevărate - şi puternice, iar nu. forma,  fraseler. 

Doctrinele, sceptice ale sofiștilor, cari nu făceau nici. 

0 deosebire. intre. adevăr şi eroare, pentru cari pă-- 

“verea indiv idului era toată, știința și a căror măes- 

trie 'consista* în a şti vorbi cu. aceeași tărie de ar: ! 

- -gumente pentru şi în contră; unei cestiuni, . 'sofistii 

zic, făcură din: eloquență 0 simplă, fraseologie. Şi un 

ă mijloc de corupţiune a moravurilor. Din scoalele lor 

eșiră demagogi plini. de ambiţiune, inse fără princi- 

pie și, “fără virtuţi . civice. Din aceşti demagogi cel. 

renumit prin “talentul; “ curagiul Și cinismul, său, Și 

cel moi- violent ŞI mai periculos, era Cleone. 
7 

î. 7 

+
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O. puternică oposiţiune le “facea sofiştilor Socrate 
din școala căruia eşiră alți 'oratori, ca Aleibiade,. 
Cr itias, Anlifon şi filosofi, şi: scriitori - ca, Aenofoute, 
Platoie, Aristolele. Cel mai renumit dintre oratorii 
eleni a fost Demostene, celebru prin stăruinţele sale 
de a cultiva această artă, și prin discursurile sale, : 
mai ales prin acele. rostite în: contra lui Filip, 're- 
gelui Macedoniei, ' numite. flipice, -și prin lupta cu 
rivalul său BEsehines,, un orator inult inferior lui De- 
mostenc.: Faimosul discurs despre coroană, rostit în 
contra, lui Eschines, axă de efect esiliul acestuia. 
Tar. prin filipicele: sale Demostene resistă cu un glo- 

„Tios. succes lui Filip timp de: 14' ani. Regele Mace- 
doniei zicea, -că, se teme mai mult de un discurs al 
lui. „Demostene de cât de toate armatele. Greciei îm- 
preună. Cu Demostene și cu libertatea Greciei apuse 

și adevărata, cloquenţă ; căci. „Demetriu Faleveul ȘI 
alţii, cari mai urmară, se distinseră mai mult prin 
graţia şi frumuseţa formei de cât prin puterea Cu-. 
getării și a: simțemintelor. 

| 
La. Romani. — Al doilea sta al anticităţii unde | 

a înflorit eloquenţa, „a fost. Roma în timpul repu- 
“blicei. In senat Şi în adunările poporului, cât a du-..- 
rat- republica, curîitul era liber. și a tot puternic, 
și de la inceput au trebuit să esiste oameni. distinși 
prin darul vorbirii, ca d.e. I Brutus, răsbunătorul 
Lucreţiei, Jenehiu de (72 ippa, care domoli revoluțiu- 
nea poporului ee ȘI- readuse de pe muntele sa- | cru, “Ippiui Caccul ş. a. Aceasta cra însă o eloqu-
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enţă: primitivă, -fără, artă, din causa lipsei de cul- 
tură -a. cetățenilor și a limbei, şi pentru că arta o- - 

 vatorică era. prin. tadiţiune esclusă din deshaterile 
senatului. Până pe timpul lui Catone Romanii râs 
pingeau -cu' energie, nu - numai pe retorii greci; dar. 

„ori“ce -iniluență a literaturei eline. Pentru aceea Ci-: 
„cerone în tratatul său. despre. istoria eloquenţei în 
Roma («De claris oratoribus>) nu numără între op 

ratori de cât pe Scipione Africanul (285—180) în- - 

vingătorul. lui Hannibal la Zama, pe Catone cel b6- 

trân uumit. Censorul (234—149), de la care a r- 
mas câteva fragmente din cele 50 de discursuri ale 

sale, caracteristice prin energia, și simplitatea lor, pe -" 

„ Seiptone Africanul, cel tine, vuinătorul Cartaginei 

(4. 129), pe. Caut şi. Diberiu Grachu, pe” A Anto- 

ni; Liciniu Crassuj şi pe: Hortoista rivalul „lui 

Cicerone, : - ) 

Cel: mai „maro dintre oratorii zomani a fost Cicp- 

- vone (106—43 a: "Ohr). celebru prin discursurile: sale, 
ca „or de stat, şi prin. scrierile sale retorice şi fi- 

Josofice. EI este privit cu. drept cuvînt ca rivalul. 
lui Demostene, pe. care-l! întrece prin armonia, gra- 
tia și perfecțiunea . stilului ; .nu. are înse' acea -sim- 

plitate și energie a ideilor. şi pasiunilor, care carat-. 

" terizează, pe. oratorul atenian și pentru cari unii cri- 

tici, ca Fenelon, Blair, ș. a. pun pe Demostene mai: 

presus de. Cicerone. | Si | 

Cu Cicerone și cu. ciiderea republicei se “stinse e- 

loquența . politică în Roma, precum se; stinsese cu
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“Demostene în “Grecia. Su imperiu; afară, de Tucă, 
| (Quintilian și Pliniu cel tener, renumit prin pânegi-. - 

ă vicul lui Traian, nu se, mai atlă de cât. advocaţi și 
inu retori. Sa „1 

| " Elogirența. reli, pioasă. "veche. — Ti locul clogaenţei 
“ politice se născă, prin întroducerea creștinismului 

Si eloquenţa.: religioasă, care coprinde,- predicele.. omeliile 
"sau predicele : mai simple” și mai. familiare, discur: | 
 Surile funebre și. panegiricele sfinţilor. Discursuri fu-. 
= mebre aflăm Și “în „anţicitate, îns. erau - considerate 

ca discursuri profane, de vreme 'ce elocuența, reli- 
„ “gioasă nu sista la” Greci--şi la: Romani, piecum nu. 
„.esista, nici: “cler, nici doctrine religioase în sensul mo- 
dern. La Eleni era, 0 tradiţiune, ca în fiecare an s5... 

_. „meargă la; „mormintele eroilor . căzuţi pe câmpia Ma- 
vatonului și. să se ţină. discursuri întru „pomenirea | 
lor. Aceşte discursuri - funebre, “cari: JaEleni. erau C0- 
'lective, la Români deveniiră individuale. - Primul dis- 
“curs de acest gen se zice a-l fi rostit Valeriu: Pu- : 

DR blicola la moartea lui I. Brutus, Pe. “urmă fut. -0- 
= prite prin“ legi asemeni laude. L.- Cesar. înfrânse: 16- 
„sea; ținând un "discurs la, moartea, bunicei- sale. Sub 
„imperiu discursurile. “funebre. deveniră mai -dese, dar. 
Şi „mai neînsemnate, pănă, când prin părinții biseri- 
cei creștine! luară un caracter Teligios. = - 

Dintre. scriitorii eclesastici latini din. primele + vea- 
curi sunt cunogeuţi că oratori s. Hilaviu din Poitiers 
(300—367 d. c.), ș. Anbrosiu, episcopul Milanului 
(310— 397), 5 Ieronini traduciitorul, „bibliei sub nu-. 

„7
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“mele: de ul pala (340—120); ȘI. i cel mai i venuinit S.. 

Augustin. (354—-130), celerbu; prin. Confesiunile sale; 

însă nici unnl din - acestid,: nu poate servi ca, model - 

-de eloquenţă, din, causa “decadânţei” limbei. și. „litera 

- turei latine. Sa i | 

Mai, buni oratori - erau “sdiitorii cclesiăstici: greci, 

a s. Atanasiu, episcopul  Alesandriei, (296—375); 

„ Greioriu din, „Nazăan:a, avohiepiscopul Constanti- 

vopolei (828 — 389), de. la care au rămas -50 de 

predice; „s Gragoriai din „Nyssa (330— ——400) ; s. Va- 

silo (829—379); şi: superior: tuturor s. Joan 3+4— 

400), patriachul Constantinopolei, căruia -pentru fru- 

museța vorbirii sale “i s'a dat numele de Ch 1/s0s- 

"tomul (Gură de ca o 

_. La mode) ni—In- istorie, în i filosofiey în “foluzitele 

- genuri de poesie, „modernii. 'se “pot compara cu .mân- - 

Arie celor. antici, și în unele “chiar. le sunt superiori; 

înse numele lui. “Demostene şi Cicerone” au „VEMAS, 

pănă astăzi fără rivale. . - 

__ Causele, pentru: curi eloquenţa nu s'a, a. putut cul- 

- tiva -în' timpurile moderne ca. în anticitafe, sunt mai 

multe. Astfel este. . înmuiţirea științei şi “prinț” însa, | 

 desvoltarea.- 'cugetării Și dominarea ei asupra elemen- 

"tului pasional.. Filosofia, magistra cugetări și „vieţii. 

omenești, a făcut progrese însemnate în cursul vea- 

-curilorș și: oamenii judecă, cu mai “multă logică şi 

| precisiune - asupra, lucrurilor: și cu niai puţină :pa- 

- “siune, Organizarea sociali Și politică, a: popoarălor 

moderne. este apoi mai puţin i favorazilăi eloquenei, de 

N
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-cât în anticitate; şi imai. ales lipsa libertăţilor po- 
litice a fost, şi în parte. este âncă, cea. mai mare: 

- piedecă - pentru desvoltarea talentelor „oratorice, | 
Din această causă eloquența politică „datează de 

“abia din veacul trecut în Miglia, de la: 1792 în 
Francia, și numai de o Jumătate de veac în celea- | 

| 'Jalte state, Eloquența judiciară este mai. vechie: în 
numitele state; însă și aci modernii sunt mult iîn- 
feriori -celor vechi. La cei vechi afacerile judiciare, 
ca; şi cele” politice, se trătau de regulă înaintea unui 

„mare număr de oameni; şi. legile lor erau puţine şi 
simple, * așa în cât judecata se fiicea mai mult dupe 
“bunul simţ și dupe: equitate,: asttel' că eloguența avea 
câmp deschis și. lare. La: moderni, „din contră, 'tri- 
bunalele sunt compuse „dintrun număr vestrîns; de 
judeciitori ; legile sunt mult mai numeroase și “mai 
complicate, în cât. știința lor : cere un studiu înde- 
lungat și. anevoios și ca forinează aproape singura 
educațiune a unui om de legi, iar arta oratorică - e 
considerată. ca o calitate secundară; pe când la. cei. 
„Vechi - și mai ales Ja Eleni, eloquenţa . era obiectul 
principal al” educațiunii politice și juridice, | Mai vechie și. mai 'cultivată a fest. la moderni e- . 
loquenţa religioasă. Din causa: organizării societăților _înodeime, „diversele genuri de eloquență, s'au desol- 
tat şi se desvoltă independente unul de altul. La E- "leni şi Romani același om: ora orator politic. ȘI ju- diciar în același timp : pe când la moderni rar se 
întâmplă, ca un predicator distins sau un advocat



  

ei 259, 5 

“eloguent să fie în acelaşi timp și. orator politic, sau 

vice-versa. |. a a 

Eloquenţa veligioasă a fost: cultivată de la Înce- 

putul creștinismului, și chiar în cursul evului me=-. 

„diu; însă la. cea mai -mare “strălucire ajunge ea în 

veacul al 17, în Francia, prin Bossuet (1627—1704), 

„Bourdaloue (1622—170.4);. Plechier (1632—1710),. 
Masearon (1634+— 1703), . Finelon (1951—1715), Ş 

Massillon (1633—1762) şi în veacul 19 prin La- - 
cordaire . (1802—1861) s, a. In Germania s'au dis: 

tins pe acest, teren Later (14 83—1546), elevul său 

“Melanehton -(1497—1564),  Calrin (1509—1564:; 
în Anglia Sterne (1713—1768); Hugo-Blair (1718 - 
—1800); în. Italia Segnori, Tornielli, Vanini; Șa. 

„2 Oratorii politici se “ivesc deodată cu libertăţile con- 
stitaţioniale, în Anglia Chatam (1708— 1778), fiiul. 

acestuia, IPilliara Pitt (1759—1806); Foz (1749  - 
—. 1809), Supranumit „Demostenele- Angliei; Burfe 

(1730— —1797), cunoscut prin „violentele sale atacuri. 

în contra. revoluţiunei' franceze ; Byron, Canniny, 

o ş, a. In Francia Mivabeau (174+9—1791) este ma- 

  
» 

„. ele, orator al rev oluţiunii franceze; mai. perfect în 

“formă, dar mai “puţin pasionat este Vor niaud. (1759 

—1793);. apoi Danton, (1759— —1794), Robespierre. 

(1759—1794), Seunt- Just (1768 - 1794; şi mai” 

„tărziu Guizot, Royer- Collard, Thiers, Gambelta ş. a, 

Oxatorii judiciari sunt mai puţin venuniiţi, afară 

de aceia "cari s'au distins tot. odată și ca oratori poz, 

| itici, cam au fost î în Anglia 0 Connrle (177 5—1847)
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" colebi ul apărător al drepturile” îviandei ȘI: “unul din 
„cei mai majestuoși oratorii. populari - ai tutulor tim- 
„purilor; Lird Broouyhân (1778— 1868; în Francia 
“Dupin (1783 - —1565); Berrier (1790-1808), apă- 
. rătorul mareșalului Ney. 
Și mai puțin însemnată, este eloduenţa academică 

„Si cea“ militară,- Pe lângă discursurile: de. recepțiane ă 
- și elogiele” foștilor membri ai acădeniilors; cum. sunt 
„în literatura vauceză. ale lui Fi rontenelle, (165 7—1757) 

| și 4 net cele mai celebre, sub nume de eloquență” 
- > academică se cuprind : ŞI composiţiunile: literare  fă- 

cute. pentru: concursul de “premie al icademiilon. 
E Eloquenţa. militară, -pe lângă alocuțiunile or ale cu- 

prinde” ȘI pioclamaţiunile . scrise, din: cari cele mâi. 
renumite „și. „pline de avînt poetic sunt. ale. lui: Na- 

- poleon I, ca d. e. întâia proclamaţiune ndresată aL- 
matei. din Italia, cea adresată, poporului. din - Egipt 

“după bătaia de la Piramide, şi „cea către “Vieneri 
după. lupta. de la Wagram. o 

La: Români, — Eloquenţa, nu estistăi fură libertate | 
Pentru accea, şi la Români - talentele oratorice Au în- 
ceput a se desvolta numai "de când țeara se bucură” 

„de libertatea, curintului, în” adunările publice, de la 
înlăturarea protectoratului rusesc în urma tratatului: 
de Paris în 1855. De atunci au. început a avt şi 
Românii. oratori' ca d Coygăliceanui, A. Punui, Ba 

du Catargiu, Ce Negri, I 0. Brăloân Ș, a. ca să 
amintim numai dintre cei Dătră âni _ Î 

Asenienea se cultivă. elorguența judiciară ȘI. cea a- 
-



  
„. xele, și în Rev ista Română pe 1862 p. 115 şi următoarele. 

adenică : “ultima. măi. „ales de ia înfinţărea: acăde- 

„i miei : “vomâne. Am pute. menţionă-aci, multe - discur- 

suri. de vecepţiune că al lui Petru Poenar TR “despre - 

George Lazăr, al lui Ioan Ghica. despre Io Câin-. 

i pineant, al” lui Papiu. Ilari acu despre Viața şi ope- 

vele lui: G. Sincai șia. publicate în “Analele. aecde- 

> miei. române ; “şi afară „de academie, multe conferințe. 

Sau ectauri publice, ținute, în societăţile literaze nU-: 

“mite, alone i 

Ta “timpurile mai vechi, înainte “de. 1848, de: abia 

“aflăm .câte un rar. esemplu de oratoric, ca MENOLa- 

bilul discurs, prin! care. ambasadorul: moldovan Laica 

Esi Cârj jă pledează înaintea regelui polon” Sigismund Î.- 

En 1523, pentru âlianţa creştinilor în contra Turci- 

o; ), merioloijul : lui Stefan cel . Mare, un esereiţiu” 

SE îi veacul trecut; 2). diseursul lui- d. „Hasdeu cătră 

"elevii seoălei . din. - Hotin, tradus din rusește de C. 

Stamati în 1855; discarsul. întroductii , „ea istor dt Hut- 

: țiohalei al lui: M. Cogălniceanu ș.a. o 

Ceva mai. dese sunt - discursurile cligioase, din 

cari însemnăm - aci colecţiunile de predice -ale mitro- 

politului Antim, Tsericoiul, publicate cu cheltuiala mi- 

“nisteriului' cultelor; cu biografia autorului de p. Mel- 

chisedee.; „coleețiunile lui P. Maioi, intitulate; Pro-. 

E poraduvii la 07 vi (Buda 1896), „Didiehii + su, învd- 

P. - îi 7 

  

1. “Publicat. în Archiva istorică a României tom, 1 p. ! P 9 şi ur - 

mătoarele. „-: 4 „7 ÎN 

2) Publicat în Axchiva românească pe 1S1S t. pdl şi următoa- 

7
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[ătari despre edueațiinica copiilor, Prodice- pentru toate 
-duminecile şi sărbătoiile anului (Buda 1810); ș. a. 3 

Un insemnat moment: în istoria, națională pentru 
desvoltarea eloquenței politice a fost anul 18:+5,pen- | 

tru. Românii de ambele laturi ale Carpaţilor. Intre 
cuvîntările din această, epocă. amintim aci numai 

„ onumentalul. discurs al lui S Bărnuț despre ra-- 
porturile Românilor - cu Ungurii, ţinut la adunarea, 
„de la Blaj în 3. Maiu, discurs frumos prin forma 
“sa Şi mare prin puternica, intluență, și urmările sale 
_în“politica naţională a. Românilor transcarpatini. . 

, 9. Istoricul vetovicei. 
A 

Retorica sau teoria eloquenţei. s'a, născut din ob- 
servaţiunile făcute, asupra acestui frumos dar al na- 
trei, precum poetica, este productul stadiului teorgtic 
al. poesiei, morala al simțemintelor. şi faptelor mo- . 
iale. Omer, Solone, Pisistrat, Temistocle, Aristide, au 
fost strălucite. modele, de eloquență inainte de a se 
îi vorbit sau scris ceva “despre arta retorică, Empe- 
docle- din Agrigent, în Sicilia (44 a. cr:), dupe alţii 
Tisias, se zice a fi dat cel d'ântâiu lecţiuini despre 
regulele eloquenţei. Goryius, elevul acestora, a în-. 
trodus, această artă in Atena și a deschis acolo prima 
scoală retorică, dând astfel naştere epocei sotistilor, alo. căror: doctrine, au fost atât de funeste eloquenţei. - 
și moravurilor ateniane, a 

Acest, fals curent : de cugetare şi in special teo-.-
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- riile retorice: ale lui. Isocv ate şi altor. sofiști se zice 
a fi îndemnat pe Aristotele, ca, să scrie. retorica sa!); 
operă - monumentală, care cuprinde multe .și adânci 
“cunoștințe despre natura, omenească, și cari în vea- 
curile , următoare a, servit de bază, tuturor scrierilor 
despre arta oratoricăi. Ca retori sunt âncă venumiţi: 
Andifon, “Teofrast,. elevul lui Aristotele, “Demetri zu. 
Fulereul;, mai târziu AMolone. din Rhodus, care. pe la 
S7.a..C. invăța : în “Roma, retorica având. elevi pe 

E Cicerone şi „Cesare; Dionisiu din Halicarnas, con- 
“tempotân cu Pompeiu și Cesare și renumit ca “isto- : 
Tic și ca retor; Longin (213—273 d. 0), celebru ; 
“prin tratatul său despre sublim (peri: îpsus), una din 
„cele. mai escelente opere retorice ale anticităţii ; IA- 
bani; invăţătoriul sântului . “Toan Chrisostomul .ș. a. 
Prima. scoală latină de retorică s'a, "deschis în Ro- 

"ma pe la 94 a. C. de:cătaă, Gallus Plotius din ag - 
dun. Cele. mai însemnate . scrieri despre eloquență, le 
avem in literatura latina de la “Cicerone. Principalele. 

sunt: De or alore ad Qazintaum fivatrem, cuprinde teo- 
ria 'eloquenţei, sau -despre + formarea, oratorului și des- | 

-- pre regulele. discursului ; Oratoi: seu de optimo ge- 
„moro. dicendi, despre idealul oratorulii perfect; Bru- . 
tus seu de clari 25 oraloribus, cuprinzând istoria elo: 
quenţei romane. 
„Inse cel mai. deșvoltat tratat despre. arta; oratori= 

că ni l-a, lăsat Quntilian în “opera, sa, Oratortae in 

) Tradus în în. de DBaihdleny Saint lic, Rhttoriguio M'Aris- - 

„tote Paris 1810.. - 

Ni Serajana, La eratura. | N tie , . . 18 
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| stitrinis libri 12. Un “frumos dialog “despre. deca: 
- dența; eloguenţei: Dă. causis corruptae eloquonitiae,. = : 

„o nii îl 'atribuese lui. Quintilian, alții,: lui.  Plinăui cel. 
„Tentr și alţii, cu mai: multă | probabilitate, lui Tacit 

i intre. ale. cărui. opere:se află publicat,” i 
„Intre scrierile” nioderne afară, . de- Racine şi Aoli-” - __&re, 'cari biciuese în comediile: lor - pe. advocaţii tim- 

pului, și afâră de. teflexiunile li La Bruire ŞI: "Pas- ina 
cal “asupra, acestei arte, menționăm . aci! “âncă=:Dialo-. 
„gurile despra. eloguență ale. lui Fonelon; Discu: sul 

_hii d' Ag duesseau despre decădința- -eloguenţei fudiciaye 
Locțiuunile de veloriecă: și literatura frumoasă. ale lui 

lu go “Blaiv, traduse din englezește in diverse limbi . 2 - --de:mâi mult ori ; Retoii ica hui Voltaire: estrasă din 
dicționar ul fi ilosofiv îc al stu; ; Eloguința amtonaulaii (Elo  quence de la. chair). de Aura Yi Elemente de lilera-- i - dură. de "Ala montel;. -Pri incipie literare. “de Battoniă,. 
“Manuale de: retoricii mai nouă suzit de insemnat: 

P, incipie de “eloguență (Gun: ii pe der Borendsamlad) : cu modele alese din. literatură, clasică Yechie și me Stă | dernă,, de N Sehleiniger, (Freiburg. 1883): „Roloriea, populară. sau arta de a vorbi în conferințele publică de Ed. Laboulaye, publicată la: Sfirșitul înteresantei sale . scrieri Discours Populeives (Paris 1869); Zroria o ăi lequentei (vol. 5 din 'Biblioţehek der Humanitii- AVI is senschaften Wien 1825) Ș.'a. În: „limba română a=: „vem: 0 retovică .de Morar (Aonar,, Buda 700 0 vetori ică de AMarcoriei, alta de D. Gusti Și cea mai
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nouă de Oh Negoescu (1888) și un “studiu despre 
“ebqenta n română „de - V., 4 rochie: (1867). 

7 Spa „Eemple de. discursuri, i 

Discursul lui M. Cogiătuiceanae, âdresat. dointlui 
„Moldovei, după ale ge ea acestuia în adunarea oloclivă 
a “Moldozei, pedința „de la 5 5  Zamiari io. 1889. 

i Maria ta ia m 
_ 

- “După o suta cinci zeci. și patru “ de ani de umi-: 
„lire ȘI. degradare” naţională, "Moldova a- inteat in-Ve= 
: chiu: său drept, consfințit , „prin. capitulaţiile sale, 

dreptul de â:și- aleg ge. pe capul său, pre domnul. 
: „Prin. inălțarea Ta -pe. tronul lui Stefan, cel - Mais 

's a, reînălțat însăşi haționalitatea română. Alegân- 
“du-te de capul, său, neamul nostru ' a voit. să m 
_plincască 0 „echie datorie cătză familia “Taj a „voit. 
..s8. esplăitească. sâng gele strămoșilor Tel vărsat pen- - 
tru libertăţile publice. . i 
„„ Alegându-te pre Tine. domn în. fede noastră, noi 
am voit :se arătăm lumei aceea ce toată- teară do- 

- reşte:. la legi nouc, „0. MO i 
* 0 Doamne!: mare ȘI. framoasti- -fi esto, misiunea! 

„2 Ocistituţia, - din 7 (19) August ne însemnează o e- 
2 pocă "nouă și Măria ta eşti. chiemat” s8.0 deschizi. 
Fii. dar. omul „epocei; fă..ca legea se. înlocuiască, ar- 

„britrariul; fă ca legta să fie tare, iar tu, “Măria, ta 
„ca domn; fii; bun ii bland, fi îi dun mai "ales pentru 

a . - E . Sa -
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. acoici, , pintru u cari "mai „toti domnii drocaţi, au. fot 
nepăsători sau fc. a | 
Nu -uita că, dacă 50. de deputaţi te au ales don 

inse ai să domneşti peste două. milioane de „oameni, 
- Fă dar, ca domnia, ta. să fie cu. totul de pace și - 

de dreptate, împacă patimile și: urele dintre noi și. 
reintrodi in mijlocul nostru sirămoșeasca frăție, Fii 
simplu, Maria. ta, fii bun, fii domn cetăţean, urechia 
ta “se fie pururea deschisă la adevăr - Şi închisă, la . 

- minciună și lingușire, 
' Porţi un frumos și scump nume, numele lui Alec- 

sandru' cel Bun. Să trăești dar -mulți ani! : 
„Ca și dînsul, fă o doamne, ca prin dreptatea Bu, | 

. ropei, prin desvoltare ea instituţiilor noastre, --prin 
| simțemintele tale patriotice, să mai „putem ajunge 
la acele timpuri. glorioase. ! ale nației noastre, când *. 
Alecsandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului > din” Bizanţiu, că: 

- România nu arc alt ocrotitor d cât pre Dumne- 
. zeu și sabia sa! a 

„Se trăeşti Aria tal. 

| Discursul atribuiț lui Mihaiu Viteazul înaintea 
luptei de lu Călugăveni, în 12/25 Aug gust, 1593, 

4 

Si ostasilor: 

aa 

Aduceţi- -v& aminte de vechia noastră vitejieș, căci ocasia, de acum este frumoăsă, Și de 0 vom pierde .a- . 

L
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nevoie o vom căpăta. Tareii sunt uimiţi de atâtea 
pierderi; cetăţile lor de toate. părțile * sunt cuprinse; 
din câți capi au avut armatele lor, numai “unul a 
rămas, care mai “indrăsnește a ţină frunte: creştini- 

„- lor; cu el avem -a ne lupta, şi: gloria de a-l birui 
„va fi foarte mare. “Mulțimea vrășmașilor nu trebue 
„se xă „sparie, de vreme ce Sinan a lăsat. cele - mai * 
„bune oști ale sale in garnizoane prin | cetăţi, şi au 
adus cu sine numai oameni, cari vor face mai mult 
„sgomot. de cât vătămare. Pe lângă. aceasta, locul de 
bătaie nu poate fi mai bine ales; aci mulţimea lor 

- este nefolositoare.  Aduceţi-vă aminte” de cruzimea 
| vrășmașului, care: nu iartă inci o dată pe cei.biruiți, 
cu atât mai. puţih pe cei ce s'au. evoltat!: Nu este - 
destul, că am: scuturat jugul xobiei, că am. reinnoit 

| vechile legături . că impăratul Şi ne! am pus sub o. 
| putere ardeleană, dacă, prin: o faptă strălucită nu vom 
E căuta se intemeiem această 'vrednică hotărîre; A venit 

"vremea, să ne luptăm puternic pentru : libertate, iar 

“mai cu. seamă pentru . cinstea legii, ca să “dovedim 

“ Turcilor, că de ne au. călcat ei mai inainte “patria, 

a fost - numai din causa, - neunirei noastre. Dar acum 

"când toate” puterile vecine stau în' bună înţelegere : 

impreună; trebue să dobîndim. prin unire cea ce am. 

pierdut .prin zavistie . și impărechieii, și să gonin- 

“pe acești . cruzi tirani dincolo de steîmtoareă lor, de 
“- Dardanele. Toţi vecinii și-au făcut datoria, când bă- 

" tându-i, când gonindu-i din cele mai bune cetăţi ale 

„or, astiel în cât, ei , prăpădiră cea mai bună, parte - 
IP - a , , . | 4
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- din armata « ce. Sinan Paşa dusese în “Ungaria: E 
câm pot și Românii dobândi „0 asemenea glotie; căci - 

     < “toate, dovedese că “vom avă: aceeași norocire; 
N. 8. Esemple ; de discursuri se pot: afla și. în | 

“ căxţile” -de lectură, străine și române, = întrebuințate: - 
“în “scoală: d. e. “discursul introductiv la cursul 'de 

_ istoria: națională de A Cogălniesanu, Un toast de:C. 
“Negri, Puterea de viaţă a, „națianei, române de Cipa- i 
„iu“ și a. -Ca deprinderi xse- pot da discursuri de feli-. 
citare, de binevenire, de inaugurarea, vre unui insti- | 
tut, pentru diverse sărbători școlare, discursuri, funo- 

> 

bre, Şi a). Ei 5 
- 
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SR 1 Origini. și. “otizetul. literatuirei. ! — Ce. insemna la încoput 
rîi vorba literatură? Când a început a se deosebi de grăma- 

i - -bică? Liţeratura  î în, înţeles: întins și restrîns, Impărțirea ei, 

„ia: 1*Se poate stabili o "margine între Jitoratura frumoasă și: „cea, 

scientifică? «ta d 
- 2.-Stiința și literatura. — Ce numini „ştiinţă 2 Deosebirea între 

... = "limba ştiinţei și” a literaturei. Infuenţa formei literare” asupră / 

pe “Ştiinţei, Esemple. “Paseria, muscă, — Aceeași dupe Buffon. 

„Be Isemnătaătea și infbiența literaturei.— Pentru ce literatura 

ave mai "multă influență de cât ştiinţa? Ce. ne spune ştiinţa 

Şi ce ne Spune literatura? Influenţa literaturei asupra. minţii, 

SR i inimei şi voinței, “Cărţile sunt amicii noştri cei mai buni. - 

          

îi | Sa NNE i N T i di dea RE: ÎI :- 

"5-6 

7-10 

pe - - Goethe despre literatura” poetică, Nu toate - operele li terare' 

  

1 îşi cele rele, Cendiţiunea- unui i bun scriitor, Scopul lit6raturei ”. 
“ca artă Aa e 

„Retorica şi părțile “ ei. Retorica “sinonimă cu teoria, literară 

şi literatura sinonimă- cu critica literară, Științele, cele mai 

“ mecesare, literaturei n ui 
5. Folosul' teoriei literare, — Pentru ce „teoria literară e nece-, 

„sară? In ce consistă folosul ei? PD a 
+   ” a a. Ea .: LI 

10-15 
4 Liteatura şi veoriea, — Titeratară ca cuprins şi ca teorie. | 

A 

15-16 

16- 15 .   

“3. sunt bune pentru toţi, Necesitatea” alegerii între scrierile. bube - E
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| PARTEA L - . 7 

'Regule generale de composiţiune și de stil. 

Dag. 6. Impărțirea tor RIRIIR Da Aa „19 

CAPITOLUL, 1... . : - 
po, E : 

- ! ” | - Regule generale de composițiune. 

„7 Fundamentul și principiul regulelor de composițiune și -de stil.—Scopul vorbirii și scrierii, Impărțirea activităţii intelec- tuale în cetire sau ascultare, şi urmarea ei; esemplu: 'lec- tura” antorilor clasici străini în scoală. Principiul resultat, de aci: economia atenţiunii şi deșteptarea închipuirii, Rezulele ce ucrivă din acest principiu . Pe 19-99 bila 
pa - 

S. Alegerea temei Și regulele pentru lucrarea ei.—Condiţiunile „unei bune teme, Regule generale de composițiune . „i "9x04 9. Tema sau titlul composițiunii, = Inţelesul acestor „termini. 24 10. Incenţiunea sau studiul temei.—Prima, lucrare. Cum 'adu-  “năm şi căm însemnâm ideile adunate ?. Onestitatea şi plagia- "tul în literatură Ce sc înțelege în retorică prin îeențizune? Condiţiunea de a pută studia bine o temă și.de a fâce o bună! seriere . Esemple și deprinderi, . . DD e U. Xoțiunea, — Prima trebuință” în studiul temei este definiţiu- nea lucrurilor şi vorbelor. Noţiunea. Sfera şi conținutul ei... „ Noţiuni, generile, speciale şi individuale, Deprinderi IE 25-30 12. Cugetarea sau Judecata. — Cuprinsul ci, Proposiţiunea. Fe-. . lul judecăților. Cea mai importantă: împărţită a lor, J udecăţi analitice şi sintetice, Deprindei / „80.8 "19. Definiţiunea.—Note generice şi specifice.” Ce' este 'definiţi- . "nea? Definiţiunea logică şi literară “Definiţiunea nominală şi reală Esemple . PE A 32-34. I4. Disposițiunea său bla nul temei.— Punctul de vedere al îm- - 
Ji 2 

ui pini Părţirii,. Ordinea logici şi rogulele împărțirii Introducerea şi |... conclusiunea; scopul lor, Esemple şi deprinderi 34-36 15. Elocuţiunea.—Cână se face stilizarea, şi ce trebuie.să aveni aci în vedere. — Poveţe pentru. începători: puterea! deprin- -: 
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” derii,— căutarea” disposiţiunii;— lectura modelelor aleseș_r6- 
-* vederea lucrării după un lung interval;—ferirea de presum- 

ţiune şi neîncredere în sine; — importanţa asociaţitnilor li 
5-39 terare o ei . 3 

- . Și Da A 

= CAPITOLUL N. 

Stiud, "regurlele și însuşirile lui. 

76, Defihițiunea și insușările stilului. — Ce e stitul.  Deosati- 

- rea lui de limbă şi de cuprinsul scrierii sau de idei. Pentru 

ce stilul e individual?. Cine poate ave stil? Așa numitele în- - 

„Suşiri ale stilului. Propriile î însuşiri: originalitatea, şi eleganța, 

și cole derivate din ele. — Unilateralitatea, celor două defiuii- | 

„țiuni tradiționale: still e omul şi stilul e luerul. Cele. trei. 

momente în formarea stilului: concepţiunea, organizarea ei, 
însufleţirea şi espresiunea. Vechia Înpărțive a a stilului.—De- - 

17. Puritatea limbei, — Condiţiuneă de a îi lesne înțălesi. “Ar- 

-“chaisme, barbarismele şi speciile lor; neologismele, când sunt 
„necesare 2-—Principiul pentru cultivarea limbei literare, Inţele- 
„Sul cuvinteler pentru: erudiţi şi pentru popor; — necesitatea 

„ păstrării. cuvintelor înrădăcinate în limbă; —cele două însu-. 

şiri distinctive ale limbei române şi trebuinţa de ale păstra; 

teoria circulațiunii cuvintelor;—corolarele şi formularea prin- 

„prinderi cc BO 

-cipiului.—Esemple de barbarisme, . Deprinderi 2: 44-53 

18, Cor 'ecteța limbei, Ce însemnează a îi corect?—Cele mai răs- 

pândite greşeli îu' contra corecteții: de declinare, de: concor-: 

danţă, de înteipuncţiune, anacolute, solecisme, Remediul în 

„contra acestor greşeli, —Deprinderi Da e „83-56. 

n "79, Lămurirea şi esaclitatea. — Când e scrierea. lămurit? — 

- - Condiţiunile scrierii lămurite. — În ce stă esnctitatea 2—De- 

__ fectele î în contra lămuririi şi -esactităţii: espresiunile nghotă-. 

-_xite, vorbele sinonime și ambigue, espresiunile prea abstracte, 

construcțiunea falsă sau greoaie, termini nepotriviţi, frase con- 

trazicătoare sau absurde, interpuncțiune, greșită. -—Depriuderi. 36-60 

„20. Precisiunea.— Când e stilul precis? —Detectele opuse preci-.! 

A 
21, LU hitateay rar ietatea.gradațitunea şi transițiunea. — Unitatea 

7 : '- D 

siunii: tavtologia. pleonasmul —Stilul” concis. — Deprinderi.” 60-62 +



; 

  

„tonulai, — Espunerea: tncptae a ideilor. sau a faptelor, — Iu ce-. PN 

      

   

  

7 stă varietatea stilului 22—Cum. se face transiţit nea e "62. 63 22, Ori i ip inalitatea. stilului.— Când este: stilul] origiual? 2: Prin” ÎN . ee. se, deosebește stilul original” de. cuprinsul și “liniba serierii? - — Cele mai. însemnate. î Însuşiri derivate din. orivinalitate. - 64. 
'— Când e:'stilul. natural? Esemplu, — RR Stilul nenatural : "bombastul de vorbe Şi-de cuprins, Esemplu. 65- 67 

23. Natur alefa stilului. 

24, Stilul: "edulat sai reflectat. 
“pentru ce3-—Prin- ce se distinge stilnl reflectat 'de căt __lul natural spontancu. sau îmbelşugat ? Esemplu „i: -6; . Eleganța.— „Când ăste dioţiunea elega anţă şi! când trivială? pe ati „El&ganţa stă în demnitațea espresiunilor, în n eufonja verbelor 

   
   2 

și: armonia fvasei i 
ia _2g: Frumuseţe stilului sau seriile j 

— Cind se zice stilul :ref flectat, şi a 

    
d o 

"Gă: se . ” 
    

zice stilul frumos ?—Mijloacelg întrumuseţării?: concretizarea, . "6riginalitatea construcțiunilor, invensiunile, epitetele, figurile: „ Simplitatea espresiunilor pentru 
“se distinge stilul frumos de cel 

   

. de , sublim, Esemple. —' Prin ce 
bombastio?-—Prin ce se. dis-": 

    

“tinge > frumuseţa de eleganţă? - Regula Supremă e, 70-33 - 

Ş caprzoLu, TI. NEI 
SAD a „Despre fi De “4 es 

: : i , . - - 
7 

” . . ” 
a - ". > . 

7. 7.. Originea ; şt speciile fii ptarilo) — Cam: se “nasc figurile : îi po . ga lor: “Tropi, figuri de 
28, Tropii sau figurile de cuc inte, 

“raporturile din cari.se 

2? =Cum-se. esprimă “imaginile 3 
: feluri sunt?— Metonimia, în ce''stă? la câte se pot reduce 

nâște 2— 

cugetare, figuri gramaticale.” 73. 74 . 
—Cuv intele esprumă: noțiuni ?, N 
Cum. se nasc tropii şi de câte is 

Sineedochea- ş şi. antonomasia. ! -. + n —AMetafora;. pria ce se distinge de. „metonimie ? inetatore ; Ai dicale: şi boetice. — - Causelg „encrgici şi frumuseţei figurilor, ce 
1 Prosopopeia, în-ce stă? 

prin ce.se distinge. da: “metaforă ă 

"poarălor? einblema, bictoglitele, 
. N 

- | N 

  

— Metaforele trebue şă fie naturale. .—Sub-speciil metăforei ? :, -. - Şi ; — Alego; ia, ce este? — Afusiuniea, 
şi alegorie? —- - Simbolul, po. Mc aa 'ce se-Întemeiază, s sau prin ce se distinge” de alte. figuri me- a tafonee? pentru ce se întrebuința mai mult i iu “copilăria po- Ma 4 SI 
miturile, — = Proverbizle; ca 

* . m a 
o N 4 _ 

 



  

Sa “niţiieâ; subicetul şi scopul “fabulei. Pontiu ' ce în ratie nu > a 

12  Hgurează omul ? Cum" sant scrise ;7— Parabola, .Definiţiunea, , 

- “subiectul; scopul: ei. Deosebirea parabolei de fabulă. Originca 

N: importanţa ei: — Cinilitura Definiţiutea şi scopul: ei“ Te 37 

„29, Figurile de: cu ugelare, =—Definiţiunea, lor. -—Cele mai “însom- ua 

î.. nate figuri de cugetare: „Repeliţiunea; în 'ce- stă. şi când “sc : 

” întrebuinţează ?— Estlmaţiiuea, când se întrebuinţează ? 2 

Elipsa,- definiţiunea. şi însemnătătea, ei.—, -postrofa de: unde” 

"Vine puterea impresiunii ei? — Zatreharca, î în.ce stă. ener gia 7 

ei? — Ironia; sarcasmul ; s—hiperbolu; negaţiunea; "gradațiu-.. 

   
         » nergiei şi “frumuseţei acestor Îiguri cc ct „87 -93.. 

30,/Fig gauri gramaticale. 2-a. Figuri etimologice: ieresa, crasa 

RR apocopa, 'sincopa, b. Figuri sintactice: silepsa, atracţiunea, ze-, 

"ugma; ' anacolutul, „enallage, conjuncţiunea, disjuncţiunea, pa- ae 

  

„i rentesa, —Onematapeia;, parenomasa i A 93-95. 

a “PARTEA IE. Sai 

a Gena ite uiteatuvei prosaice: E 
zare i i Y 

E 31. Tipărirea literature. Literatura prosaică ş şi cea” poețică;. 

"obiectul şi : scopul fiecăreia. —Genurile literaturei progaioe. — 

  

     

    

- Observaţiuni: g senerale , SV i n. . e Rae „9%- 97 

Dia - mi "CAPITOLUL, IL i i 
Si , : | . „Genil narată. a Ă n - a î j 

2 | DE 2.. ia Şi. împărţirea. ci. Si Obieitul și. şi. 

  

ii coral naraţianei prosaice şi a. celei poetice. — Insușirile” de :: 

Ec fond al 'ori-Cărei naraţiuni: Adevârul şi, în, naraţiunea poe- --.- 

: az _ ? tică, verosimilitatea, 'unitatea, plasticitatea concepţiunii —In? ” 

îi. sușirile de formă: Tămurirea, precisiinea, osactite tea. — Spe- 

1» „ciile maraţiuni “istorice : aaa a DT-LOL, 

38. Istoria, Definiţianeă, şi “importanţa ei: ii; „100- 106: 

54 Dnpărirea, ; istoriei. — Dupe cuprins: : 

        
i , pe pe . 

[| - To." Ri Di - . e 

"nea; contrastul; comparaţiunea; definiţiunea “și, esplicarea e-- o.



specială; istoria întregii vieți publice: sau a unui singur ram al vieţii. —Dupe modul 'de tratare: istoria politică, critică, fi- losofică. — Științele ausiliare. ale istoriei: —— Obiectul şi sco- . pul lor ata 101-102) 35, Insușirile istoriei. — Adezevul. Cunoștinţele necesare, isto- ricului pântru' aceasta; esemplu. -— Aepărtinivea sau drepta- tatea. Rolul istoriei, Cum trebue înţeleasă, nepărtinirea, — | Unitatea. — Partea” aneedotică, — Insușirile de formă: dom- „Ditatea' Şi seriositatea, proporţionata împărţire a materiei, lă-. = mourirea, esactitatea, precisiunea, frumuseţa stilului, — Re " sumat i eu ce e 102105 „36. Speciile istoriei. — Cronica; . deosebirea ei de istorie. Cro-: - „. nice mai desvoltate ; esemple, Cronicari străini, cari se ocu- pă de Români. Deosebirea între anale istorice şi anale aca- Ea „ demice, =! Me o Da Aemoriul. Definiţiunea; lui, Cele "mai însemnate memorie în hteraturele latină, franceză şi română, — Ce înţeles mai are: cuvîntul 7enosiy? Ne Aaa a Ei Na Biografia. Ce este? Cari biografii au numai. valoare psicholo-.. - Ă gică? şi cari, pe lângă aceasta, au şi o „valoare istorică? Pen- .  ..- tru- ce: biografiile sunt mai grele de soris de cât istoria pro- priu zisă? Cele mai însemnate biografii în ! literaturele eli- Ea nă, latină şi română, 
E E aa N - 

„Aneedota, Etimologia Și înţelesul ei la început şi astăzi. De - LS unde se iau subiectele anecdotelor? Scopul și “forma anee-..: i. „- dotei, Sa rs Da Geografia și statistica — Originea și iniportanţa geografici. Im- "_părțirea ei în matematică, fisică, politică, economică. — De- finițiunea, importanţa "și inceputul statisticei, Inceputul ei la noi. 0: o AR MP - Îstorin literaturei şi artelor și critica literară. — Importanța . lor. Deosebirea Între istoria, literaturei şi critica literară. Dec- sebirea între critica literară vechie şi cea modernă. Cele mai ! E însemnate scrieri de critică literară: — Care e scopul anali- - zei. critice? Ce trebue să 'ăutăm în fie care scriere ? Since- | .. _ritatea şi obiectivitatea Ca e ea 7 1052107 337: Originea şi desrollarea istoriei, Tradițiuni și legende, Lo- gografi. Primii istorici, Deosebirea între istoria vechie” Şi cea :., modernă i ERE a SIT-UI8. 
sm 

« * - . ..
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Mihaita Viteazul osândii d moarte: Naraţiune istorică de X. - 

>
 
O
 
o
 

“BSEMPLE 

în Relatie da, geniu ndrativ. 

  

„Pag. 

1 
Bălcescu .;,, i : ue 118-120 

O femeie eroică. Scenă din 1849, Din «Aeroriul lui IL, s. i 

Șuluţ i ae 190-195, 
-. Cleobul. «Biografie - octrasă din. dogmele filosofilor din. antici- Ia 

tate» de P. N. Georgeseti ia aan n e 196-129 
“Anecdote , . . , e a e 199- 131 
Petri, Rareș ales domn rdiiane din colecjiuiea lui Ne- 

culeea .. „131-132 

Dochia și, Traiai. Legendă. națională, versificată da 6 Asachi 132-134 

E Stejarul și trestia, Analisă ] literară de Batteux PR „185-140 

-DEPRINDERI: 

„Relativ la g genul narativ, , îi ] „ 

Moaste lui Longin.. -Naraţune istorică CEA 140 . 

“Luarea. Sarniaizegetusei.. Naraţiune istorică”. e MOISIL 

7 

E Lupta de la Călugăreni. Naxațiune istorică 0, MAL 

_ Coaja 'de nucă. Naraţiune din' viaţa particulară , aaa 041-142 0 

„Simeon Bărnuţ. Biogiafie eee I4D-148 

"* Aoram Iancu, Biografie. ari. „143-144 

femistoele, Schiţă de anecdotă . . ÎN a. 1 144-145 

" Poetul” Filozen şi regele Siracusei. Şchiţă de anecdotă „145 

„ Alesaiidru Și medicul sut Schiţă de anecdotă De "145 

CAPITOLUL II. 

Genul didaclie. 
“ : ! 7 ; 

ş. 38. Impărțirea lui. — _ Lăţelesul cel mai larg -al Itoraturei - 

didactice şi înţelesul cel mai. restrîns, — - Deosebirea : științei 

„de cătră cunoștințele vulgare. — Cl: sificarea scrierilor di- 

„dactice. aa) 7 146- 147



     

$. 39 So osia Rosofică, = Obiectul ş şi. “raniiticăiuio filoso- - = fiei: psichologia, logica, morală, estetica, pedagogia! econd- DR - Mia. politică, jurisprudenţa, “ metafisica, psichologia: rațională, E filosofia năturei, _ Inceputul Filosofiei; fisica” sau fisioloxia, So- 2, N „rate, Platone şi “Aristotele, Stoicismul,: scepticismul, epicure- o Î i ismul,! Lucrețiu, Torațiu, „Scrierile: filosătico ale lui Gicelone, DI Cei mai însemnați filosofi în. timpurile modeins.: Descartes, : PA „> Bacon, "Locke, “Spinoza, D.: * Hume, Kant, Auguste Coimpte, E + H.. Spencer, Schopenhauer, Stuart Mill ş, a.. Partea filosofică î "în. lileratură română, Răfluenţa, filosofiei” asupra civilisăținnii, n: +—Econoniia politică: cele: niai înșemnate scrieti ;. MR „148. 152 *20, IAteratura aforisitică.—Ce sunt aforismele. Şi. cum „se mai . Sa numese,— Etimoloy gta, însămnătatea” și: istorie ia, proreidielor: i la Blini; la "Romani; î în literatura română, proverbio” bopu- | „larg! (Floarea. darurilor, Pilde . Hlosofeşti, Archi” şi Anadin, i “viaţa” lui Bertoldo), ş şi poporane! (povestea vorbei, "cglecţiunea | N “lui P, Ispirescu, Șt Golescu ș și L. :G - Hinţeseu).- —  Zroterbie, . dra natice. INIR: i) : „a „Mazime, iiotise și irc Ce. sunt inviat, Ia: ce Sea: S „m&nă și în ce se deoseboşe -de proverhia;' esenplgi.- — :Cele 2 mai însemnate “colecţiuni de Inaxi me 3. Erasmus; Stobaeus, - : „ Musoniu : Ruifa; Marcu Aureliu, „Epictet, La- = Rochâfoucauld, | aa Chamfort, Ta:Bruyăre, Pâscal;. în literatura reg română: Filosoful + indian, Conductorul "p8 căile vieţii, Istoria , pieroglifică,. tori: 

  

  

   

   "Sine. asupră: înţelepciunii în viață. Le Is iz ! „ Kliotismele.—Co Sunt idiotismele și cum se e căplică i originea lor. * Insemnătateă lor. — Enigmele,. și șaradele și. logogritele, : . 159- 166 41, Scrieri literare. didactice. — Cari se numesc . “astfel 8. Cele mai însemnate 'serieri didactice la Greci, la Roimani, î în fim - 
” pul. renașferii, la Francezi, şi Germaăi, la” noi i -: 166- 169 
42. Literatura” scienti ică.— Ce cuprinde. Frsiea, - — Ohiniia, . - 

deosebirea ei de fisică, originea şi întemeierea: ei. — Fstoria.. > - Ma 
naturală și împărțirea « ei.— Lig guistita; "obiectul ei şi _deose- II | 

„birea de filologie; Shiectul filologiei i —serierile asupra limbei “7 române pi - ea 108-173 
. 13. Xamcle și fos mele ope) clor de diteii aură. didaciică. ap 3 - ” părţirea lor. dupe cuprins.— Tratatele; deosebirea îutre ele şi | manuale, — Alte. Scrieri, dicţionare, enciclopedii. - — “Forâiele - scrierilor didactice .. . bă 

+. 173- mă. 

       



    

a, “Deser ipfiinea..— — Deosebirea într detinițiune și ? -doseriere, a , 

i Felurile deserierii; deosebirea! între deserierea” didactică, 

- sau "scientifică “şi cea poetică. a 

- :— Speciile: descripțiunii poetice: Tabloul; caracterul; ; ortretul; păr 

ralelă;. panegiricul; eontemplațiunn, deosebirea &i de „cătră - 

| 
4 

Li 

| i. deserierea pidaetică, e Şi: poetică + ap ee A 175- 178 E 

  

ie aa ALI 
. i 7 2 A a , . . PRE 

[a BL SI DEPRINDERI NR 

| ie Tyaisileaniay descriere didactică. de maiorul B. Tanâscui,. -) - .178- 15. | 

_- Ardealul, descriere “înfrumuseţată. de N. Bălcescu „ae 181-183 > 
| Demo „de, descriere. a).. Fabricarea porțelanului.: b). Tvenţiinea | 

sticlei. c). Preg gătirea stielei d), Intocmirea * unui glob geogra- o 

0 priveliște” a României în trecut. Tablou din +Cântarda Ro. e 

*maniei. a: N NI Ra 187- 1s3 
| Bien Cairacter. litera 240 ia Tipa i 3 i 183- -189 

(  Misantropil. "Caracter moral de La Bruyâre pia 189 
pi „Buffon şi Linnaeus. Paralelă de Cuvier .: „i. i. 189-191 
| -Furul şi. calomniatoi rul. Paralolă dupe Stern i. 191-19% 

| 
| 
4 

! 

. „ “Sehiţari de teme. Luciu + „ Catilina Vind Tepes. "Teme libere: , 192-193 ; 
Elogiiul bradilui, gi SP 194-159 Ei 

Trandafirul :. “schiţare: Teme de logiu AIE 193-166 + 

„Ruinele, "Palmirei. Contemplaţiune” de Volnag  .: „2 e LOG-198: 

| Ie Zi îrgoi: iștea. Esemplu, de contemplațiuie de X: „Bălcescu, Tine. 

| de contemplaţiune -.. . ; a ra 198-200! 
i 45. Epistola didactică. — Deosebirea de dl, „epistol ps ŞI Ea 7 

. Pie 7.200 - 
7 . 

1 
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—
—
—
—
 

n 
—
—
—
—
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   „ Tul ei. î.. . e 

ai * Schiţiri da epistole didactice. — Răspuns unui amic cară Sa plâns” 

„ i în contra uritului.— Ce” şi uni trebue a 'coti? ——E. folositâr. - » » 
MPR şi plăcut, a învăța musica. Pentru. ce învăţăra - a „ desemna? 3 

SE - E „Pentru ce învăţăm, a “gânta? —Teme libere... ,. i. 2012206 * 

46. „Disertaţianea, - — Dou&: „înţelesuri ale ci: unul. relativ la. 

„.dond. şi opus tratatului, altul. „relativ la formă şi opus doseri=" 

- erii şi. araţiunii, Modul, de a, 2, combate, pe adversari, = Stilul . 

" disertaţiunii. .-... : : Da 

“ Psemphi de disertatuie ; :  Tubirea și regali: iaseă, dupe 7 

ri Fr Wagner. ae DIE i E 

  

- 

        

. „fie. e); „Uriginea şi "pregătirea oglinzilor î DN „ 183- 186 A



. 

  

. 

„Planuri de, disertaţie i a), “Vioreaua; b).. Stiinţa e: cea mai „2. bună avuţie; c)- Pentru ce învăţăm limba franceză? d), Pen- „tru ce învăţăm! geografia? 6). Ce. folos-ne aduce studiul fi - sicei?*1).. Studiul şi folosul matematicei. 8). Ce folos” tragem din «studiul. istoriei? h). Cum Se esplică superioritatea Euro-. pei. față cu celealalte continente? i). Cansele căderii republi-- i "cei romane. k), Influenţa pulberii de pușcă. ]). Este vînătoa= :. ” rea 0 petrecere demnă de om? m). Pentra ce este înfiorător , a vedă_chinuind animalele? n). Cum agricultura este temelia civilizaţiunii? o ERE PN ” Teme libere e a ao 47. Dialogul, — Pentru cari, teme e potrivit dialogul ?-—Pentra „ ce dialogul e mai gieu de cât alte composițiuni ?—Insuşirea 
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” caracteristică a. dialogului. — Dialoguri. celebre, — Deosebirea |. i între. dialogul filosofie sau scientific și între Simpla - cânvor- bire ca în conversațiune, în dramă” şi alte genuri de scriere. „ Esemple.=—Soerate. și Pârrhasiu, dialoi de: Xenofonte. — Socrate şi Glaucone, de același. — Playa de dialog. -Avuţia. A „Courersaţiune: Antoniu și Claudiu, dupe Erasm “ " Planuri de dialog dramatic : a). Iubirea Îrăţească şi sincerita:. tea. b), Tubirea de aproapelui. c).. Mătrăzuna . "+ 217-229. 45. Tvaduceri din limbi străine. — Scopul și "'condițiunea unei „ bune traduceri. — Insușirilo: necesare unui bun: trăducător, — - = 
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„ Calitățile unei bune traduceri.— Traducere verbală și liberă. 229-231 

 “OAPITO LUL III. 
+ Genul oratoria, . 
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necesare oratorului. — Obiectul retoricei, =— Deosebirea între eloquenţă și retorică, — Deosebirea între eloquenţa vorbită şi „Scrisă. — La ce se reduce importanța retoricei ?. „i; | 50. Discursul și speciile sale. — Inţelesul reştrâns şi înţelesul larg al discursului, — Scopul discursului. — Impărțirea discursu- - ilor la cei vechi dupe obiectul lor în demobstrative, juudi:. ciare, și deliberatire.— Impărțirea lor în retorica modernă in „academice, religioase, judecătorești, Parlamentare sau politice 

40. Floguența și retorica.—Ce numim eloquență? — Calitățile ei 

981-533. 

şi militare, Obiectul. scopul și calităţile fiezărui gen . . 2939.98. 
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51. Regulele discursului . Ț e ee ete ae. - 238 

52; Invenţiunea sau studiul discursului: — Ce înţelegem prin: 
invenţiune. — Calitățile necesare. pentru a convinge, a plăcă - 

şi a .mişca.— Co. se înţelege prin locuri comune? — - Locuri. 

comune întriusece şi estrinsece . . . „ 239- 212 

"53. Moracurile oratorice sau însușirile necesare oratorului: _ 

onestitatea, cultura şi tâlentul, convicțiunca, corecteța , . 242-244 

„51. Pateticul.— Ce numim patetic sau pasiune oratorică.—Deo- 

sebirea ei de pasiunea psichologică.— Precepte pentru a omo- 

ționa și a entusiasma.— Pateticul direct și indirect; esemple. 244- 247 

55. Disposiţiunea. — Părţile ei.— Scopul fntroducerii şi subîm= . 

părţirea ei. — Impărțirea” cuprinsului, 

a. Esordiul. Scopul şi importanţa lui. Cum se câ stigă bunăvo- | 

“oinţa, atenţiunea, și docilitatea auzitorilor, De unde poate fi - 

luat âncă esordiul. Principium' şi însinuatio, Regulele esordiu- . - 

lui: naturaleţa, simplitatea, modestia, cumpătul, proporțiunea 

b. Proposiţiunea. Ce cuprinde. —c, Dirisiunea;, când e nece- 
sară, condiţiunile ei. . - 

d. A Narajiunca; ce conţine. Stilul ci în felurite” discursuri. —Pre- 

ceptele. ei în discursurile judiciare. —Şirul argumentelor Pro: 
gresiv şi omeric.— e. Amplificaţiunea. . pari , 

fi Combaterea Cuprinsul şi locul ei.— Cum se face, i Ci 

p. Perorațiunea. — Scopul și conţinutul ci.— Recapitulaţiunea şi mmm 

“perorațiunea propriu zisă, . so. oc... . . „248-957 Îi 

-56. Elocuţiunea.— Cum trebue să fie, . + „ 257-258 
57. Acțiunea discursului —Inţelesui ei.— Mijlocul de a îi na- 
_tural în vorbire.— Gesturile. — Discursul se rosteşte. Scopul * 

scrierii lui. —Precepte, pentru rostirea, discursului: tonul, liniş- - 

tea, pronuncia şi accentuarea, pausele .'î.. 2: Î „ 298- 261 
58... Noţiuni istorice: despre eloguență, — - : , 

La. Elini.— Eloquenţa naturală.— Eloquenţa ca artă, —Organiza- 

„rea doimocratică favorabilă eloquenţei.—Pisistrat, Pericle, s0- 

„. fistii,— Socrate şi elevii lui. — Demostene. 

"La Romani, — Eloquenţa primitivă, “Respingerea eloquenţei” 

şi literaturei eline.—«De claris oratoribus>.— Cicerone, 
- Eloquența religioasă vechie. — Discursurile funebre în antici- 

“tate.— Cei mai buni oratori între scriitorii eclesiastici. 

La Moderni.— Causele de inferioritate a eloquenţei moderne față * 

cu cca vechie: desvoltarea elementului rațional, organizarea 
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= politică. —De când datează eloquenţa politică modernă ?--EJo- Aa : loquenţa judiciară, causele inferiontăţii ei. — Eloquenţa reli- - gioasă “vechimea. ei, epoca ei de strălucire. — Oratori politici. - -— Oratori: judiciari.—Eloquenţa niilitară. Me Sie La Români.—Inceputul eloquenţei politice. — Eloqucăţa judiciarii . Şi ăcădemică. —Discursuri mai vechi de 48, Antim Ivereânul, a Petru. Maior: — Anul "48, Bămuţ Adi „261-972 - „69. Istoricul retorice, =—Cum "Sa născut retorica. — Empedocle, _ „: Sau 'Tisias, Gorgias.-—Isoerate. —A ristotele,=— A ntifon, Teofrast, . Demetriu' din 'Falere. Molone din 'Rhodus,: Dionisiu din Hali- carmas. Longin. Libaniu, o e. a Gallus. Plotius, Cicerone.—Quintiliai, De causis corruptao 'elo-- -- quentiae.. . Aa îi Fenelon. -D, 'Aguesseau. II: Blair... Voltaire, Maury. Marimontel.' Ei Battoux, o SO A a "Laboulay. N. Schleiniger. “La. Români,  - Ma Esemple de discursuii. — Discursul lui AL: Cogălniceanu, 'adre-  .. sat domnului A; Cuza: la alegerea acestuia. Discursul atribuit i lui Mihaiu Viteazul la” Călugăreni, din N. Bălcescu. =. „279-278 

 


