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INTRODUCERE 

DESPRE GENURILE LITERARE 

Impresiunile şi cugetările omului, fie ele rostite 
prin viu-graiu, fie exprimate prin seris, pot fi comu- 
nicate în dou forme: în prosă şi în poesie.. 

--  Deosebirile: între prosă şi poesie sunt multe. 
Prosa se întrebuinţeză în viţa practică. şi de 

tote dilele; prin ca expunem numa! adevăruri ŞI - 
“întâmplări, adresându-ne mal mult minţel. Pro- 
ducţiunile prosaice sunt alcătuite din frase şi pe- 
riode, în aşa chip aşedate, ca să dea un înțeles lim- 
pede, lămurit Şi. desăverșit, Prin prosă instruim şi 
convingem. 

Poesia, dinpotrivă, în loc să se adreseze minţer, 
ea se îndrepta i inimel ; ea caută să ne încânte şi să 
ne atâte înehipuirea, povestindu-ne întârhplără 
duiose şi sentimentale. Prin poesie comunicăm se- 
menilor noştri simţirile și impresiunile mal înalte: 
şi mal delicate. In poesie sepreferă limbagiul ales, 
ligurat şi un stil cât se pote de bogat şi înpodobil.



Poesia ne încăldesce, prosa e mal rece şi mar 
simplă 1). Limba, poesiel se distinge prin expre- 
siunI şi'ntorsături îndrăznețe şi îl convin mar 
ales figurile în. cuvinte și'n cugetărr; limbagiul 
prosel nu se supune formelor simetrice, ele mai 
liber, mar sobru şi mal precis. 

Afară de deosebirile de continut, dintre poesie 
şi prosă, forma poesiei încă diferă forte mult de. 
acea a prosei. - 

Poetul, pentru a obține efecte mai plăcute, ÎŞI 
măsură și alege cuvintele, aşedându-le în versuri, 

„ast-fel, ca să producă o 6re-care musicalitate, a 
căreia armonie să ne încânte urechia şi” să ne 
transporte. 

Prosatorul nu se îngrijesce de tote acestea ; cl 
caută să ajungă la alt scop prin: opera sa; 

“ densul vrea să instruiască, să lamurescă Şi si con- 
vingă prin argumente. 

Poesie .vom găsi deci în tote produetiunile li- 
„Yice, în poeme, în drame şi în tragedir; în prosă 
sunt numai cercetările istorice, deser ipțiunile, na- 
rațiunile, documentele, etc.?). - 

Fiind-că productiunile ambelor categorii sunt | 
multiple și variate, de accia spre a uşura studiul 

“lor, ele s'au împărțit în mal multe grupuri, cu di- 
visiuni şi sub-divisiunI. Nor ne vom „ocupa aci 
numal de impărtirile producliunilor î în prosă. Ele 
sunt în număr de trei, și anume: 

1) A. A. Henry, Cours pratique ct raisonnă de style, pag. 292. 
2) Se notâză că acestă dinstincțiune nu e absolută; căci și prosa 

— prin _eouţinutul ej, prin limba si stilul întrebuințat — pole 
să fie poetică, bună-oră cum este asa numita prosă ritmată, 
în care scriitorul își meștezugesce opera sa, cum ar face-o şi 
'ntr'o poesie versilicată,



[. Genul istoric (senus historicum). 
II. Genul didactic (genus rationale, phi- | 

losophicum). - 
IIL.: Genul oratoric (genu s oratoricum). 

Genul istozrid 

-Genuliistovic, cuprinde tote scrierile cari trateză |. 
despre evenimentele petrecute în realitate sai 
numai închipuite, saii cari narâză faptele unei per- 
sone însemnate, ale unul popor sai ale mai multor 
persone şi popore de odată, săvârşite întrun timp 
Gve-care sau înti”o epocă mai îndelungâtăi. 

Acel ce se îndeletnicesce cu. scrierea istoriel 
“se numesce îstoriograf. 

„ Isvorele- genului istorie sunt de două. feluri : 
'mesciise şi scrise. De amendout istoriograful tre- 
buc să se folosescă când întreprinde o scriere 
istorică. îi 

" Isvorele neserise sunt: tradiţiunile, Li- 
teratura poporană, monumentele Şi 
antichităţile.. N 
Isvorele scrise sunt: documentele, in- 

" scripţiunile;eronicele, scrierile etno- 
grafice;de călătorii şi de geografie. 

Isvdrele nescrise. — “Tradiţiune se numesce o 
amintire pe care cel bătrâni o povestesc prin viii . 
graiii generaţiunilor tinere, amintire pe care şi cel 
Datreni la vendul lor au audit-o de la strămoşii lor. 
Narațiunea despre Remus şi Romulus alăptaţi de 
0 lupoică, e o traditie. E 

In istori ia' română sunt multe” tradițiuni, aşa 
d, e: descălicarea luă Dragoş-Vodă în Mol 

dota ; Fuga lui Stefau- ce-are la muânăstirece



Nemţului ; întemeiarea oraşului Bucuresci de 
"către păstorul Bucur, ş. a. 

Academicianul S$. F. Marian a f acut O culegere 
bogată de tradiţiuni. -. Ă 

Serierile cunoscute asupra fundărel diferite- 
lor localităţi, precum şi naraţiunile ce sunt legate 
de fie-care “localitate, constitue atâtea tradițiuni; 
tradițiunile se mar numese şi Jeg gende, pentru că 
se presupune că faptele povestite, ait un fond de a- 
devăr forte mic, şi sunt mai mult de domeniul in- 
venţiunei şi al închipuirei ; deci istoriograful trebue 
să utiliseze cu mare precauţiune tradiţiunile. 

Literatura poporană, după cuni o definesce 
Bălcescu, e încă un mare isvor istoric. In literatura 
poporană aflăm nu numai fapte generale, dar ca 

„întră şi în vieţa privată, zugrăvindu-ne obiceiu- 
„rile şi arătându-ne ideile şi simţimintele vecurilor. 

Producţiunile literaturei poporane sunt variate; 
ele sunt de mai multe feluri, ca: balade, cân- 
tece bâtrânesci, doine, hore, basme, 
snove, ohicitori, ete. | | 

In literatura poporană română, ni s'ait păstrat 
multe fapte sigure şi demne de încredere, mai 
cu s6mă în balade, cântece bătr Cnesci şi poveşti. 

Literatura poporană!) adeveresce cronicele, Şi ca 
„este expresiunea cea mal vie a caracterului. na- 
tional. Nici Miron Costin, nici Ion Necultea, nici 
„Grigore Urechiă, în cronicele lor, nu pomenesc de 
comerciul Veneţianilor şi al Genovesilor cu ţările 
nostre, pe când cântecul popular umple acea 
lacună cu două cuvinte. La notitele preţiose des- 
pre relațiunle nostre politico-comeriale, litera- 

1) Alecu Russo, în Fdia societății de cultură din Bucovina. 

i
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tura poporană mai adauge o largă deserier e despre 
obiceiurile vieţel intime şi despre organisar ca 80- 
cială a principatelor, 

__ Literatura poporană română a fost studiată de 
A. Odobescu, B.P. Hasdeu, Gh. Dem. Teodorescu, 
L. Şăineanu, dr. Gaster, A. Lambrior, Al. Philipide 
şi de alţii. 

| Moiiumentele şi antichităţile sunt urme ma- 
„teriale. de lucrări omenesci, rămase de la cel 
„Vechi până în dilele nostre. Aşa 'sunt: rui-: 
nele de cetăţi şi de biserici, armele, 
instrumentele, podurile, ş ş. a. | 

Sciinţa care se indeletnicesce cu cercetarea Mo- 
“ numentelor ŞI. a antichitaţilor se numesce arr- 
cheologie. 

Piramidele din Egipet sunt marturii vii despr e. 
gradul la care ajunsese “arhitectura. și cultur: 
egiptenă. Monumentul triumfal de la Adam- 
Klissi (Dobrogea) ; Valul numit al lui Trajau, 
ce se vede ici-colo prin România; aşa numitul 
Limes alulanus (de alungul Oltului), sunt dovedi 
sigure despre existenţa și “despre gradul artei stra- 
tegice şi militare a Romanilor în Dacia trajană. 
Tnstumeiițele, armele, vasele şi cele-Valte obi- 

cete, găsite la Cucuteni (laşi), sunt o dovadă . 
- despre presenţa unei colonii de slavi înacele locuri. 
“Sau ocupat la noi cu studiile arheologice: A. 

I. Odobescu ('Tesaurul dela Pieh6sa.: Cloşca cu 
pul); Grig. Tocilescu (Monanentul de la Adam- 
Klissi) ; N. Beldicânu (A4ntichităţile de la. Cutcut-- 
teni) ş.a. 

“ /svdrele scrise, .— Documenţele sunt acte păs- 
trate din timpuri vechi; după felul conţinutului,
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ele sunt publice sau private: publice, când 
aii un caracter oficial, cum sunt bună-oră : tracta- 
tele încheiate între diferite state, legiuirile din ve- 
chime, hrisovele de nobleţe şi de pr roprietate, ete. 
private, când cuprind corespondențe Şi Scrisori 
particulare, ioi de zestre, apise, învoelr intre 

- Omeni ş. a. 
Documentele sunt sigure şi putem să ne înte- | 

meiăm pe conținutul lor. 
„ Sciinţa care ne învaţă cum se citese documen-! 
tele și cum se: “explică înțelesul lor se numesce 
Paleog grafie. | 

Colecţiuni de documente în literatura română 
avem: Colecţizenea: Hu muzahi, Tesaur de 1R0- 
uumente, de Papii-llarian, Arhiva română a lui : 
B. P. Hasdeu, Uricarul de Theodor Codrescu, - 
Istoria Românilor de V. A. Urechiă, ş.a. 

Iuscri ipțiunile sunt însemnările, fiurele și sem- 
nele ce se află săpate pe. monumente, pietre. fu- 
nerare, monete, sigilii, sau pe alte obiecte din 
vechime. Şi prin aceste iiseripțiuni, figuri şi 
semne, se pot alla scirl positive din întunericul 
trecutului, Seiinţa care se ocupă cu învățarea ce- 

"titului şi descitrărel iuscripțiunilor, se numesce 
Epi grafie. | 

Cetirea şi explicarea peccților se numesce sfra- 
qistică ; explicarea emblemelor se numesce he: : 
raldică ; iar numismatica, se ocupă cu sciința 
monetelor: şi a medaliilor. 

La noi s'aii îndeletnicit cu cetirea inscriptiunilor, 
Cesar Boleac, Al. Odobescu şi Gr. Tocilescu; cu 

„cetirea sigiliilor, V. A..- Urechiă;; cu numisma- 
tica, Dim. A Sturdza şi Mihail Sulzu; cu ico-
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nografia Şi. emblemele, B.P. Hasde şi Gr. 'To- 
cilescu. 

Croticele sunt oper ele vechi, scrise mal cu sâmă . 
din audite şi după. cum ai apucat altir ; eronicele 
nu sunt: bazate pe documente sau pe înscripțiuni. 
De multe ori naraţiunile din eronice sunt împo- | 
dobite cu tot felul de amăriunte scornite, după cum . 

„de puternică şi vie a fost şi fantasia celui care po- 
vestesee. Istoriogr: aful trebue să studieze cu pre- 

„cauţiune acest soiii de isvor seris şi să aibă multă 
E perspicacitate în a scie să desfacă adevărul de 

" neadevăr, căci de multe ori cronicarul pote să fie 
călăuzit de fel de fel de interese contr arie neamu- : 

„lui sau poporului, ale « căruia fapte şi-a propus a 

A 

le serie, 
Cronicari români ai fost : Nestor Urechia, 

Grigore Urechiă, Miron Costin, Nic. Costin, Nic, 
Milescu, Nic, Muste, Il. Neculeea, Enachi Kogaăl- 
niceanu, Al. Beldiman, Zilot Românul şi alți. 

Marele: bărbat de: stat Mihail Kogălniceanu a 
strîns tote eronicele î în trei volume mari, “sub titlul - 
Letopesiţele Iloldovei şi Valahiei ; de asemenea 
Grig. Tocilescu a publicat o editie critică şi cu 
note a operilor cronicarilor Şincai şi Zilot Româ- 
nul ; V. A. Urechiă, o ediţie critică şi .colaţionată 
a operilor lui Miron Costiu, ş „a 

Sericrile etnog grafice; de geo „eogafie şi de -călă- 
tor i, sunt scricrile care.se ocupă cu descrierea. 
poporelor, a moravurilor, a localităţilor şi a ţeri- 
lor. Istoriograful pote să se foloseseă mult de ele; 
dar trebue a observa ca să fie serise în mod im- 
parțial şi fără patimă, fără nici o tendință, şi ca 
autorul lor să nu îi avut de pledat nică un inte- 

..
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res preconcepul. Autorul acestul fel de. scrieri - 
trebue să fi înregistrat numai ceia ce a vedut 

"Și ceia ce a: augit.. 
In literatura română avem opera pr ințulu Can- 

temir, Descriptio Moldavia; iar. :a deserieri de că- 
Iatoril relative la Români, scrise în alte limbi, sunt 
acele ale călugărului Paul Aleppo, ale lui Sulzer, 
ale lur Vaillant, ete. 

Scrieri de călătorii făcute în timpurile. mal re- 
cente-sunt ale lui Th. Burada, asupra Românilor . 
din Dobrogea, Istria, Moravia şi Asia-Mică ; şi | 
acea a lui ion Neniţescu asupra Românilor di 
Macedonia. 

Afară de aceste isvore, istoriograful în lumina- 
vea diferitelor chestiuni, mai recurge şi .la alte 
sciință, numite. auziliare, cum sunt : Cronolo-: 
gia, Antropologia, Filologia, ete. 

Specii istoriografice. — Avem mal multe fe- 
luvi de scrieri istorice, 

Se numesce istoria sacră, aceia care tratâză 
despre vicța religiosă din trecut, cum este Bi- . 
-blia, Testamentul noii, Profeții, ete, 

Istov îa profană se numesee istoria poporelor, 
în evolutiunele. lor economice, culturale: Şi po- 
litice. 

Istoria economică este când studiază numal tra- 
iul unui popor din punetul de vedere al produce- 

„Tel şi al comertiului, al bogăției și al schimbului. 
Istoria este culturală când se studiază institu-- 

țiunele - culturale ale unul popor, religie, școlă, 
justitie, proprietate, etc. - | 

Politică se numeste istoria, care ne învaţă
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a scie posiţiunea fie-cărur popor Şi relațiunile. 
sale internationale cu cele-l-alte popore. 

Istoria este generală sati universală, când se . 
ocupă cu traiul tuturor poporeloi,, :din tote tim- 
purile ; istoria este specială. când tratâză despre 
un singur popor şi despre. relaţiunile lu cu cele- 
alte popore, sait despre o singură periodă anu- 
mită. 

Naţională se numesce istoria care tratăză DU - 
nai vița unur popor din punctul de vedere: na- 

"tional. 
Istoria e filosofică, când faptele Şi  evenimen- 

tele petrecute sunt apreciate dintr un punct de: 
vedere: înalt, filosofic. 

Istoria se numesce critică când serutaina fap-. 
tele şi isvorele istorice pentr u a vedea dacă ele 
sunt saii nu adevărate. . 

Monografia e o operă istorică seur ta care tra- 
„teză în mod special despre un singur eveniment, 
sau despre o singură problema controvers sată în 
istorie. 
Memorii se numesce o seriere istorică, des- 

pre un eveniment 6re-care, cu caracter istorie 
sati politic, întocmit de o personă care a asistat - 
sai a participat la desfășurarea acelui eveni- 
ment. 
„Biografia e povestirea exactă a vieţer unu 

singur om disțins- pe un teren Ore-care. - 

“ Istoriografi, — Cel mal vestiți istori ic ai fost: 
“La Romani: Cato, Cesar, Salustiu, Titu-Liviă, . - 

Tacit, ete. 

"La - “Greci :- Herodot, Tucidide, Xenoton, si 
alţi i
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“La Francezi : Bossuet, Mabillon. Montesquieu, 
Voltaire, Guizot, Michelet, Mignet, Thiers, Thierry, 
Taine, Coulanges, Henry Martin, ş.a; - 

Englezii ai avut istoriel,- pe Hume, Gibon,, 
Carlyle, Bukle, Macaulay,. Grote, ş.a. 

La Ger mană însemnăm pe Tohann Muller, Puf. 
"fendorf, Rottek, Schlosser,. Ranke, Mommsen, 
Cur tius, ete, 

Italia a avut ea istorie mari pe: Machiaveli, 
„ Muratori şi Cantu. | 

Iar noi Românii am avut cronicari mult pe 
cară t-am notat mal sus; dar cer mar însemnați 
aii fost: Gr. Urechiă şi Miron Costin. 

Abia în timpurile mai nouă, începe a se: scrie . 
istoria nemului român, cu mal multă îngrijire şi 
cu un spirit eritie mar sciinţific. Antemer gătorii 
acestei direcțiuni au fost: Mihail: Kogălniceanu, 
care serise 0 istorie a Românilor în: limba fran-. 
ceză; Nic. Bălcescu, cu magistrala sa «Istorie asu- 
pra ut Mili Viteazul; Â, Treb.: Lauri ian, Eliade 
Şi alții. 

Istori ografil români în victă şi cari ai pus stu- 
diul istorie pe același nivel cu cercetările istorice | 
din Occident, sunt uB. P. Hasdeu, cel dinteii care 
a pus bazele istorier critice şi care cu erudiția-i 

„recunoscută a adus multă lumină asupra înte- 
meerel principatelor ; VA. Urechiă, care pu- 
blică o istorie marea Românilor, bazată pe. nu- 
meroase documente ; Gr. Tocilescu, care publică 
de asemenea studii interes ante de istorie critică 
Și Al. Xenopol, câre a publicat în ș6se volume 
istoria românilor, folosindu-se 'de tote isvorele 

"cunoscute până adr. : | 
Afară de aceştia se mar. pol cita între cercetă- |
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tori istoriei naţionale : Episcopul Melhisedec, Ba- 
rițiă, lonescu-Gion, ş. a. E 

_. Genul didactic 

Genul didactic sai sustructiv cuprinde serie- 
rile al căror scop este de a instrui şi a fi folositor 
în vicţa practică. Genul didactie are de scop de 
a transmite altora cunoscinţele folositore căpătate 
în sciințe, litere, arte, meşteşuguri şi alte diferite 
amuri ale activităter omenesc. Transmiterea se : 
face prin regule în cari se sintetiseză 'experien- 

Operile didactice se clasâză în: Filosofia, 
Tatevile si Sciințele. - . . | 

Filosofia are şi ea mar multe ramuri, şi anume: 
Psichologia, Logica, Morala sai Etica," 
Estetica şi-Metafisica. a 
„Zterile au şi ele împărțiri: G ramatica, cu. 

„sub-divisiunile er: etimologia, sintaxa, sţi- 
“listica, retorica, poetiea şi istoria li- 
teraturei; Filologia-cu mar multe ramui, 

Sciințele se împart în: Fi sice şi Matema- 
stice. Cele fisice se divid în două grupe: Seiin- 
tele naturale şi fisica' propriii disă. Şi a- 
cestea la rândul lor.se sub-divid în alte grupe. 

Impărțirea operilori didactice, după conţinut —Ope- | 
“rile didactice, după conţinutul lor se împurt în ur-. 
mătorele 9 genuri: Operă sciinţifică, Manual, . 
Studiu, .Analisă literară, Dare de semă, Comen- 
tariul, Disertaţiunea, Dialogul şi Notița, 
„Operile sciinţifice se ocupă. cu desvoltarâa di- 
feritelor. chestiuni sciinţifice şi-cu aflarea adevă- 
ului e 

Manualul are de scop popularis;:*ea seiintelor
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şi trateză pe scurt şi în linir generale, clare şi 
precise o materie ore-care, | 

Studiul se nnmesce o lucrare literară făcută . 
asupra unei chestiuni Saii probleme Ore-care. - . 

Analisa, literară se numesce o compunere cri- 
tică despre un lucru saii o carte Ore-eare, 

Darea de semâă. este o expunere însoţită de ex- 
plicațiuni a unei lucrări ore;care. Darea de stemă. 
se mai numesce și disertaţiune, mai ales când e 
făcută prin viu graiu. 

Comentavul e o lucrare, prin care autorul caută 
a explica o altă lucrate, a o limpedi şi a o face 
înțeles: 

'Dialo; gal sait contor Vivea este o discuţie al- 

căluită din întrebări şi răspunsuri. 
Notița e un studiii scurt asupra unei chestiuni 

"Ore-care, 

Ramurile filosofiei. — Logica este sciința, care 
“ stabilesce regulele forinale pentru argumentarea 

justă 5). 
Psicologia se ocupă cu natura sunetului şi a 

facultăților sale studiate prin singurul mijloc al 

consciinţei 2. Ea se ocupă cu obseavarea, deseri- 

erea, clasificare ea şi explicare ea faptelor psichiec, cu 

stările vieţei de: relațiune şi a raporturilor dintre 

"aceste stări 5, _ 

Morala este sciinţa conduitei sai sciința ferii- 

cirei omenesci, ori sciinţa obieciurilor sait mora- 
vurilor omenescă,*) 

1) Titu Maiorescu, „Logica. 
9) Dictionn. des sciences: phil, art. «Psihologie». 
3) C., Leonardescu, Principii de Psicologie. 
4) P. Dultu, „Etica.
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Estetica este stiinta care trateză despre frumos 
şi despre desfătaările cele mui curate și mat înăl- 
tate), Da Da Di 

„- Metafisica este sciinta causeloi:. prime și se 02. 
cupă cu studiarea resultatelor căpătate privitore 
Ja obiectele ce nu cad sub simturile nostre: 

Notiţe istorice—Cer wm: mari ŞI mal însemnați 
filosofi uu fost: Socrate, Platon şi Aristotel (la 
Grec): Cicero, Mareu-Aureliu. şi Seneca (la Ro- - 

„nani; Spinozza, Leibnitz, Nant, Hegel: şi Seho-__. 
“penhauer (la Germani); Bacon, Descartes; Condil- Să 

i lac.si Auguste Comte (la Francezi); Stuart Mill şi 
Spencer (la Englezi). In literatura română. Cante-: - 
mir cu scrierea sa: Di anul sai gâlecva. îuțelep-. 

| iar.îu timpurile mar recente pe Laurian. care a ?. tradus manualul de filosofie al lui Krug; Simeon . :3= Barnuţu, caro a tinut mai multe prelegeri asupra 
* Filosofiei Dreptului ; Titu Maiorescu ture a În-..- 
tocmit cea mai bună logică; Leonardescu care a - 
făcut un curs întreg de filosofie, Vasile Conta, ecl' | “mal original din toți, care-a scris mai multe scri- *. „„. „eri filosofice, tote apreciate, între cari cele mal i 

„portante sunt: Tedria fatalisimului, Iucevcări de | metafizică și Teoria oudulațiunelor aiversale. - | Ramurile literilor. —' Gramatica. este, sciința - i carese ocupă cu cercetările privitore la limbă, sati: "—- Seiința care ne învață a produce prin ajutorul: 
(Ovorbei în semenii. noştri! cugetări ănumite... .. -: : lia:  Filologia se ocupă cu: sciinţa limbelor, în ceia- 2 „iSce privesce vecliimea, înrudirea lor unele cu al- : |ptele. pre: «n şi compararea limbelor întie ele, -. 

ui 

îi N. Costin, cu serierea sa Ceasornicul Domutilor; - 
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- 9 IL. Pop. Florentin, Estetica. , ă 
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Negoescu, Letorica și stilistica, , 

tului cu lunea, o discuție. între corp şi suflet:



Hotiţe istorice.— Sai distins prin scrieri dida 
tice: La Romani, Cicero şi Quintillian: laGeci, A- 
ristotel şi Ar istophane: in Fr ana Fenelon. Button, 
La Mape, Sainte-Beuve, Saint-Mare Girardin şi 
Taine ; la Germani, Winkelmanu, Lessing, Iler- 
der, Scherer. Schiller si altii. In Romănia s'a 
distins : Şineul cu Zstoria naturii si cu o Gra- 
matică latină ; Petru Maior cu al scuti Dicţionar 
vomân-latiu- gat -nemțesc precum si cu Dia- 
loqgul pentru începutul limbei române : A. T. 
Laurian cu Tevtamen criticum. Gramatica ro- 
“mână si cu altele : Timoleit Cipariu, cu Gru- 

„matica limbei românesci. cu Avhicul pentru fi- 
“Tologie si istorie, ete.: B. P. Uasdeii cu mal 
multe lucrări filologice de v importanţă netăgă- 
duită, între cari cea mar însemnată-e Aagpiutun 
Ftimologicum : „reposatul Al. Lambrior, “spirit 
pricepul. în ale filologiei, dela care ne-a rămas o 
Carte de citire, cu modelle de literatură română 
din timpurile cele mai vechi: Al. Odobescu, care a 

“studiat poesia populară si a publicat alle multe 
studir, cari se disting prin claritatea stilului și prin 
o limbă alâsă: dela T.. Matorescu, avem lrel vu- 

„lume de critice, cari avură mare înriurire asupra 
„» desvoltărei literaturer.românesci: Ion Gherea-Do- 
brogeanu, a publicat studie critice. asupra lui E- 
mineseu şi asupra curentelor în literatură. ele. 

„ Ramurile sciinţelor. — lixice — Aceste sciinte tra- 
„teză despre cundscerea lirei lucrurilor aşa cum ni 
se presinlă. Ele se numesc sciințe positive, 
pentru. că sunt exacte în mod absolut. 

Sciintele fizice se *mpart în sciințe natu- 
ral e. cari tratâză despre proprietățile Şi însuşi- 

„rele lucrurilor, asemănările, neasemăn: irile Și lo- 

„
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o
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cul ce-l ocupă lie-care în natura: Tisica pr opriti 
disă, trateză despre fenomenele, schimbările, pre 
cum și despre legile, după care lucr urile se con- 

duc în natură, “ 
„Selinţele naturale se impart s şi ele la rendul lor. 

: Zoologie, Botanică şi Mineralogie. IN 
"isca propriu disă se împarte î în: Chimia, A-, 

custiea, Optica, Dinamica, ete. - 
Matematicele se: ocupă cu sciința cunosceret! 

positiunei lucrurilor în spaţii şi timp; ele se îm 
part în: Aritmetica, Algebră, Geometriă, 

„Arhitectura,] Mecanica şi Cosmosgr alia. 
> Notiţe istorice,—La Romani s'a distius Pliniu 

cu o Istorie naturală, un material forte bogat 
pentru cercetători ; la Greci, Aristotel scrise Is- -. 

„toria animealeloi. "Cu Copernic (sec. 17)-0 eră. 
nouă începe pentru sciințele naturale; cl scrise | 

“un tractat asupra sistemului nostru planetar: ;, 
- apor Galileu, care “construi cel Gintâiu teles- 

cop şi făcu mal multe studii şi descoperiri astro- 
nomice : Kepler şi Newton, cari aduseră multă | 
lumină în cosmografie şi astronomic. 

La începutul secolului 19, Arago întoemesce un 
tractat de astronomie: St. Hilaire se ocupă cu /i- 
losofia. zoologiei ; Cuvier alcătuesce un tractat de 
“Anatomie comparată; Lamarck de asemenea DPO- 
duce lucrări importante de seiinţe naturale; Char- 
165 Darwin, preconisâză un sistem cu totul nou 
asupra Descendinței. omului, întocmesce studir 
vaste asupra. Seldeţiunei şi usupru Zeoriei spe-. 
ciilor, ete. - 

La no Românii, sciințele se studiază destul de 
bine şi dacă navem încă -Omeni cari sc fi tacut. 
descoperiri, nu e unai puțin adevărat; că profesori |



uvein distinși, cari aa întocmit manuale şi trac- 
tate scolare, dupe ultimele descoperiri sciinţitiee. 

S 

Genul oratoric. 

Genul oratoric cuprinde cuvintările, fie scrise, 
ție rostite, cu privire la, interese publice sai par- . 
liculare; genului oratoric aparțin tote producerile “ 
elocintei : î) elocinţa politică sau a tribuner, 2) 

militară, 3) judiciară sat a Daroului, 4) sacră sau 
a amvonului, 5) academică sau saxantă. 

- Elociuţa polilică. 5 au a tribunci este acea care 
“are. de obicet de a discuta, în adunările delibe- 
ranle, asupra afacerilor unei natiuni sati interese- 
lor inari ale-Statului; elocinta politică se adreseză 
unei teri întregi ; ca pune câte odată în chestie 
sorta ȘI existența unci naţiuni. * 

Discurs urile lui Mirabeau, ale Abatelur Maury, 
Fox, Pitt, au. pasionat mai multe generatiuni. 

Flocinta militară se întrebuinteză de un ge- 
neral pentru a susține și. aprinde curagiul solda- 
ilor ser. Mar cu semă la cel vechi acest soi de 
elocință era.mult în uz ; la cei moderni însă ha- 
“vanga militară Şi-a pierdut mult din arta-i și îm- 
portanța de. odinioră. 

. Buletinele şi Proclamaţiunele ce 16 adresa Bo- 
naparte. armatelor : sale, reamintesc întru: cât-va 
tipul discursurilor “din” anticitate.. Ele se disting” 

prin energie şi sobrietate. 
| Elocinţa judiciară saii elociuța. bdivoului se. 
exercită în fata judecatorilor pentru a-acuza sau 
a apăra. Sciinţa dreptului e însă-și fondul acestui 
fel de. elucința. !



- Klocința sacră sati a cin conului, Ure de scop Ox 
plicarâa adevărurilăr morale si dogmatice ale re- 
ligiunei.. Acest. fel de elocintă se exercită. în fata 
omenilor. adunati în biserici şi temple.  - 

- Elocința academică sau savantii se exercită 
mal cu semă în Acaderir şi îi societățile savante! 

- Elocinţa academică coprinule : «discursurile de re- 
- ceptiune, elogiile istorice, 1 raporturile asupra con- - 
“cursurilor. literare, hatangele şi „complimentele, 

- memoriile - sciintifice și. axtistice. de erudițiune, 
„discursurile lunebre, :) 

9 

Cuvântul fie scris, fie vorbit fuce obiectul Re-: 
toricei, despre cere se tratăză mi: i-departe în” 
mod dese oltat. 

SN 

, ET Yegi Fr. da Caussade, - Riistoriqus ct genres littâraives, 
„pag. 120, e 7 N 

7 . ..-



| RETORICA, 

DEFINTRIUNEA A SL DIVISIUSEA E TORICEL. 

„ Retorica este arta de a cuv înta bine şi frumos 
adecă de a vorbi spre a îndupleca sau convinge. -.. 

„Acel ce pronunta o cuvântare se numesee Ora 
*_ tor; iar cuventul rostit se numesce discurs. 

„Retorica de la sv. u curge, adecă — cum dice 
Molnar — arta prin care noi putem rosti o bine. 
intocmită,- dulce şi frumos curgetore cuventare 
Retorica. este meşteşuqul bunei curentă. 

Să nu se confunde Retorica cu Flocința : elo- | 
cința este talentul de a îndupleca ; relorica,: arta 

care desvoltă acest talent. Flocința s'a născut i îna- 
intea regulelor retorice; precum limbele s “au for-, 

„mat înaintea gramaticel; 

Subiectele de care se “ocupă [tetoriiea, Se pot, 
reduce la trei clase. pe care cei vechi le ati numit 
genuri de cause şi anume: genul lemon stră- 
tiv. tenul deliberativ şi eenul judiciar. 
Primul are de obiect mar mult presentul : al doui- - 
lea, viitor ul: al treilea, trecutul. 

-
.



E SI 

In genul demonstrativ orătorul laudă sai 
defaimă: discursul demonstrativ are de. scop a 
scote la ivelă- adevărul şi a-l îmbrăca în cuvintele 

„cele mal fermetătore si armonioze. | 
Genului demonstratie apartin: panegiricul, 

„i elogiulr academie. discursul funebru, 
„predica, cuventulecon ferința, discuri: 
„Sul academic și complimentul, _ 

 Ponegiricul laudă meritele deilor, “ale Oraze- 
„lor-si Omenilor mari, si mar cu semă virtuțile 
„Sfintilor părinti. Panegiristii cer mar de semă ai | 

lost: Isocrate lu Greci, Plinia la Romani, Bour- 
»_- dalouela Frances și Sf. Părinţi ai Bisericel creş- . 
“tine. Irliteratura română, punegiricul cel inar fu- 

"mos este Cuentul de laudă al'apostolilor Pe- 
„frasi Pacel de mitropolitul Gr.-Ţamblac. - 
 Elogiul academic arată vicla zi meritele Iite- 

„rare ale unul-mermbru academic, pe care oratorul 
> îl înlocugesce: se mal numesce şi discurs de ve- 

_. : cepțiuiie.. Câte odata elogiul academic se ocupă şi 
“de meriţele unui scriitor, care a adus servieir inari 
„unei literaturi, chiar fără a fi membrul înaltet în- 
stituţiuni. Insemnănm aci elogiul uduz în Academia 

“română, «le Al. Odobescu, memoriei basmistului 
Ispirescu. , ai II | 

„3 = Cele mar feumâse discursuri de .recepțiune se 
„* pronunţă în Acaderhia franceză. la: primirea câte 
“unui noii membru. La Bruyere, Fenelon, Voltaire, 

> Button, Montesquieu. Ernest Rânan, Camille Don- 
„cet. Francois” Coppee, şi alti membrit ar Acade- 

miei franceze ati pronuntat frumoze discur=uri 
la primirea lor în sînul marer institutiuni. 

In literatura română între cele înal frumose dlis- -



cursuri de recepție se pot cita ale membrilor aees-. 
dei iustituțiuni: Papiu- Harian, Melchisedec, Has-: 
detii, Odobescu, Al. Xenopol, N. Kalinderu, Ma- 

 rian, a. 2 

Discursul funcbi Wu se proutinţi la ceremoniile 
funebre, după cum se obicinuia la Egiptenr. -Celţi, 
Seandinavi, Germani, la Greci, la Romani. In el se. 
laudă faptele virtuose ale celor. mori. 

Discursuri funebre românesel se pot cita: Ne-: 
crologul lui: Stefau cel Mare, seris -pe la (i: 
nele secolului trecuti); acelea. pronuniate la în-: 
mormiîntarea bărbaților distinși C.A. Roseili, LE 
C. Bratianu, M. Kogălniceanu, s. a. 7 
S-tl Parinti dederă discursul funebru carac- 

„ter ul religios, care e ajunse la per fectiune în Francia 
cu Bossuet, Flechier și altii: 

- Predica este un discurs religios în care se tra 
teză subiecte de morală şi de dogmă, In general 

„subiectul principal al pr “edicei pornesc din biblie 
Sai: din învăţăturile Apostolilor, pe care clericir - 

„îl comenteză şi-l desv oltă. Forma actuală a pre-, 
dice dateza numar de la finele secolului XVII. 
"Predicele italianului Savonarola, ale lui Luther, 
-ale lui Massillon şi Bourdaloue ai rădicat până la 
cel mai înalt grad elocința .amvonului.. Elocinta 
religiosă română a avut și ea câți-va demni repre- - 
sentanti : cel: mal însemnați ati fost cei dor mi- . 
“topoliti,. Grigore 'Țamblac al Moldovei (see. 5 
ȘI Antim Ivireanul al Munteniei (scc. 18).. 
“Cuceutul, se -asenrănă "eu predica, dar diferă . 

“în aicea că, trateza numai punctele dogmel cr reştine 
, . e 

1) Publicat. în "Arehica românescă, amul ÎS41, tom, |. -
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atacate de necredincroși, după cum făcea S-tii 
" Părinţi în apologiele lor. | 

Conferiiță se numeste și o disertațiune citită 
înt”un cere mar mult. saii mar puţin restrins, ina! 
cu semă în scopul.de a popularisa sciinta și lite- 
ralura, cum se face la Atheneul român. Au tinut. 
conferințe la nor: B.P. Hasdeu, Const. Esarcu, 
Stef. Mihăilescu, G. 1). Theodorescu, AL.Odobescu, 
Gr. 'Pocilescu, ș, a. _ | 

Discursul academic este ucela care se pro- 
nuntă în Acadermiă, lratând subicele istorice. lite- 
rare și filosofice. In acestă categorie intră, discur- 
sul lui Papiă-llarian despre Sincai, al lui Gr. Taci- 
lescu despre Cantemir, al lui Al. Xenopol despre 
Ah. hogălniceanii,-al lui losif Vulcan «despre 
Lichindeal, ş. a. La acest sen de discursuri sc ra- 
porieză și complimentele, care se caracteriseză 
prin o idee, o cugetare scurtă; cuviineiosă şi de 
spirit. | 

Tot la genul demonstrativ sar pute adăuga : 
unele foaste, discursurile de justalări. de inau- 
«urare, de diferite festiviteți scolare. solemn i- 

-tăță, ete. o Ă 
„ Discursurile de genul demonstrativ au de obiect 

„mai mult frumosul şi contrariul său, aurit, 
! st 

pci 4 

E ARE 

„In genul deliberativ oratorul consilieză sar 
desconsiliâză; discursurile deliberative aă de scop 
inarele interese ale unel naţiuni, ea: drepturile şi 
datoriile statului fata de cetățeni şi ale acestora 
față de stat: velațiunile dintre un popor și altul: 
chestiunile constiluţionale și parlamentare; etc. 
Oratorul în acest caz îndemnă pe aniditor: să-i 

i
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primeseă pr opunerile și ideile ; el caută a-l apleca: 
în spre idei mâri și generose şi cu cât oratorul e 
mat elocinte, cu atâta e mar sigur de sucees,. 

Genuluri deliverativ. apartin discursurile 
politice „parlamentare, tinute la tribună; 
discursurile militare sati proclamaţiunile; 
manifestele partidelor volitice Şi pam- 
fMelele-politice. - 

In genul deliberaliv sau distins: la Greci, Pe-- 
ricle şi mai cu sâmă Demostene ; la Romani, A. 
Cecus, Catone bătrânul, fraţii Grachil Şi mal ales E 

"Cicerone; la cei modernr: Mirabeau, “Napol&on, 
Guizot, Gambetta, Clemenceau, ete, dintre Fran- 
cesi ș Pitt, Burke,Fox, Macaulay, Disraeli, Glad- 
stone, ete. „dintre Englesi ; în Spania Castelar, 
te. ete, | = 

La români se găsesc din vechime urme şi în- 
cercări de elocință politică. Aşa în anul'(523, tari- - 
misul moldovean Luca Cârja pledez Ză în fata Le 
gelui + “polon Sigismund 1, întrun memorabil și 

- magistral discurs pentru alianța Creștinilor în po-- 
triva 'Purcilor 2), "Mai înedee a fost com bun de 
vorovă> şi eronicarul Miron Costin. i 

Niculae Bălceseu în opera sa despre Mihaitt- 
Vitezul, pune. adese-ori în gura personagiilor 
discursuri, dupe maniera antica, dintre cari cele 
mai insemnate sunt cele puse în gura lui Mihai 
(pag. 116, 368, 379; 4582. lar în dilele n6sire elo- 
cinta politică a luat un avânt, care merge din ce în 
ce crescând. E de ajuns să citim numar numele 
marilor bărbaţi, ari au lucrat pentru întomeier ca 

  

1: Aron Densuşeann, Istoria. lină și literalurei române, 1855, 
pag. 21. AI | | - 
„2) Ibidem. :
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României. moderne: A. Panu, B. Catargiu, V. 
Boerescu, C. Bozianu, Neeri, Brătianu, Mano- 

“lache-lostake, Costaforu, Rogălniceanu; iar în. 
Transilvania fostul profesor Simeon Barnutii, e 
vestit prin discursul scu ținut în 2 Maiii 1948 pe 
“Câmpia Libertăţei, diseurs mare în formă, în ider 
si în Spirit, ete, - - ” 
Discursurile de genul deliberativ ai de obiect” 

“mal mult utilul și contrariul scut, vstămatorul,: 
| | 

“n genul judiciar oratorul acusă Sail apără : dis 
cursurile judiciare ai de scop respectarea justitiei 
şi a legilor în fiiuţă.: 

Genului judiciar, aparțin lote discursurile care 
se pronunță. de avocaţi la Dara justitiei; aceste. 
discursuri se întemeiază pe chestiuni de drept; 

“cele inalt interesante 'materit pentru un discurs ju- - 
diciar, ni le oferă procesele criminale, în cart avo- 

„calul caută “să analiseze starea sulletâscă a acu- 
satului : discursurile judiciare se pot reduce la 
patru specii: pledoariele, memoriele. re- 
chisitoriele şi resumatele, e 

Pledoaviele nu sunt, mul nici o dată,. scrise ; 
ele se pronunță numar în fata judecătorilor, în. 
„procese, fie criminale, fie eivile. 
„Memoriele sunt discursuri judiciare serise Şi 

presintate judecătorilor.  - N 
lechisitoriele sunt discursurile pronuntate de 

'vepresentanţii ministerului public, cari sunt însăr- 
cina! d= lege a face acusațiunea şi a.cere apli- 
carea lege. a . 

zesumatele suut discursurile care se pronunță 
“ile președintele unei adună judiciare, spre a re- 

r
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Suna des: terile urmate. Ele trees să lie Cou- 
- cise, clare, simple, lana inişcări oratorice şi nepăr- 
tinitore. | 

| Sau distins în genul judiciar: Demostene, [Es- 
-chine la Greci; Cicerone la Romani; Michel de 
LHospital, Et. Pasquier, Patru, şi mal târdiii Du— 
faure, Jules Favre, şi alți la Franeesi ; la not abiu 

în timpul din urmă Sai distins în acest gen, câti-- 
va avocaţi și jurisconsulți mai toti în vicțăa, 
| Discursurile: de genul judiciar ati de obiect j us 
tul Și contrariul stu, injustul. 

» 

e x 
se st - . bd = 

Retorica propriii disă, adică arta. cuvontărei L. 
sul teoria discursului coprinle tel părti: Inceu-.: 
țiunea, disposițiunea şi elocuțiutnea. a 

Oratorul are de îndeplinit, în ori-ce subiect ar voi” 
să trateze, trei functiuni : [, de a afla cele ce tre-. 
pue să spună ; II, de a 16 rendui ; III, de a IC es- 

- prima ;, Quid dicai, et quo quuidque: Ioco, et quo 
1n0dlo.! ) a ! 
„La ăceste tei puț ale Retori cel semal adauge: 
oa patra, Actiunea, care coprinde Mi şcăr ile Pi 

- Pronunţare ea şi Memoria. - . 
Părţile, care ca nisce. stihit — dice Molnar — 

alcătuese tr upul cel feumos al'retoricescer cuvân- 
„ tărt, sunt cinci, adică: aflarea, întocmirea, til- 

| cuirea, „ținerea aminte şigidiveu sali povestiiiea. 

  

- 1) Cicero; Orat.; e. 1£. i | Si
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PARTEA ÎNTELA 
  

INVENȚIUNEA 
Invenţiuneu ne învață să găsim mijlocele 

prin cari putem îndupleca sari convinge. 
Molnar «lelinesee ust-fel invențiunea: 
Aflarea găsesce pricinile, dovedirile, adeve- 

tirile şi ori ce este trebuincios a îndupleca pe a- 
uditor spre ascultare, și a întemeia cuvântul. 

> Vicţa spirituală a omului se manifestă prin trei 
facultăţi: facultatea 'de a cugeta, de a Simţi și de 
a voi, numite şi: inteligența, simtibilita- 
te și voinţa. | 

c) Prin inteligenţă spiritul nosteu își pote fur- 
ma diferitele represin tări: eu se arată prin ro 
țiune şi imaginațiune. - 

0) Prin simţibilitate ne dăm sema de personit- 
litatea nostră si de sentimentele nostre, cari put 
li plăcute uri neplăcute, după cum ne produce plă- 
cere saii neplăcere: câte-odată sentimentele pot. 
li chiar mixte: când ne produc de odată și plăcere 

-ŞI neplăcere.



em . . - 

c), Prin facultatea voinței, nui tindem: spre obiecte 
din afară de NOI, Sail cutii a înlătura pe cele de 
lângă nul. 

> 

La aceste trei facultăti se refer tote mijlocele 
prin: cart putem îndupleca Sail convinge, 5 

Spre a îndupleea sau convine trebue. a proba 
rațiunii, a place spiritului, a. mişca inimele: Ut 
pr obet. ut delectet, ut [lectat (Cic., Orat., €..21): 

Oratorul probeză prin Ai puumente sai probe, . 
place prin Moraruii, miseă prin Pasiuni. 

|. — DESPRE ARGUMENTE 

Argumentele sunt. mijlăccle prin cal ron 
vingenm. 
- Argumentaţiunea coprinde: crgiumentele pro- 
pritu dise şi locar ile argumentelor: + sait locatră co-: 

„IMUNe.. e , 

4.— Argumentele propriii dise. 

Argumentele propriit dise sunt: silogismul; 
entimema, epichirema, sorituldile ecmaă, 
exemplul, inducţiunea, analogia ŞI ar- 
sumentul personal. 

Facultatea . inteligenţei se manifestă prin gău- 
dive, Elementele ânditei sunt: noţiunile, ju- 
decățile şi raţionamentele. 
“Notiunile le formzm prin abstracţiune din re- 

presenlările ce le avem din vicţa de tote dilele; 
combinând două sait mar multe. noţiuni şi stabi- 
lind vaportul dintre ele, avem o judecata ; din 
combinarea judecăților formăm raţionamentele 
sati silogismele.



Silogismuul (3 onora, ralionare împreună cu 
altul) este derivarea unel judecăți din altele, de or- 
dinar trei judecati ; judecata derivală se numesce 
conelusiamne; iar judecățile din cari se derivă Se 
NUMESC premise.  - 

In ori ce silogism avem trei terinini sait no-: 
liunt, fundamentale. Terminul, care formeză su- 
biectul conelusiunel, se numesce terminus minor, 
predicatul conclusiunei, este terminus major: 

„iar noţiunea inter mediziră în: amândouă premisele. 
terminus medius. Dintre premise, aceia care cu" 
prinde terminul major şi arată prin urmare ra- | 
portul între terminul major şi cel. mediii, se nu- 
mesce maioră (proposilio maior), iar aceia 
care cuprinde terminul “minor şi arată raportul 
întreterminul minor şi cel! medii, Se DUMesce 7â- 
nor (propositio minor). = 

Exemple: =. 
"Poţi amenii sunt muritori, 

Petre eom, 7. 
Pringurmare Petre e muritor, 

"Tot cărbunii sunt combustibili | 

Tote diamantele sunt cărbuny 
Tote diamantele sunt combustibile !', 

Si dies est, lux est: 
Est autem dies 

Igitur lux est. - 
* 

-'Trebue a Iubi cea ce ne e face fericiti, - 
Dar virtutea ne face fericiţi ; 
Dee, trebue a tubi virtutea. 

După Torma proposițiunil majore, silogismele -- 
se impart în silogisme: categorice, ipotetices și dis- 
junctive.. 

, 1) T. Maioreseu, Jogica, pag. 5536,



, 
- După&numărul premiselor, silogismele se împart 

în simple şi compuse. 
În discurș raționamentul. nu Yea nic o dată for- . 

ma aridă-a șilogismului [ilosolic, ci oralorul caută . 
„al împodobi și deghisa ast-fel în cât săi se ăla 
„simti puterea fară a i se zări forma. 

Eutimema €& du, în mintea -cui-v a). este. 
un silogism scurțat, adică reduș la doug proposi- 
iuni şi anume: dntecedentai Și consecuenta,. :Ast- 
fel silogisniul de mai sus'va „deveni entimemă, 
când „vom flicc: ps , 

Virtutea no. face fericiti 
Deci, trebue a iubi virtutea. 

Şaii sub forma. oratorică : 

Iubiţă virtutea, dacă voit să fiți fericiţi. 

- Un alt esemplu avem când Mihnea-Vodă dieca 
boerilor,: cari MU V oiaii să „ca ar mele contra. Tur- 
cilor : 

' Vox doriţi 0 țară: diecţi „cel puțin; 
„Dar ce faceți vre, ca s'o dobândim ? >. 
Au faceţi nimica ; deci, nu vroți să fe, 

| (Bolint.) 
„Veasul : e 

Servare potui ; perdero an possinm, 'rogas? 
: (Putul a te conserva ; ; întrebi “dacă pot a ie pierde >) 

, citat de Quintilian; din Medea lu Ovidiu, coste o: 

(Ce fel !.sunteţi cucernic” Şi vă înfariaţi ?) , 

Suii acesta : e ,. 
Morte), ne garde pas- une haine immortelle, , 

„ Silogismuli jea numirea de epichiremd (e7ctpaa, 
Negoescu, Retori ica și stilistica Ă EX bi 3 Li 

entimemă: | | 

Versul urmator din Moliere, Taras ŞI ne da o en- 
timemă : a Ia | a 
«-Quoi! vous îtez devot et.vous vous “emportez ?



co
 

sfortare) s ai: argument complet, când una din 
premise, sait amendouc, sunt însoţite de probe; 
de exemplu : 

Dacă soldatul este curagios, nu fuge de răshoiii ; 
" Peneș esie curagios, pentru că s'a distins în bătălie; 
Deci Peneş nu fuge de r&sboiii. 

| Costin, vorbind despre surparea celătilor 
soliove de către Al. Lăpuşneanu, după angaja- | 
mentul dat Turcilor la luarea domnici pentru a 
doua Oră, face asupra acestei fapte. deplorabile o - 
upreciare epichiremică, dicend : 

“ Faptele Domnilor, vri laudă, ori ocară le aduc si le resună 

- în lume: de sunt fapte bune, laudă ; de sunt rele, ocară. Nimene 

nu va lăuda acestă faptă a Iul Alexandru Vodă cu risipa ce 

tăților ; Yară a-l ocărire pentru aceste stricăciuni ce a făcut te» 

_tăților, lumea nu se va putea sătura, : 

Prin succesiunea raţionamentelor, care, decurg 
„unele din altele în epichireme; se întâmplă adesea 

ca un lung discurs să nu lie-de cât desvoltarea 
gradată a unei singure propositiuni ; ast-fel dis- 
cursul lui Cicerone întru apârarea lui Milone se 
reduce la următârea epichiremă : 

Este permis de a ucide pe orl-cine ne întinde curse spre a ne 

răpi vista ; legea naturală, dreptul ginţilor, exemplele o probeză : 

Dar, Clodius a întins curse lui Milone ; armele-sale, soldatii săi, 

uneltirile sale, o probează; " - 

Deci au fost permis lui Milone de a ucide pe Clodius; deci Milone 
"este inocent. 

Cicerone numesce' epichirema ratiocinatio; Şi 
el o consideră ca ationamentul oratorie prin ex- 
celență. i 

Soritul (avpis grămadă) este un silogism com- 
pus din o serie de mai multe propositiuni strins 
legate între densele.
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+ Soritul e de douc feluri: ordinar: sai avisto- 
telic, când conelusiunea. se compune din subiectul 
„primei şi predicatul ultimei proposițiunr: şi sorit 
«joclenian (de la inventatorul Goeleniu), sau sin-. 
tetic când conclusia se compune din subiectul ul-. 

” timel şi predicatul primei propositiuni. 

l-iul fel (sorit'ordina r): 
Qui *prudens est, lemperans est; , | 

“Qui temperans est, coustans est; e ' 
Qui constans' est, sine iristitia. est; ! 
Qui şine tristitia est, beatus est; - 
Ergo qui prudens est, beatus est, . ” E ” Da (Seneca. 

ALL exemplu pote fi şi acesta: i 
Sgâreitit sunt stăpâniți de v mulţime de dorinţi: ? 
Cel stăpânită de o mulţime de dorinți sunt lipsiţi: de multe 

luerură ; - 
Ă 

Cel ce-s lipsiţi de multe lucruri tăese în mizerie, . 
Deci sgâreiţii trăesc în mizerie: ” 

Al 9-lea fel (surit.goclenian): 

4 

Quidquid non est legibus conveniens, non dat 'felicifate, . - 
Nullum vitium est legibus conveniens, ebriefas est vitium, 

Ergo ebrietas non dat felicitat. . î a. 

-.. Ca să fie bun soritul, trebue să aibă tote pro- 
posițiunile universale şi afirmative, afară de prima 
în soritul ordinar și de ultima în soritul goclenian. 

Alt exemplu luat din Montaigne — cu vulpea pe 
care Tracii o alungati spie un rii îngheţat, ca să 
scie dacă-l.pot trece cu siguranță — este acesta : 
„Vulpea ajungând la rii şi plecându-și urechia . . 
spre ghiaţă, pare că tace următorul raționament: 

«Ceia ce face sgomot, mişcă ; ceia ce mişcă, nu e înghețat; ceia ce nu e înghețat e curgător ; ceia ce e curgător nu suportă greutate ; deci, apa nu e înghețată - 

z



 fiind-că mişcă, şi ehiața nu e. destul de tare ca să mă: 

linăc. , 

Dilema (de. la 2 îs de două Or, hay doro; a lua), 
este un silogism îndoit, în care premisa maioră este 
disjuuctivă si' -care dă aceiași conclusie or-eare: . 
din cele două părti star admile 3), Sa 
Exemple: Un dogmatic dice. unui sceptic: 

Suit scii ceu. ce die, sait mi scii ; . 
Dacă scii mai. drept să dici că memic nu e'sigiir ; 
Dacă nu scii, atunci nu ameriţi să-ți ascult demonsti area. 

Racine pune în gura lui Mathan aceste cuvinte, 
| după care micul Joas, în ori-ce cas trebue să moră: 

A Willustres parenls s'il doit son origine, 
La 'splendeur de son nom doit hâter sa ruine; - 
„Dans le vulgaire obscur si,le sort la place, - | 
Qu'importe au au hasart un Sang vil, soit verse. .  - 

: (Athalie, act, II, se, 5; 

De-or fi omeni iluștri părinti săi, e bine” 
„Să moră îm splendorea ce lul i se cuvine; 

: Din contra,.de șar trage din vulgul cel de jos, 
Ce lueru mare este să piar' un ticălos ? 

„Trad. de Gt Sion 

Erasmu v vea să arate inutilitatea: filosofiei, prin - 
acâstă dilema, pe care o pune unui filosof din tim- 

pul sc: . 

«Pestilens quaedam res sit oportet philosophia,: si tales. red- . 
dit ; ineffieax ac diluta, si tales non mutat.» 

_ Dacă filosofia te-a făcut ceia ce esti, este o ciumă ; dacă n a 
- putut să te schimbe, .este o himeră . : 

: - (Epist. ad Borilun, Id. Il). 

 Galitul. arab, Omar 1, la întrebarea generalului 

săii Amru, ce să facă cu biblioteca din Alexandria, - 

îl respunse printr'o dileniă : 

Dacă cărțile din bibliotecă, consună cu Coranul sunt de. pri-- 

î Sabia cu două aseulituri care rănesce și despre o parte 
și despre alta. (ALoln.)
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:s0s; dacă nu, sunt pericolbse ; deci-— şi întrun cas și în al 
„tul — teeliuese arse. 

Disputa lui Protasor a cu elev ul: scii, şi dilema 
“Cretanului, arată” Jămiarit cât de variate sunt for-. 

| mele dilemelor precum și unde pote conduce abu- 
zul lor: 

Exatlu, tener bogat, lua i înv statura de la Prota- d 

gora, cel mal celebru solist al: timpului stu. Dupe 
convenţiunea slipulată între-învă&țător şi discipul - 

_trebula să plătescă jumătatea onorarului fixat, la 
“începerea învețăturer, cea-l-altă jumătate, atuner. 

când. ar câștiga cel. Vântiiia proces, după termi- 
narea învâțaturei. Evatlu întârdiâ a practica drep- - 
tul, și din acâstă pricină amână şi plata vestului . 
de onorariii: In fine Protagora. îl “Chemă la jude-" 

„cată şi-i dise: «Nchunatice “tinere! In orl-ce cas. 
tu trebue să plătesci aceia ce cer, ori de mi se-va . 

. recunosce dreptatea ori de mi se va respinge co- 
rereu, Căci dacă judecata va da o sentință în po- 
triva la, alun trebue să plătesei conform sen- 
lintei judecătoresc ; dar dacă se "va recunosce 

- dreptul în favârea tă, şi atuner tot trebue să plă- 
tesci, potrivit învoclei, de ore -ce. al câștigat cel: 
Wântaăit procesa: | bă 

În potriva acestuia, schimbă Evatlu “dilema ş şi 
(lise: >Inţelepte: învățător! In ori-ce caz nu trebue 
să-ţi plătesc ceia ce ceri, recunoscă-ţi-se . Sail nu 

“dreptul. Pentru că daca judecatorii îmi. vor.-da. 
dreptate, atunci nu am să-ti plătesc NIMIC, con- 
“Torm sentinței judecatoresti ;- iar dacă se vor 
“pronunta contra m6a, atuncă tot nu-ţi plătesc, con- 
form . învoielei, de ore- -ce am pler dut cel Vânteiu 
proces. pi - 

Judecatorii, dal n rațiunea; puși rin acest - - Î 

N
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silogism în zăpacclă ar fi amânat pronunțarea 
„sentinţei pe un timp nedeterminat. 

Dilema Cretanului.—Când cine-va dice că minte 
şi prin acea minciună spune adevărul,  atuner 
minte, așa dar spunerea sa este tot de odată şi ade- 
ver şi minciună; aşa d. e. Epimenida a dis, că toti. 
Cretanii sunt mincinoși ; dar el însuşi fu Cretan, 
prin urmare. și. cl a mintit ; ; aşa dar nu sunt toli 
Cretanii mincinoşi ; pimenida a (is adeverul şi 
Cretanii. sunt mincinoşi ; dar . 

N ă : N * 

Ezemplul este un argument silogistic în care 
una din premise: este v fapta istorică s sait cel pu- 
țin un fapt bine cunoscut; prin urmare, argument: 
tarea se face prin ) comparațiune şi este mal muii 
un motiv puternic, de cât un argument. 
“Ast-fel: plecând de la principiul că, 
Este: r&ii pentru un popor de a îi în luptă cu vecinii săi, 

Şi sprijinită de esemplul, că, 

-Tebanii ai pălit răi fiind în luptă cu Focidienir, 

Sar pulea proba că, 
Atenienii vor păti răi intrând în luptă cu Tebanii, vecinil lor. e 

Argumentarea prin exemplu se pote face în mai 
multe feluri:- a pari, a contrario si a fortiori. 

A pari: 

Soimul când se vede prins de vân nători, 

Spun că îşi sfarmă cuib și puizori ; 

Ast-fel de cât lanţul, braţul să-l încingă 

Ce-i român, ce-l nobil, astă-di să se stingă, 

ABol., Mircea Ia bitae).



A contrario : 

Trândăvia este muma tuturor vitiilor; dee. munca este din 
contra preservalivul si remediul lor, 

A fortiori: 

“Les puiens ont su pardonner des injures ; done, a plus forte 
raison, un 'chrâlien ne doit pas Tetre implacable dans ses haines!) 

Păgânii ai sciut ierta insultele ; deci, cu mai mult cuvânt, un 
„creștin nu trebue să fie neimpărat în ura sa. 

Iuducţiunea: este un „„oument prin care se 
trage, din enumerarea :» iilor isemenea, conclu- ., 

_siunea totului. | 
Ast-fel, după ce =: siâra tote calumnităţile 

cu care puterea abs n, să necontenit un po- 

  

por, Sur putea conică n 
Puterea absolută ct: 4 contra căruia poporele 

lrebue a se apăra 2) 

_- Yrend a arăta eăt!: - '“iutea este vrednieă de laudă. 
acesta se pote face wriu o indueere enum&rătore de 
părțile ei: 

«Inţelepeiunea .este vrednică de laudă ; dreptatea esle vred-. 
nică de laudă ; adevărul este vreduie de laudă; infrânarea este 
vrednică de laudă; îndurarea este vrednică do laudă ; deci lotă virtutea este vrednică de laudă.> Ă 

„_Fiind-că mar adesea se întâmplă că enumera- 
tiunea să nu, fie completă, nici inducțiunca' nu 
este de cât un raţionament oratoric, 

Nu trebue a se confunda argumentul inductiv cu 
exemplul, cu care se as6mănă; acesta pune faptele . „după raţionament, pe când inductiunea stabilesee ra-: 
ționamentul pe fapte. . +: > 7 

Inducţiunea ca. și esemplul se mar numesc şi rațio- 

  

1) Lefrane, Style et Comp. e 
7 2) D. Gusti, Retorica, pag, 60. - E E “
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, namente oralorice cari conehid de la particular la ge- 
netul, spre deosebire de cele-l-alte care se numesc “fi: 
losofice cari conchicd dela: general la, particular. , 

Andlogia este argumentul prin” care, din faptul 
"Că dout lucruri se asemănă în unele: caractere, 
conchidem că ele se asemănă în tote caracterele 
lor; vedem d..e. un animal că rumegă, cundscem 
ŞI alte animale ce rumegă și atribuim Şi celui noi. 
tote calităţile rumegătorelor” deja: cunoscute (sto- 
macul compus din patru păr, ele) Si 

In fine argunienitul personal (argumenta ad 
- hominem;) este un fel de entinemă,. care respinge 

pretenţiunile” și argumentele adv ersarului prin . - 
. faptele sati cuvintele sale. propri. ERE 

Când Lăpuşneanu, ca să- ŞI ăsbine, întrebă : «Cine, 
„nra călugărit 2?» Şendrea în respunde : : 

„Măria ta ai cerut acesta, la întâmplare de a pleca i în cea-l-ultă 
vicţă ; ai fost aprope de mârte și atunci nor am urmat voinţil 
„Mărică tale, - 4Bol. Al Lăpus. A: IIL. se. 17), 

Spătarul Sănduleseti, ca să oprâscă furia popor ului 
contra trădătorilor, aduce . ca ar gumente propriele lor 
sentimenle. - 

- VOL, ce cereli dreptate 
| Fiţi drepi! Vol, ce tiraniil vă place a combate, 
Combateltă tirania nu numai în cel mar) : 
Ci chiar în vor; dați pildă că încă sunteli tari; 
Căci numai slăbiciunea, ce irica îmlădie, 

" Combate tirania priu altă tirahie.! 
(Bol. Bă. dela Călugărei; A. 1, se, 1) 

Tuberon acusa pe Ligariu că s'a bătut în Africa contra 
lui Cesar. Cicerone justifică pe. acusat prin purlarea 
acusatorului. - 

Sed hoc quaero, quis pulet esse crimei, fuisse in Africa: Li- 
garium ? Nempe is „qui ct ipse in“ cadem Africa esse voluit, 
ct prohibitum “se a Ligario «uerilur,- et” certe contra ipsum - 
Caesarem est congressun armatus. Quid enim, Tubero, destrictus 
ille tuus in acie Pharsaliea eladius agebat? cujus latus ille mucro 

7 

pelehat?- qui sensus-erat armorum tuorum ? quae îua mens? - j IŞ 
- oculi? manus ? 'ardor animi? quid cupiebas ? quid oplabas ? 
„(Pro Liyario, e 3.
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«Dar, ci acesta întreb, e cine, dice că Ligariu a “făcut o crimă, : 
mergând în Africa ? Tocmnar acela,- care însuși a voil să morgă "în Africa, e care se plângea că a fost împiedicat de la actsta de - Ligariu, și cate, sigur, contra. lut-insuși Cesare, venise armat. 
Căci eo căuta, o Tuberone, acea 'spadă'a ta. scosă în Dătălia de . 
la Farsale 2. după a cui costă umbla „paloşul tăi 2 care cra tinta 
armelor tale ? ce gând aveal ? ce voiaii ochil tăi? mâinile tale? . care era focul inimel „tale : >.ce olliar ? ce dorial ? ” 

Aceste cuvinte făcură o impresiune atât de vie asupra 
lui Cesar, dice Plutare!, în cât îl făcură să lase din 

 mână,- breinurând, hârtiile: în care „se coprindea actul Bă 
de condamnare. 

Insuşi Cesar se muiă ier ana pe Ligatitt. 

„B. — Locurile argumentelor sati locurile comune Ş 

: Locurile comune sati locurile argumentelor E 
Se numesc sorginţile din cati se pot. extrage a 
gumente în ori-ce căusă. 

O causă se pote considera dupe ispectele sale 
interne sau externe: „de aceia sunt şi două clase 
de locuri comune: intrinseci, cări se refer lă în- 
SușI subiectul; şi ext iuseci sait accesorii, cari se: 

. refer la împrejurările“din afara. subiectului, 
a). Principalele locuri. intrinsecă sunt: defini- 

țiunea, enemnerarea părţilor, genul şi specia, 
coniiptrraţiunea; conta iele, Inci aile caii. se. 
resping, (repună tele), împrejur ile, antece-” 
dentele şi consecentele, causa şi efectul. 

Moluar numeră şuse-spre- -dece, adecă: ordu- 
dautirea, numărarea părților pe reud, etimologia, 
cfstiha, nemul, felul, asemănarea; neasemăna- 
rect, împotr ivitore, înor vrăjbitore, întâmplări mai 

1) Viata lui Cicerone e. 29, 
7 , - - 7
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întâicr, amătore,- pricini, fapte şi dimpreună 
judecarea sau sigrisis. . | 

„- 19 Prin-definitiune, otatorul pote. alla, chiar în 
natura subiectului despre care vorbesce, un argu- 
ment pentru a dovedi aceia ce sustine. | 
„D. Cantemir, în. Ditanul lumei, voind a demustra 
nimicnicia omului, delineşee ast-fel vicla: 

3 

Că ce este vitia nâstră 2 Abur. 

Tot ast-fel voind a lăuda sărele în putem da defin- 
liuni ca : el este ochiul ceru uf, frumusetea lumit, împe- 
ratul stelelor.. făclia a tot pământul, icona ereatorului 
şi altele asemenea: sai; voind a defiima aurul, căruia 
lumea se închină ca unul Idol vom dice că este un ti- 
rau al inimel omenesci, paguba sufletului, văpaia şi 
stricăciunea lumii, unslta diavolului, tânguirea faptelor - 
bune, causă resbâelor, rădăcina vrăjmăşiei, scornirea - 
luturor rtutăţilor și altele asemenea '). 

Definiţiunea oralorică sait puetică se deosibheșce . 
de cea filosofică sati morală: 

Ce este omul? 
Filosoful r&spunde : Un animal ralional ; 
Iar filologul dice : 

Omul este un adevărat iastrument musical, în care resună com- binate: trâmbita, orga, oboiul, fMuerul şi harpa colică : un fel: de orchestrion, care pote fi confecționat arlificialmente, dacă vom face abstracţiune de suliei. Este o mașină vorbitore, nemie * „mai mult de cât o mașină, 
| (Hasdeu, Lalelica). 

Poclul însă dice: 
y 

Borne dans sa nature, infini dans ses vocux. 
I'homme est un Dicu tombe qui se souvient des cieux, 

(Lamartine). 

Mărginit în nalura sa, nemărginit în pofiele sale, . Omul este un D-zeii (ânger) căzul' care '3I aduce aminte de <cruri, | . 

  

1) Molnar, Ret. p. 27. ”
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Romantierul definesce, Şi el, omul: * 
Une machine unimale ugissant sous linfluence de Phercdite et, dez milicux. | - ” : O maşină animală lucrând sub iniluența eredităţei şi a medielor ” - (E. Zola Eă 

Ce este mortea? Un pas călre neființă - r&spunde Domnul AL. Lăpuşneanu, în disperarea sulerinţelor sale. „Un pas către viață, pâte — în replică Moghilă, care. voia să'L mângâe. AR 
” (Bol., Al. Ziipug. A. II, se. 9). | 

2. Enumeravea peiiților consistă în a înşira 

subdivisiuni ale unei idei | 
D. Cantemir descrie vârstele omenesel arătând, 

"diferitele părți ale unui tot, a arăta principalele. 

“Pelin enutmărarea părților: însuşirile fic-căreia din 
ele; asemenea şi Boileau la francest, [oraţiii la 
romani, etc. Dă | 

Nicolae Bălcescu, vorbind de fol6sele unet Istorii na- ționale a românilor, arală care ar fi calităţile trebui- tore unei asemeni opere, printr'acsstă enumerare ; 
Ca o istorie să polă aduce aceste fol&se nu trebue-să fie nu- mal ca un șir de ore-cari întimplări politice sai: militare uscate, „fără nic o 'eulore, fără nici un adevăr local; nu trebue'să se ocupe numal de Gre-cari persone privilegiate ; dar să ne arate . poporul român, cu instituliunile, ideile, simţimintele si obiceiu- “rile Iul în deosebite vâeuri, 

Alte exemple:. | a Eliade ca să dovedescă că învețaţii peinstruiţă sunt periculoși omenirei — dupe ce se întrebă: «Unde pote “-ajuge lumea cu ascinenea învețări saii invățăture 2» — 
Se servesce de acsstă enumerare: | ST 

Invetaţii din Egipt făcură pe Moise să “și iea lumea în cap, ȘI să moră fără a i se sei mormîntul ; , Inv&ţaţii: Atenei acusară pe Socrate, și “| condamnară să bea cicuta ; - iN “ - Invătaţii Ludeci puseră a acusa Şi a condamna pe Mântuitorul, -. lumit la eruce; a - 

N
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„Invă&tatir eondumnară pe Galileu Ia rug pentru că. învețaseră 
„că pămentul stă înteineeat ca o plăcinlă pe'ape; . . 
„Învelaţii făcură pe Christofor Columb să umble ca un. nebun 

-cerzind pe la lote guvernele spre.u'l ajută să descopere Sme- 
nilor o lume nouă. R , . - IN 
-_Invetatil ati pus să moră în spilalul de nebuni, la Bicâtre. pe 
Solomon de Cans pentru că asigura că prin aburi, supusi la 
nisee legi ale mecanicel, se pot mizea navele pe mare si tră- 
surile pe usent, şi a se aplica la toâle masinele, etc. cte., 

n - | - "(Curs de poesie), 
se 

„ Panegiristul lux-Stetan cel mare, Doinnul. Moldovei, - 
în partea dântâiii a neerologului săi, vorbind despre 
biruinţele lui cele strălucite, ne dă următorea frumosă 
cemimerare: i ". 

„„«Care Voevod mai multe resboe ai avut? Care Donin mal amară | 
“biruinţI ati făcut, și aceste în deosebile timpuri şi locuri cu deo- 
sebite ncmuri ? Ca fulgerul'de la răsărit la apus a sirăluminat ; | 
marturii sunt: Lesii, eari cu sângele lor pământul nostru ai ro- 

“sil! marturi, Ungurii, cari pe satele și cetăţile lor dă foc po- 
topite le-ai vădut! martună sunt Tătarii, -eari cu iutimea. fuei * 
lor de ferul lui air scăpat, marturi sunt Tureiy, cari, în fuga 
lor nu putură ufla mântuire; marturi sunt. Muntenii, cari'de că- 
lăria nostră sau sdrobit; marturi sunt tote neamurile de priri 

" prejur, cari asculitul săbier lui au cercat! marturi sunt iar aceste 
nâuuri, nu mal puţin Diruinţelbr, cât și bunătăţilor lui !> 

3 Genul.și specia se întrebuinteză când se 
. probeză că trebue, de esemplu, a iubi justiția pen- 

e 

„un exemplu frumos, când dice :: . 

tru'că trebue a iubi virtutea, care este gen în za- 
port“ cu justitia; şi reciproc, că trebue a iubi 

„justilia, care este una din speciele virtuţii. 

“Tot asemenea păcatul este gen către mândrie, invi- 
die, nedreptate şi altele cari sunt.speciele sale ; ust-fel , 

„florea este genul, iar florile : trandafirul, crinul; zambila, 
ete., sunt specii; metalul e gen și metalele specii, ete. 

Necrologistul lui Ştefan cel Mare, în partea Ia cuvin- 
tului stii, vorbind de neamul marelui Domnilor, ne dă 

«Cine nu scie, că Stefan (speciă) dintracca domnescă rădă- 
“cină (gen) a odrăslit, care pe pământul Moldover eu înalte vred- 
nicii La umbrit 2 2 i a 

. 
- 1
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pp, Com panațiunea punc faţă în faţă două ider: 
sai două obiecte ce se asemănă. Ea-stabilesce Tao 
portură prin care ne silesce a conchide de la mai: 
mult la mai puțin, de la mal putin la mai mult,. 
sait de la egal “la egal . Sai - 

O comparaţiune de, la mal puţin la” mai mult este. 
acesta; -. - 

” Dacăypăgânii ai sciut ierta iviuriele,. apoape crestin fixa . 

- neimpăeut în ura sa? 
- 

“De la max mult la may puțin : Ca - 

„Dacă: omul 'cel mai înv stat nu 'seio încă multe lucruri, ce se: 
pote dice despre acel jumătate înv ratati de e care e plină societatea. 

„De la egal la egal: ai 

- Bossucb compară devotamentul lui Aichel de Tellier -. 
- cu sacrificiul lui Isus Christos,-si conchide implicit că 
sacrificiul este o datorie... !- , PRI 

Comparaţiunea” este cam tot una cu similitudine 
(asemănarea), dar se deosebesce de dânsa prin acea că 

„. similitudinea se referă la calitatea lucrului, iar compa- 
rațiunea la mărimea lul. Comparaţiunea difera așeme-- 

mea, şi de figura cu același nume, 

Cuvintele sunt ca şi banii, că Danii, cu cari se. fac. ne- - 
guțătorii la Perși, la Tur c), la Huşi, într? alte ţări, afară 
de stăpânirea lor, nu umblă, așa Și cuvintele, când ori 

_n0uă, ori dintr “altă limbă, ica omul cuvinte, şi.pune în 
vorbă, de nu sunt aceste cuvinte cunoscute. celor cu: 
cari vorbesci, escă ca un Varvar, şi te faci de ris; Iar 
de sunt acum în vorbă de obşte' unele cuvinte din limbă 

“streină, să cade a le ținea, şi a nu pune în locul acelora . 
altele nout, de nu cum-va 'acele nou&-de obşte vor fi ia-- 
răși? cunoseute, 

(Din Logica anonimi de la Buda, ro 
, 

1) Quod in re majore valet in minore; “od in minore valst,. 
valeat in majore ; quod în re pari valet, “aleat în hac quae par - 
est, "Cic. Topa e. 4. E , 

„a | -/ 

7 

7
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Istoria pentru întepulul'românilor a fericitului Petru 
Maior a fost un fel de toiag al lui Moisi, prin care des- 
picând o mare de întunerec ce ținea pe Români de cin- 
dea pămăntul făgăduinței, îi face să trecă dineolo de 
Egiptul minciunilor, şi si'și cunâscă adevăratul și slă- 
vitul lor început. -Fahulilo” lui Țichindeal, pot fi pentru 
Români, pentru tot-d'a-una, tablele legii aduse în pus- 
tie. Filosofie, religie, morală şi bună-cuviinţă, tot pot. 
avea Românii înt'ânsele. - E 
o i ” "Eliade, Curierul No. 9.) 

Pascal ca să potă defini spaţiul se servă de ucestă 
comparațiune : «C'est un cercle donl. le centre est par- 
tout et Ja cireomirence nulle part. (Spaţiul este un cere . 
al cărui centru este pretutindenea, far circumferința ni- 
căiri). pi E , 

Cum subt o secure cade:o dumbrăvioră, 
_ „Florea ţărei nostre sub fer se doboră... | 

Sorele în abur ca un foc roşesce... 
Peste dece sute căpitan sunt eă . 
Şi ca dece sute bate preptul mei -- dice Căpitanul de 

venători, ” i : 
(Bolintineanu). 

5, Prin contrarie oratorul opune faptului de care 
se vorbesce, ore-cari fapte cu. cari stă mal mult 
Sai mal puțin în contrarii, sau spune ceca ce nu 
este un lucru spre a se înţelege mai bine ce este: 
Si tis pacem, para Dellum. (L. Liv.) 

Nu,e nici mândria, nu e nici multimea 
Care m bătălie încunun ostimea ; 

- Nu e nică noroe. 
Cela ce se bate pentru ne-atârnare, 
Are dece brate, ylece inimi are 

Inime de foe., ! N 
Di ne - - (Bolintineanu, Ferentarul!. 

Cicerone, arată ceea ce caracteriză pe un consul, prin :ajutorul contrarielor : -
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„Nu securile, nu fascele, nu lietoriă, nu' mantaua pretexla, nu ornamentele esterne caraeterisă pe un consul; ci activitatea, - înțelepciunea, deșteptăciunea, patriotismul, ete, .. 

Relativ lu contrarii, Aristotel dă un consilii care, din 
- tote perceptele logicei și ale artei oratorice, este mul 

ales urmat : «Dacă vi se pun înainte legile, alergaţI la 
natură, dice el; şi dacă vi se vorbesee de natură, tre- 
celi de partea legilor.» i 

6%. Repugnantele (negantia, seu vepugicantia) 
servă a arăta că doue idei sat dou fapte nu pol 
sta împreună. . | 

Cine-va acusă pe Petru că a ucis pe Pavel; dar el | 
era amicul săii, el nu avea nică un interes de,mârtea . 
sa, el era departe de el; el repuguă de a fi autorul 
acestui omor. (Cicer., pro Caelio e. 2. pro Sulla. e. 90). 

“Repugnante sunt: iubirea şi ura, avuția şi să- 
„răcia, seiința şi nesciinta, viața şi mortea, ete. 
fiind-că nu pot sta nici odată împreuna. 

«Cum s'ar putea acusa Aristide că fu lacom de avere - 
"când el nu lăsă nici cu ee să'l înmormînteze >» 

+ 4 

Ce e ore tralul dacă e robit? 
Serbătore în care nimeni n'a zimbit. 
Viata şi robia nu pot sta *mpreună ;- 

„Nu e lol dodată pace şi furtună. ' | 
i - (Bolintineanu, Daniel Sihastru). 

* 

«Pote-se 6re încrimina Socrat că a“ desprețuit jus- 
tiția, el care nu voi să fugă spre 'a scăpa de lesile. 
Attenei 2» ” 

7%. Circumstanţele sati împrejurările sunt tote 

mare greutate în argiunentări. ! 
Cicerone dovedesce că Milone -n'a ucis pe Clodiu, . 

. “Lupe Da: 1 particularităţile cari însoțesc -vre-o faptă şi au o 

arătând circumstanţele în care acela se afla: 

e.
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“Milone cra într”o răstură, înfăşurat în hame ca-l încureaii, * 

însoțit de femeia sa. de numerbsele sclave ale femeii sale, ete. 

Retoril aii adunat tote circaunstanţele într'un vers 
technic care exprimă persona, Tucrul, „locul, mijlocele, 
motivele, modul: și timpul: 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quo modo, “quande. ? 1) 

Cine ? ce lucru a făcut? pentru ce ? cu ce mijloc? 

Cu al ceărul ajutor ? în care timp: ? și în ce loc 22) 

Tote aceste circumstanțe se pot vedea în Ciceronă, 
(pro Ailone, c. 10, 20, etc.). Ii 

“În discursurile judiţiare circumstanţele şe divid 
: atenuante, cari micşoreză, și agratante cari 

Mitridat, prin circumstanțe micşurătore, impuțincza 
ruşinea învingerei scle de către Pompeiu. 

«Ei sunt invius ; Pompei se folosi de o:nopte care lăsa pu» 

tin loc curagiulur ; soldatii mel mar goli, în umbră pătrunsă de- 

spahnă; sirurile din tote părțile cuprinse si r&i păzite; neo-- 

rinduiala pretutindene sporind sgomotul ; not înşine în contra . . 

"mostră înturnând armele, strigătele pe care stâncele le făcea mar 
înspărlmântătore ; în fine totă terorea unei bătălii în întunecime : 

ce putea curagiul în acest umestec: omoritor? Unit cad morii, 

fuga mântue pre cei alti; și ei nu sunt dator cu viaţa mea în. 

acestă totală spaimă,de cât vuetul de omoruri, ce las dupt mine.» 

! - (Dim. Gusti). 

| 80, Antecedentele și consecentele sunt lucrările: 
cari Sai petrecut înaintea sait în urma unul lapi | 
și cară serv spre a-l putea recunosee. 

Tu. “Milone, te al fost certat cu Clodiu ; tu, Tai fost amenintat, 

.* acestea sunt antecedente faptului uciderei. El e mort; 
tu te faci nevădut ; tu- te feresci de amicii str acestea sunt | 

consecente. Decă tu eset omoritorul: faptul. 

1) Molnar, ef, par. 64 
2) Retorit moderni au modificat acest vers. asl- =lel : 
Duilş qua, ali, peruoz, cur, qutouata da, rea du?
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Tot ast-fel putem arta tolosul-ce are lumea de la sore, arătând consecințele ce ar urma când el n'ar fi. 
„"<De vel vrea să arăti folosul ce are lumea de la săre, şi pa- 
guba, care ar urma, de nu ar fi fost sore, «ice Molnar, asa" al arăta acesta povestind cu asemiuea mijloc cele următere. 
„<Ochiul lumer este sorele, pentru că nu vede cu altă lumină fără numat cu aceia a sărelui; este frumusetea firii, pentru că fin” de sâre nu ar putea zidirea să arale. pudobele și frumu-: 

selile,cari are ; este bucuria omenilor, peniru că fără de acestă 
ar fi fost cufundați întru întunericile întristărir ; este podâba -" cerului, pentru că el îl zugrăveste cu razele sale. cele străluei- lore, și 7] acopere, peste tot cu lumină, și eu adevărat indală, 
cât strălucesce sărele, fug noii de Ia fala lumii, ride cerul cu 
faţă lină, lucesce v&zduhul fără nori, îuverdesce pămentul im- 
podobit cu erburi, înflarese grădinele: încununate cu flori, odrăs- - lese. sadurile, cânt pasările, rodese pomii, și muntii nasc me- 

“taluri în sinurile sale ;— antecedente. , , | 
«Dar cât fasă din lume acestă frumosă planetă, () vedi, că s'a 

"stins îndată tâtă frumusetea. zidirit, rămâne mortă Inmea, fiind 
că este făclia, care o lumina cu lumină în chip de aur, rbă, fiind că este ochiul cel drept care la orr-ee faptă a sa o cârmue, 
Nu se vede mat mult cerul, pentru că adâne întuneree ÎL aco- 

-pere fața. Nu poli să osehesel vădduhul, peniru' că orl-ce vedi 
- este prăpastie și nopte, în grădini se veştejese florile, în dum.-, 
- brăvI se usue copacii; sadurile nu odrăslese, frunzele nu, în. 

- xeridese, rodurile nu se coc, pastrile nu cântă, ci cu suerătură 
jalnică tânguese ticălosia a tâtă lumea. Aurul. pierde razele și 
mal mult nu strălucesce între celeilalte metaluni. Trandafirul 

„pierde porfira să, și nu i se înclină mar mult cele alte flori ca 
unui Impărat. Diamanturile prerd frumuselea și nu le osebesci 
mal mult de oul-ce altă urilă şi prostă piatră; umbli pe pământ 
şi la ort-ce' pas te temi ca să nu te întimpiui eu mortea, înnoți 
pe nare și între valurile cele“ sălbatice niciodată nu zărescă 
liinanul, si în scurtă vorbă, totă, lumea se. face înfricoșat lavi- 

„rint, mat mult vrednic a se numi mort, de cât locuinţa ome- | 
nilor. celor, vil.> — consecente = | a ii 

In întrebuințarea antecedentelor “ȘI consecen- 
telor să nu se ia de cât faptele cart sunt neapărat 
trebuinciose înțelegere subiectului. - 

Wegoelcu, Hetorică şi stilintică ,



Nec gemino bellum Trojanum orditur ab 0v0. - 
Horat., Ars poel., v. 48. 

Casă se numesce tot începutul s ai ISvVo- 
ral unui lucru ori al unci fapte. 

- . 7 ” 

__ Causele sunt sait născăldre (eficiente) ca : sârele cure 
dă lumina, architectul care clădesce, căldura, irigul, ete.; 

„saii materială : ca, lemnele, pietrele din cari se fac ca- 
sele, lerul din care se fac cuţitele etc.; saii formale, 
cari dai diferitele forme ale materiei precum omul, 
leul, cari se deosibese numai prin forme pe când ma- 
teria e aceiaşi; sati, în fine; causa mal pote îi şi finale, 
când provine din scopul unul luer u, precum : ostaşul 
sufere în vederea scopului final de a invinge, solda pen- . 

“tru care se face un serviciit, bolnavul ca “să se însănt- 
Loşeze. 

«Din pricina făcătore (causa eficiente) ” așa îă lăuda pe om 
serie. Molnar: 

«Zidire ușa de frumosă este omul, în cât alt! mester nul pu: 

tea să'l zidâscă, fără numal acela ce a zidit lumea, nică alt mese 

tezug putea săi dea chipul și frumusetea, fără acela ce a în-. 

chipuit frumuseţele cerului. Jar scma din creştet până la piciore, 

şi poti să-juri, că a făcut Dumnezei atâlea minuni, câte mă- 

"dulări a şi alcătuit la om: vedI sfesnicile, cari lucesc în frunte 
şi ea dintr'un loc mai înalt îi lumineză pe lot trupul, si să stir 

că Ta aprins cu lumină acela, ce a luminat și la cer stelele; 
privesee-l. trandafirii, ce îl roşese în umerii obrazului. și nu s0- 
coti, că I-a zugrăvit alt Apelis, fără numa! acela, ce a zugrăvit 

și florile în grădini: şi pe cureubeii în nori, acele dumnedeesci 

-şi ne vădute! mâni care mişcă crugurile ceresci, şi ca pe un 

măr. mie ţine c&reinul cel mare al pămentulut, acela a zidit: şi 

pe om din lină, ele. ” 

Tot ast-fel se laudă reședința deilor «Scaunul Dum- 
nedeirei, liudând sater iele din. care este întocmită 
(cause materiale) : 

. a ” 

«Zidurile sunt alcătuite de aur, cât cu fulgerul razelor sting” 

si pe sore, şi po ori-ce planetă mar purtătore de lumină, Uli-
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tele că sunt împodobite cu mărgăritarură și cu rubinuri, înaintea 
cărora vel dice, că stelele sunt întuneeâse și fără lucire, La 
„acestă cetate bolta este cureuhoul ecl impistrit, carele flind scm- 
nul 'păcei, arată, cum că de la acest fel de loc fuge departe 
-ork-ce lurbare şi vifor de rezboiti., Curg riuri, însă apele lor 
sunt lapte prea dulce; odrăslese. floră, însă nici odată nu se Veş-: 
tejese; inflorese, însă fără ghimpi trandafiri, pentru că acel fe- 
ricit pământ n'a audit nici odată vre tin blestem, ci &e. adapă 
“tot-da-una cu riul darurilor c6lor dumnedeesci, şi pentru ca să 
pricepeli fruniuseţea cea dumnedeească, nemărginită și negrăilii 
a aceștii cetăți, ajunge să die, că sârele, care o lumineză și pla- 
neta, care o strălucesce, alta nu este, fără numai lumina cea- 
întreit luminătâre a Dumnedeirii cea în trei Sori » 

” Glolnar, Ret). 

Bifect se numesee urmarea cca mai neapărată 
șiță dint”o causă, d. ex: focul, care este causa, 
are ca efecte căldura, lumina, fumul, cărbunele şi 

„cenuşa eşită dintrensele. - LC 
Arătând causele şi efectele lucrurilor se laudă - 

“sait se defaimă o faptă ; se îndemnă sau se des- 
demnă de la o lucrare ilicită. i 

Tot între. locurile comune intrinseci. s'ar pute nu-, 
mera și etimologia, care încă pâte aduce probă în ar- gumentațiune - a 

«Din ctimologhie. observă Molnar. ar putea lăuda 
eine-va pe întâiul mucenic Stefan, care anume însem- 
nEză încununat, arătând că a stătut cunună ori Imp&- 
ratului-şi Mântuitorului Christos, ori celor Valţi Mucenici strălucită cu atâtea mărgăritare, -cu câte pielre s'a şi 
lovit din cumplirea Jidovilor, cte.> 

b). Locurile extrinseci sunt acelea câre nu se” 
refer la însuşi subiectul care se trateză, dar-care 
prin autoritatea lor pot caracterisa sai constata | 
unele fapte şi sunt mai mult de domeniul Jurispru- - 
“denţei de cât de al artei oratoriee. :
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Cicerone le numesce în genere aăsturit și i 16, divide 
- în două clase, autorități divine sau religiose şi autori-- 

Aa. tăți umane sait civile. Printre cele dintâiă el punc oru- . 
culele, auguril, profeliile şi r&spunsurile preoţilor arus-.. 
pic), ghicitori ; in a doua diviziune se află titlurile, | 
promisiunile, “jurămintele, intormaţiunile Și mal ales 
depunerile. martorilor. ă | 

Locurile - comune extrinseci | se e pol reduce la 
ş6se mal într ebuinţate: 

1) Legea când se invocă autoritatea ci; legea. 
este obiceiul scris, în opunere cu obiceiul pămen- 
tuluy;. legile coprind articole sat adevaruri morale 
și se împart în legI naturale și legi positive: le- 
gile positive sunt or civile, oul eclesiastice Saul 
canone. Din punctul de vedere al materică, legile 

. sunt saii morale sai politice. 
2) Titlurile, când se invocă dreptul autorilăţi- 

lor constituite s Sa înțelepciunea poporelor: (es 
"presă mar 'ales prin proverbe); 

3) Fama, svonul saă: reputațiunea, când se 
invocă opiniunea publică şi actul se dice. de soto- 
rietate publică sati notorii; 
4) ură întul, cândsei invocă sanetitatea j jură- 
mîntului; 3 - 

5) DMawtori ii, când: se invocă autoritatea morală 
a depunerilor” personale; - | 
„lat altă dată, marcu semă. în evul medii, s 1 
întrebuințal ca mijloce de probaţiune şi | 

6) Tor lua, Sati chinurile la care eri SupușI 
“acusații. - - Pi - 

In sprijinirea unei cause, pe lângă titur, re- 
„nume şi marluri, adese out se-pol învoca şi Du 
cruri eînsufteţite, cari produc un efect puternic: 
și i decisiv, precum se vede din acest esemplu :
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«Manlius Capitolinus, spre. a scăpa de pedepsă arăta celățenilor pe cari îi mântuise ; prădile neami- cilor uciși cu fâna sa, corânele și bogăţiile militare câștigate prin turagiul stă, cicatricile ranclor onora- “bile pe cari le căpătase şi mal cu semă Capitolul pe „care 1 mântuise.. Osânda: lut de morte însă nu se putu 
căpeta, de cât după ce," duse_într'o pădure. sântă,- de unde nu mar puteau arăta poporului Capitolul.» 

| Din. Gusti), 
„ Relorii moderni pun, între aceste locuri co- 
une, şi auele sciințe şi arte mai răspândite 
din care oratorul pote să-și procure, în or-ce 
causă, arguinente ; precum istoria, filosofia şi 
altele. | Ti 

Tolc aceste . locuri comune extrinseci pot fi 
„ invoeate atât în” confirmaţiune . cât și: în res: 
pinere, II i 
„Intre locurile extrinseci, sati cele din afară, 
Molnar pune și «pentru înaintea judecată» care, 
în adevăr, se invocă ca probă atât spre a sus- 
ține cât și spre a respinge o acusaţiune ore 
care. In drept, acest argument, e cunoscut sub. 
numele de autoritatea lucrului. judecat. 

Locurile comune, intrinseci ori extrinseci, de 
şi forte mult Jăudate de retorir. vechi, “ca resurse 
oratorice, sunt însă departe -de a oferi singurul." 
melod. pentru aflarea argumentelor. | | 

Cel mar bun mijloc, de a afla probele, este de -. 
"a medita afund subiectul şi de a” considera cu 
atenţiune sub tote: fetele sale: - 

- «..» Cui lectapotenter erit res, în | 
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus. ordo. 

" a - (lorat. Ars poet, v. 40,); ”



II. DESPRE MORAVURI 

" Movavurile oratorice sunt calitățile cari 
conslituese caracterul prin care un orator sai 
scriitor pote să "ȘI atragă spiritele în partea sa, 
și prin care se pote bucur de o bună opiniune 
printre concetăţenii să 

Pentru a convinge be omeni, ir chue a le cap- 
tiva încrederea; la acâsta nu se ajunge de cât prin” 
arta de a place, care, după Bl. Pascal este partea 
cea mal subtile, cea mal dificile, cea mai utile, cea 
mai admirabile a artei de î convinge»; iar Cor- 
neille o privea ca o datorie pentru sctiitor!). 

Cea ('ănlâiui calitate, ce oratorul trebue să a- 
răte în discursurile , sale, este probitatea. Cei 
vechi au detinit pe orator, un bărbat bun deprins 

„la vorbire, zir bonus dicendi peritus. 

Ex. — Discursul lui Burrhus 'către Agrippina : 

Vous navez de Cesar confic la jeunesse... 
Mais vous avais-je fil scrment de le trahir,., 
Burrhus pour le mensonge eut toujours trop d'horreur, etc. 

(Racine, Britanicus, acte |, se. II). 

A doua calitate morală a oratorulur sati serii- * 
torului, este modestia. Nimic nu supără pe au- 
ditor mai rhult de-cât trulia omului care vorbesce  . 
înaintea lui, a dis Quintilian. 

“Modestia este necesară orl- cărul om; cu alât mai 
mult omului public. 

«Le moi est haissable, a dis Paseal; je le hairail toujours: il 
est Venneini et voudrait âtre le ivran de ious les autres 

Ă iPeusces, ch. 29.) 

1) Vedi Caussade, op. cit.
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Cu probitatea şi cu modestia oratorul trebue 
să întranâscă bunătoința. său, mul bine, intere- 
sul pentru Dinele celor ce ?] ascultă. Bunavoinţă 
sai zelul seduce pe om adresându-i -i-se inter esului! | 
stu personul. 

Ex. — Nifares dice lui Milridat: .. - 

Viral. jeltacerai le crime de mu mere. 
Șeigneur, vous men vovez rougir ă vos genoux: 
J-ai honte de me voir și peu digne de vous; ele. 

(Racine, Milr. acld IE se. T) 

Oa pala calitate este p udenta, cale cere 
“ca oratorul să fie competinte în materiele des- D= 
pre care vorbesce şi. să evite a se face odios as- 
cultătorilor săi; spre acest din urmă scop oratorul . - 
tebue “să observe buna cuviință: (lu biensean- 
ce) sati decența, care constitue una din părţile cele - 

“mal dificile şi mai delicate ale artei oratorice. 
„ Decenţa consiste în acordul: pertect al ideilor, 
sentimentelor, limbagiului, acțiunei oratorului cu. 

subiectul ce tralâză şi cu circatiustanţele î în care 
el se găsesce; acestă calitate se rapor teză la orator, 
la auditor, la personele pentru care sai despre 
care se vorbesee, la timp, la loc şi la subiect. 

Pericle, —ea. orator—după spusa lui Quintilian, se 
ruga deilor, inainte de a se urca la lribună, ca să nu-i 
scape: vre- un cuveut care să [i pulut ofensa poporul. 

«Un mauvais mot fait plus de tort î un prediea- 
teur, ă un avocat, qwun mauvais raisonnement». 
(La _Logique de Port- Royal). 
Im privința auditorului— Cicerone spune că «trebue 
în mod extrem a se observa dacă cine-va vorbesce în 
Senat saii în for; dacă auditorul e mai numeros sati 

“mu, ete.» 

„ Relativ la persone-—Bossuel demonstrâză, prin por- 
trelul ce face despre Carol 1 (al Engliter a) că acesta 
nu a fost causa nic a revoluţiunilor, nici a nenoroci-
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- rilor care aii bântuit Englitera. (Or. foun. de la reine d idngl.) - | E - 
Se va cvila de ex. necuviinţa celebrului academician care scria din Egipt lui Napoleon, ajuns prim consul: -<Alon cher. confrere». | 
Timpul este limitat sau prin program sai prin fatiga orl impacicnla “auditorulul. 

„Locul dă cu totul alt fon discursului după cum se: vorbesce înlr'o. Academie, la lribună, pe catedră, sau în piaţă, ori la o întrunire publică, politică, ete. | In privință subiectului, oratorul trebue să'l inves- tescă atâl în intregimea sa cât şi în detaliele sale, cu expresiuni, mişcări, alure, proprii și cuviinciose. !) 
Afară de aceste patuu: calități, necesare În Orl-. 

ce cuvântare, oratorul trebue să aibă şi alle vir- 
tuți. după împrejurări „precum une-ori bunătatea 
şi dulceța, alte oră îndrăsnela; statornicia; aci 
dragostea şi frăgedimea, colo respectul şi jertirea 
altă dată iarăși disprețuirea gloriei, a plăcerilor, 
a avuţiilor, ș. c 1. (Mare, Ret., $ 36). 

Fenelon se exprimă în acelui sens şi mal categoric: 
„ 'homme digne d'etre cconte, dice el —est celui qui ne se sert de la parole que pour la penste, et de lu pensce que pour-le - zerit€ et lu vertu (Leltre sur les occup, de TAcâd) - 

Tote aceste calități oratorul să nu le anunte 
“singur că le posedă ; ci să lase a resulta. din _cu- 
vintele sale; de acea e necesar a face deosebire 
între moravuri veale, pe care oratorul le po- 
sedă în adever, si moravuri oratorice, pe care 

şi le dă însuşi oratorul: Ipoerisia este un omagii 
pe care vițiul ?] aduce virlut (ii, a dis La Rochefou- 
cauld în «Maximele» sale. 

Moravurile vratorice produc emoliunt dulci, insi- 
nuante, care merg la inimă şi aduc încredere; dar pentru a sgudui, pentru a capliva, oratorul are tre- : - | pu 
„Îi Vedr Ed. W, W'Halluvin, Lifferature-
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RS 
. | LG 

57 . , „GRS 

  

    

  

  

ay 
buinţă de acele emoţiunl, impeluose” Care sc Iu date 
pasiuni sati patetic. : 
Patima are o deosebită iniluență în mestesugul” de 

a indupleca. .. .: căcr ori-ce cuventare fără palimă, 
fără îufocare este „Solă, săracă, sterpă şi fără putere. 
Oare. p. 52, 53). e 

II. "DESPRE PASIUNI 

pe lenea puterea adeverului, pe Iengă autori : 
tatea. personală, oratorul ŞI scriitor ul trebue să 
adauge puterea sentimentului. Acesta este sc- 
eretul pasiunilor oratorice saii pateticul ui (= îs). 

In general putem dice că pasiunea este o vie 
„exc itațiune; a sensibilităţii, o mişcare violentă a 
„înimei. Pasiunile sunt de dou feluri: unele 
sunt primitive, altele derivate. Când .o migeare. 
violenta a sensibilitatii nu este de cât o emoţiune 
torte vie, dar tvecătâre, asemenea celor din tra- 

„gedie. atunci a nu este o pasiune în acelaşi grad - 
și în acelaşi sens, precum când o- înelinațiune. . 
furidamentală este exaltată, înlăritată în cât pă- 

căm întrun monieni dat, dar care rece iute, 
este o pasiune de moment, ea nu 'are caracterul 
permanent al nesaţiului, “al beţier, al-invidier,- 
cari nasc din inc linaţiunr pervertile, ce cuprind - 
“sufletul în detrimentul „celor-lalte inelinațiuni 
firesel, D - 
"In Retorică luăm pasiunile numal în- inţelesul 

d ăntâiu ; în acest sens pasiunile sunt” sufletul în- 
suşi al elocinţei; print'însele 'oratorul transmite | 
în sufletul nostru sentimentele de « care cl ÎNSUŞI . 

  

Yedr pentru amăiituite II. DMarion — — econs de. Poyehologia 
Paris, "1856, pas. 298, 

„e
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este însullețit, în cât simlim şi voim acea ce el! 
simte şi voesce. , 

- Oratorul excilă pasiunile saii direct sati în- 
divect. Este patetic direct, când oralorul, ani- 
mându-se mal întâi el însuși, se silesce a co- 
munica şi altora aceleași pasiuni, Este patelie in- 
direct sait rellectat, când oratorul se mărginesce 
a înfățișa obiectele, lablourile -: sai cuvintele, 
proprii de a aţița pasiunile, ast-tel în cât, însuşr au- 
ditorul să se animeze de. sine. Antoniu, voind să 
atite pe Romani a resbuna mortea lui Cesar, le 
citi testamentul care arăta iubirea acestur dic- 
lator pentru popor: acesta este un patetic indi- 
rect. Dar când Cicerone, voind să înfurieze Se- 
natul în contra lui Catilina, se înfuriază el însuși 
în gradul cel mar înalt, la vederea crimelor ŞI . 
vițiurilor acestul râsvrătilor, atunci el intrebuin- | 
t6ză pateticul direct. 
- In discurs, pateticul direct lrebue să lie preces 
de cel indirect. 

Demostene ne dă un cxempluale patetic: când A- 
tenienii, dedaţi lrândăvier. moleşiţi de lux si necon- 
tenit îndeletniciţi cu jocuri şi speelacute, suferiai fără 
de a murmura, şi mal fără de-i băga în semă că 
Filip regele Mucedoniel încălcase cea-laltă parte a 
Greciei, pentru a “1 supune și pe cl. Oratorul vrând 
a “I secole din acestă funestă letargie îl apostrofezi, în 
aşa chip în cât făcea pe Filip să dică: cei nu me 
tem. nici de cum de Atenient: nu me tem decât de 
Demostene» (Filipica 1 cap. II). 

Romanii, ocupați cu legile, cu răsboiul, cu agricul: 
tura și cemereiul: urmară destul de tării exemplul 
“Grecilor îulru a cultiva literele: cu tote acestea, după, 
adeverirea lui Titu-Liviu, elocința pasionată si popu- 
lară înflorea la Roma încă din timpil lui Manliii Ca- 
pitolinul. Intecticele lui Cicerone contra lui Antoniu
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și mustrările adresate de Enea lui Sinon în pov estirea 
| despre: căderea Troiel (Virgiliu, Eneida, ce. |, v. 57 și. 

urm.) sunt exemple strălucite, de patetic la cer vechi. 
Exemplele de patetic. sunt mai rare în discursurile: 

moderne. Se mai găsesc însă în elocinţa cvangelică: 
Când Massillon rostesce pentru prima oră faimosul săi 
discurs du petit nombre des €lus, (despre numărul 
cel puţin al aleşilor), pronunţ ă o bucală, în care as- 
cultătoril fură uimit şi răpiți ca de o putere nevă&-: 

- dută : murmurul. mirărei fu asa de mare încât a lur= 
- Durat pe orator; turburarea acesta însă nu servi de 
cât a "1 mări pasiunea cuvântărei, 

Cele dout pasiuni fundamentale, “la care se 
„refer tote cele-Valte, suni: iubirea și ura. 

Pentru a escita iubirea, trebue a-arata spiri- 
tului obiectele cu calități plăcute şi utile celor 
cari le ascultă : se inspiră iubirea de teră, de ]i- 
Dertate, de muncă, de 'viriute; când se arăt cu 
tăria folosele lor. - N 

ast fel Iloraţiii, ne indrăgosteseo de singurătătea. | 
> când dice: 

O rus, quando ego le aspiciam ? quandoque licehit - 
_Nune veterum libris, nune somno et înertibus horis, 
„Ducere sollicitae jucunda oblivia vilac? 

(Sat, U, 6, co, 

| Tot. ast-fel şi Depărăţianu, ne insulă iubire ca 
vieţii de țară, când cântă : 

Mie dati-mi valcea verde, 
„Unde pierde 

Omul negrele gândiri ; 
Unde-ti uili de infamia 

Şi sclavia i 
Auritelor e zidir. (Vara la deră 

7 

Ura se cscită pr in . inijlăce opuse acelora care 
"escită iubirea. “
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„ Ast-lel: Chianina, în Bolintineanu, ishucnesce. în cu- 
vinte de ură “contra. răpitorulur săi, lut Kirali — rea- - 
mintindu-ă tote nelegiuirile lui — a 

Tu ax trădat pe Domnul și țara Homânescă, o 
> AI despoiat oraşul ferice să primescă . | 
„n sînul săi un ospe, pe mine m'al răpit 

Din braţul unul tală si unul sot iubit, 
Şi al neruşinarea să mă întrunți pe mine? 
Barbare ! me trămite la morte si la chine, 

- Astept: de ce întârdii ? o blesțemaţi barbari, -_ 
Ce die! Voi nu mal sunteti ostași + suntelr. tâlhară!. 

(Bătaie de la Lălugăreni, a. IUL. se. 4). 

„Resorturile! care . produe iubirea -şi ura ser- 
vese pentru a escila şi pasiunile care ţin de a- 
cestea, precum bucuria, mila, frica, indignațiu- 
nea, mânia, ete. | e 
Pentru „a escila. pasiunile însă, — pe lângă o 

„judecată. sănctosă—trebue a le încerca singuri, 
lia prin un sentiment real şi profund, fiă prin 
o imaginaţiune vie care pote înlocui 'sentimentul. 
Sinceritatea este o condiţiune imperios ce- 

rută în deşteplarea pasiunilor ; cine vrea să misce 
pe altii, trebue să fie el însuşi mişcat: . Ea 

o. „Si tis ine Pere, dolendum. est 
Prin psi. tibi. i ă 

„Pour me lirer des plewrs, îl faul que vous pleuriez, 

“dic cel doui maeștri ar artei, cer dou legislu- 
tonă ai bunului gust, Ioratii şi, Boileau. 1) 

In ori-ce cas oratorul voind să escite pasiu- 
nile, să. se ferâsta de a păcătui contra bunului 
gust; pentru acesta el va trebui să observe ore- 
care regulc: i 

1%. Oratorul să observe dacă materia discur- 
————— 

1) Ves şi Marcovici, etorica, p. dt. 

Y 
i
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sului comportă pateticul ; căci emoţiunile mari 
„nu: convin alacerilor mediocre, 

Racine ne dă un esemplu de patetic dislocat în Les. 
, Plaideurs, unde .VIntime, un avocat, vorbind peutru- 
un câine, care mânease- un elapon, începe cuvântarea 
sa prin aceste cuvinte grive traduse din Cicerone (pro- 
Quintio; e]: S 

” Messieurs. tout. ce qui peut €totiner un coupable, 

Tout ce que les mortels ont de plus redoutable, 

- Semhle 's'âtre ussemble contre nous păr hazard : 

Je veux dire la brisue et leloquenee . . . 
„+ OQwarrivest-il, messieura ? On vient, Comment vient-pn.2 

"On poursuit ma partie ; on force une maison. 

Quelle maison? Maison de notre propre jue. 

On brise le ccllier qui nous. sert de refuze ; 
De vol, de brigandage on nous declare. auteurs, . 
On nous truine, ou nous livre ă nos aecursatenurs, 

În acest cas oratorul devi INC un decla mator. 
“Spre baljucura unor asement oratori. nimic 

niciti, Marţial dice către un advocat. tare în loc 
să-vorbescă «de furtul a trei capre decla nea, despre 
.«tote:celea>: «Domnule, pricina mea nu se 

. atinge nici de silnicie, nici de omor, nic de otră-. 
vire, ci numai de tre capre ce mi sau furat, 
“pentru care ei pirăse. pe vecinul: mei, ŞI trebue 
să. dovedeşti judecătorului temeiul bănuieli mele. 
«Dar Dumncta vorbesti, cu glas mare şi cu ton 
întocat, de bătălia de la Cane, de răsboiul lut 
Mitvidat. de înselăciunea şi de cuimplirea Car- 

 taginezilor: pomenesti pe Sila, pe Marie: pe 
Muţius! E! Domnişorule ; (i, n6 rog, dou6 vorbe. 
Şi pentru ser manele mele capres: 

Non de vi, neque caede, nec veneuo, a 
“Sed lis est mii de tribus capellis: îi 
Vicini queror hus abesse furto ;
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Moc judex sibi postulat probari. 
Tu Cannas, Mithridaticumque bellum,. 
Et perjuria Punici faroris. - 
Et Syllas, Mariosquc, Muciosque 

Magna voce sonas, manuque tota: 
Jam die, Postume, de tribus capellis, 

: Martial, Epigrame, VI 19. 

9. Chiar când natura “subiectului pote lua 
mişcări pasionate, oratorul nu trebue să se a- 
„vente într'ensele pe. neaşteptate şi fără prepa- 
rațiune ; căci elocința patetică nu. subjugă spi- 
ritele de cât după ce le-a supus prin forța ra-. 
Yionameiitelor ; iar pasiunea mare efect de cât 
asupra. celor cari deja sunt convinşi. 

Un orator, care isbucnesce înainte de a Îi: pre- 
parat spiritul ascultatorilor să, semănă, dice Ci- 
cerone, cu un om beat în mijlocul unei mulţimi de 
flămând, vinolentus inter sobrios. 

3. Oratorul să nu: insiste prea mult asupri 
pasiunilor oratorice; nicăeri nu trebue. mar mult 
observată regula «de a nu vorbi nici odată prea 
mult> de cât în-mișcările eseitate de discurs. 
Nimic nu se usucă mar lesne ca lacrimile, a. 

„dis Cicerone *) siihil enim lacryma citius a-,- 
vescil. Da 

Tot aşa trebue a observa şi de a nu între- 
rupe, fără timp, mişcările 'patetice. 

4. Pasiunile să fiă înalt mult întrebuințate în 
perorațiune, fără a fi escluse din narațiune: și 
din. confirmaţiune. Numai după ce s'a desvoltat 
Ore-eare căldură în corpul discursului se pote, 
orătorul, aştepta ca pateticul să misee în pe- 

„roratiune. | 

  

D Ad Ilervennium, II, 3], 

4
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5. Oratorul, pentru a mişca, să aibă în 've- 
dere disposițiunea spiritelor ascultătorilor ; la 
din contra, e], pote inspira un sentiment cu 
totul opus. Cel care se află în întristare, se va 

„Suptra voind cine-va a-i inspira sentimente de 

..
 

decătorilor, şi imploră pentru el umanitatea şi legile. 

bucurie. De o cam-dată oratorul să lie trist ca 
şi densul până va putea să i se introducă în 
inimă, Să se aibă de asemenea în: vedere dife- 
rințele de „etate, de condiţiune: socială, de mo- 
ravuri, de caractere ete. Unor omeni instruiți 
nu li se va vorbi ca unora simpli; unul tînăr, ca 
unu bătrân, ete. 5 | 

6. O observaţiune importantă—de care ora- 
torul trebue să mal ție semă, în fine-— este că, 
astă-di nu se mar permite întrebuinţarea prea 
mult a pateticului, ca. oratorilor romani. In 
limpir republicer, pentru a îndupleca pe judecă- - 
tori, era—mal tot-Va-una — destul, de a-i mişea 

„sait de a “ŞI-I face favorabili, chiar prin mijlocele | 
3 

sublimul elocinţei. 
cele mal îndrăsnete. La Romani pateticul era 

Cicerone spune că el a fost întrerupt'de semelele” 
şi suspinele auditorului, când, în mijlocul foratlai, in- 
suilețind prin plângerile sale discursul cel mal atin- 
ător, luă pe fiul lui Flacus 'în brațe, îl presenlă ju- 

„Asemenea scene, astă-di, ar părea mul potrivite 
„pentru tealru de cât: pentru un tribunal serios. 

Moravurileşi pasiunile ocupati un loc important. 
în preceptele retorilor vechi: Aristotel le consa- 

  

*) Erit ars maxima semper circumspicere, quid personae, 
quid loco, quid tempori conveniat. J. Severianus,' Proecegt. 
rhetor , p. 333. . IN - -
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preţiosă- din lote-trer, și în care se observă mal - 
mult acel spirit. de” observâliune ce el punea în 
tote cunoştinţele umane; Cicerone a trata același - 
subiect din propriu sa experienţă şi I-a consacrat 
cele mar frumose cugetări ale sale. “ 

Sorgințile invențiunei 

Sorginţile inventiunei sunt: geniul, imaginaţi- 
undă, observațiunea, rellexiunea și analisa, lectura 

"şi imitaţiunea. Geniul crerază, imaginațiunea pro- 
duce capo-'opere, observatiunea alimenteză spi- 
ritul şi ajută geniului, reflexiunesa şi analisa 
descopere şi desvoltă, lectura înuvutesce şi în- 
multesce cunosciințele, imitațiunea împrumută 
forma, o parte, mal mare sau un pasagiii, o cu- 

bresenta întiun mod original ?), | 
hmitaţiunea să nu. se confunde cu plagiatul, 

i a. L s. că . - „etare, o frasă, etc.. a unur alt scriitor, spre a o. 

care este o adeverată plagă literară. 

  

1) Vezi Cours pratique et saisonne de Style et de Composition par. M, A. Ilenry, Paris, p. 159. -



RESUMAT SINOPTIG 
o INVENȚIUNEA 
  

I. ARGUMENTE: 

Silogisinul 
SS Entimema E = E - 9 

- 4 Epichirema S = .|-. 8 73 Soritul S 
* Dilema ÎN = 
o - ,Ş 

s | Exemplul N , 3 
3 1] Inducliunea | 
= | Analogia | îi 
= Ă - Das 

-V Argum. personal - EI =. - 3 [ 
a) Ş . 

,/ e 
-Ș “3, 

R 
LN FR 

=] 

N 

..
 

. 
g
a
 

de 
i
a
 

  

1, Propiiii dise : - | 2. Locuri comaine : 
Deliniţiunea 

Enumerarea părţilor 
Genul și speeiu 
„Comparațiunea 
Contrariele _ : 
Hepugnantele - 
Cireumstanțele - 
Autecedente şi consecente 
"Causa și efectul 
Etimologia . 

Legea | 
Titlurile” 
Faima 
Jurământul 
“Mariură 
tCestiunea) 
Pentru inainte-judecată. | 

IL. MORAY URI: 

reale | atins 

Probitatei i 

Modestia | 
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UI. PASIUNI au, 

Sorgințile iuvenţiunei.. 

e 

Modul de « le esoita, Pateticul direct NR 
- iubirea şi ura): ; 

f 1:Dacă materia” discursul comportă: paleticul ; 
2, Să nu se avenle .pe neașteptate; 
3%, Să nu se. insiste prea mult; 
4. Să fie întrebuințat mar ales în pervraţiune ; 
30, Să se aibă în vedere disposilia spiritelor ; 
G'. Să nu se abuseze dc patetic 

> indirect



PARTEA A DOUA 

DISPOSIŢIUNEA | 
Disposiţiunea, în arta oralorică, învață a 

pune în ordine tote părțile procurate de Iuveu- 
iune dupe natura și i interesul subiectului te se 
trateză. 

Intocmirea, pune la rând, și aştză câle sau 
aflat, și fisce care lucru din cele aflate la locul 
stii (Blolnar). . 

Nu e destul use area spiritului multe lu- 
cruti, a dis Montesquieu, trebue a le arcla în 
oidine ; de acea dispositțiunea este forte nece- 
sară discursului. «Acestă a doua parle a jielo 
zicei — dice Marcovici—este atât de neaperată. î 

"cât fără densa cca d' ântăitt nu este de nici un 
folos:> îi 

Retorii numără şese părţi în discursul ora 
toric : exordiul, propunerea (în care se allă și 
divisiunea), naratiunea, probarea sau confrunta 
țiunea, respingerea și peroraţiunea. . 

Acestă divisiune este aşa de naturală în cat 
se deosihesce în discursurile-cele mai simple și 
mal puţin întinse; d. es.: Un-copil. dacă
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are să facă vre-o corere- părinților sai profesu- rilor “săi, se. va apropia de dânşii, cu un aer gratios şi supus, şi'le va adresa câte-va cuvinte plăcute și linguşitore, se va informa despre sănă- . tatea lor. După acest exordliu, el va risea propu- nered Sa: va cere voiă pentru o primblare, ori îngăduirea unei datorii; dacă i se face cât de pu- tină resistenţă, el va pune înainte buna sa purtăre, silința sa, succesele sale; va promite că'sI va îndoi : - silintele, acesta va fi confirmaţiunea sa. Daca i se a aduce nescari obiecţiuni, el nu va lipsi de a le Tespinge; în line, dacă tot nui se pote acorda ce- rerea, el va aduna tote argumentele sale într'o „pevorațiune, le va da mar multă forță prin mân: găerele saii prin lacriniile sale; copilul sa urma același drum ca şi oratorul, căci acest drum este drumul naturer. (Gâruizez, p. 108), - E Când disposiţiunea coprinde ţote aceste părti în ordinea indicata se dice regulată : iar nepegulată când —pentru un cuvânt particular — ea se abate, mal mult sait ma! puțin; de la acestă pegulă. | „+ Se numoră şese părți în discurs, nu pentu că trebue să intre tote Şi tot-d'auna; ci pentru că pot intra, în unele CASUIT, în Ore-cari discursuri. In „cele mai multe cause avocații se mulţămese cu na- rațiunea (faptelor), cu confirmarea (probelor) și cu . respingerea (argumentelor adversarului). , Exordiul şi peroratiunea n'aii loc de cât în Su- biectele mari, i Ă „Nici chiar ordinea; în care trebue să se, suecelă părtile discursului ; nu este riguros tot-V'auna aceiași, dupe cum observa Cicerone. | „„“ Necesitatea causei este cea mică bună căli uză în disposițiune. | i ? .



1 EXORDIUL 

p “ Beordiul „est începutul discursului, care pre- 
„pară pe. auditor : asculta urmarea. 

Obiectul or atorului în exordiii este de a-ștatr age 
“bunăvoință ŞI atențiunea ascultătorilor, 

1) Bunav oinţă "ŞI-O atrage, or atorul, prin expresiu- 
mea moravirilor sale, printi ui aer de probitate şi de 
= modestiă. Modestia, care înalță meritele şi virtuțile, 

“Să nu degenereze: însă: în timiditate. N 
- Oratorul va” atrage încă Dbunăvointa auditoruluy sui 

“a judecătorilor, pentru. interesele ce apără, dând 'o 
„€ idee bună despre cel e6-l aperă şi ardtându-i ca incapa 

„bill de ură, de nedreptate, de indărătiniciă..Pe adver- 
sark, din” contră îl va arăta "prin culori opuse, dar fără 
pasiune. şi numai din necesitatea de a apăra pe cli- 

"-ențil scl, - 
-. Retorii vechi cereau, în fine, ca, după împrejurări, 
oratorul să intereseze pe judecători prin motive truse . 
„din persona oratorului şi chiar a judecătorilor. 

AstădiI oratorul nu trebue să vorbescă de densul 
de cât la trebuință; iar pe judecători să nu-i laude 
de cât când cunosce bine arta de a lăuda. 

2). Atențiunea se provocă presentând afacerea de 
care se vorbesce ca importantă şi în stare dea in- 
teresa pe socielate; oratorul iarăşi să se silescă u 
face că, începutul discursului săi să-i formeze o Dună --: 

“opiniă despre talentul şi cunostiințele sale; în fine 
“trebue, să fie scurt și precis.- | Si 

“Prin urmare exordiul trebue lucrat cu multă ingri- 
„jire -si scrupul ;; - fiind-că- acestă parle este mui ântăiu 

- ascultată și pe care critică o-eruţă mal pulin și fiind-că! 
«începutul este jumttate a tot lueru», „(Dimidium faci 

„gaui ccepil habet Jlor). | 
Dacă exordiul este răi, el Lirăsce adesea tot dis- 

cursul în disgraţia sa; dacă. este bun, el orbesee asu- 
pra defectelor restului lucrărei. Cicerone a dis: Ves- 
fibula honesla, aditusque ad. causam fuciet ilustres. 

„i



  

a. 

La cei vechi se mal. Ala « o a treia condițiune. a 
exordiului, at docilens auditoveni faciat,. adica | 
interesul. . | 

Acestă regulă se coprinde. în â doua; căci, “pen- 
tu a. alrăge atențiunea. auditorului, cel mat bun mij- 

loc' e des at lumina spiritul “ presentând sub was. 
pect iriteresant cestiunea despre care se vorbesce. 

Cicerone cerea de la exordii acestă a treia. cali- 
tale pentru că el înţelegea prin acesla propunerea 

i divisiunea. ! 
Cicerone mar cere. iarăşi, ca.— dacă din întâmplăre 

— timpul, locul, venirea cul-va, o interpelare sait un 
cuvent al adversarului, mal ales în peroiatiunea hui, 

„ne dă ocasia de a începe discursul prin o trăsătură 
proprii circumstanţer, să scim a profita de dânșa. 

Pr ecauțiarni oator ice. 

Precauţiunile oratorice- sunt mijlocele prin 
care or atorul, fiind silit a vorbi despre lucruri rie--. 

“ plăcute auditorului; pote totuși ajunge să-i câştige 

bună-voinţa şi: atenţiunea sa. . a. 

Pree auţiunile oratorice ail aplicațiunea lor mal 
-ales în exordiul, pe care e” caracierisăm sub nu- 

mele de, insinuant. 
Exordiul' se numesce inusinaranut, când orator Ul. 

intră cu multă precauţiune în discursul săi, de te- 
mă să nu pierdă de la început ! bună-voinţa şi alen-, 

iunea auditor ului. - 
N 

Cicerone dă un frumos “exemplu, de ezordiii insi- 

nuant, în discursul stii contra legei agrarie ; în care, 

el, începe prin a aduce poporului mulțămiri pentru dem- 

nițatea consulară cu care îl onorase de curend ; apoi 

“declară: că, datorind poporului tot ce este, el voesce. 

să fie un consul popular. Face însă explicaţiunea a- . 

„ cestul cuvânt şi — după ce a deosebit diferitele sale
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înțelesuri; după ce a descoperit intrisile secrele ale 
tribunilor, care "ȘI acopereau cu acest-nume scopu- 
rile lor ambiţiose; după ce. laudă pe frații Grachi, - 
cei zeloşi apărători al lege agrare și a căror memoriă, 
pentru .acest cuvent, era aşa de scumpă poporului ro- ” 

- man — după ce s'a insinuat pulin câte pulin în spi- 
ritul auditorilor sei și s'a făcut în fine stăpân pe 
dânsul, el totuşi nu îndrăsnesce u utaca legea despre 
care era vorba, ci se multămesece “de a “declarau că 
dacă poporul însuşi nu recunosce că acestă lege, sub 
oaparință ademenitore, amenință repausul şi liberlatea 
su, el se va uni cu deusul şi va oferi și consimţimentul 
stii acestei legi. i 

Acest exordiii produse efectul așteptat : căci popo- 
„Ful, la vocea elocinte a consulului stii, respinse legea - 
agrară. !) , - 

Asementa este insinuunt și exordiul din pledoaria a- 
vocatului De Seze pentru Lud. NVI. 

| Soryinţile exordiului 

“ Exordiul trebuie să-și lragă origina sa chiar din 
fondul cestiunii ; de acea, cel puţin în compunerile 
mană, oratorul nu se:va ocupa de exordiii de cât 
după ce “ȘI va fi studiat îndestul subiectul. 

Cu tote astea insă, oratorul își pote începe diseur- 
sul, sati 1) esprimând îndoiala în care se află de a 
vorhi (aporia),. sait 9) din o împrejurare ore-care (po- 
ristasis), sai 3) cu o comparațiune (sigrisis), orI 4) cu. 
0 alegorie; sau 5) defaimând. ori laudând contrariul 
lucrului ce este a se lăuda saii 6) arătând cele din 
liuntru ale lucrului (tesa); sau 7) cu o descripțiune, 
ori $) cu o istorisire, sait 9) cu o rugăciune, ori 10) 
cu 0 experiență, un exemplu, un obiccii, etc. ?) 

Exordiul are un mare efect, inut ales când este 
N 

  

1) Lefrane, Rhetorique, p. 232, ' 
9) Vedi Molnar, Retorica, p. 115.
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luat din o circumstanță locală de eare scie profita 
oratorul. o 

Cieârone, pledând pentru Celius, voiau să dea afu- 
cerei sale un caracter ncînsemnat, pe când udver- 
sarii o tratati ca un lucru îngrozitor, care, prin im- . 
portanta sa, nu putea suleri nici o întârdiere ; ei tă-" 
cuseră chiar să se .judice causa într'o di de Ssărbă- 

„ore, când se făceaii jucuri publice și în care tote tri- 
bunalele: erai închise. Cicerone trage, chiar din acestă 
împrejurare; mijlocul de a inspira un“sentiment de. 
dispreţ, şi de inditerință pentru acusaliune ; cl pre- 
supune că un strein 'sosesce chiar în momentul de a 
se începe cercetarea afacere: N 

Și quis, judices,, forte nune adsit,. ignarus legum, judiciorum, 
consuctudinis nostra ; miretur profeelă quae sit tanla atrocilas 
hujusee cause, quoi diebus festis ludisue publieis, omnibus 
negotiis forensibus intermissis, unum hoc judieium exerceatur; 

“mee dubitet quin tanti: facinoris 'reus arguatur, ut, eo neglecto, 
civilas Stare non possit. . «-. Quum verd audiat, nulluin facinus, 
nullam audaciam, mulamn vim în judieium vocari ; sed adoles- 
centem illustri ingenio, industria, gratia, aceusari ah ejus filio, 
«uem ipse in judicium ct vocet et vocârit : uppugnari autem 
hunc_ opibus merelriciis... ; vos lahoriosos existimet,_ quibus 
oliosis ne în communi” quidem otio liecat esse. . 

Printwacestă idec, ce oratorul dă despre causa sa, 
afacerea perdu totă importanța. sa, după: cum : dorea 
şi Cicerone. ps 

  

  

Să se observe ca, exordiul, să nu'şi ea începu- 
tul din o depărtare prea: mare, ori să fiă -o dispro- 
porţiă simţitore între cugetările exordiului şi na- 
tura subiectului. | ÎN | , 

Lntime 
“Avant la naissance du monde .. 2 

_-. Dandin, vâillant 
a Avocat, ah! passons au deluge. -- îi 

Ma (Racine,.les Plaid,, act. III, se. 3), - | 

'Exordiul' este: viţios când se potrivesee la mai multe 
cuuse; ast-iel de exordiii se numesce banal sai vul- 
gar; exordiul se. dice comun când poate fi între-
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buinţat întogmai, saii cu putine schimbări, de amen- 
două” părțile adverse ; se. numesce străin sati împruz 
mutat (separata, lranslalun), când nu nasce din 
causă, saii când nu i se potrivesce. Exordiul pote fi 
încă saii prea strălucitor, sui prea lung, suii pulin 
potrivit cu naratiunea ; în. fine. este defectuos, pri de 

. câte-ori nu inspiră auditor uliul bunăvoința, interesul; | 
trebuinţa de a asculta. Me - 

. , ei 

_ Tonul exordiului 

| “Tonul exordiului este de ordinar simplu s și lem- 
pevat- pentru a. [i în raport cu disposiţiunea spi- 
vitelor, pe care încă nu le-a mişcat. nici o cir- 
cumstanţă din afară. Dar el poate fi și solemn, 

„Sail măreț, dacă locul în care. se vorbesce şi 
"natura subiectului suteră. solemnitatea ȘI „măre: + 

ţia cuvintelor. e N 
a 

. Mihail Cogălniceanu îneepe cuventul săi. „introdue- 
„tiv — la «Cursul de Istoria naţională» rostit în 24 No- - 

Ă 2 emvrie 1843, în Academia Mihăilenă — ast-fel: 

După priv cliseca lumei, după minunile naturei, nimic nu este 
mal interesant, mar-anăret; ana vrednic de luarea nostii aminte 
de cât Istori ia Sa , 

Cuvintele -cu care N. Bălcescu începe. «Istoria. Ro- 
mânilor sub Mihaiu Vitezul» ne dai iarăși un exemplu - 
„de exordiii- solemn. 

Exordiul solemn convine mal ales în discursu- 
rile solemnităţilor Bisericei *). RE 

Exordiul. pote fi chiar vehement, “dacă audi-: 
“torul este "agitat de ore- -cari pasiuni violent. 

In bătălia “de lângă Siit, când -ostașii români spăi- 
  

_1) Cicerone, «d Terre 1, 7; de Tavent., 1, 18. 
2) Veqi Or. fun. de la reine d'Angleterre, Bossuet. - 

v ” N : 2 . =
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mentaţi. de mulţimea Ungurilor „voiaii -să fugă, Mi-. 
haii — călare pe: un cal spumegător, plin de loc,. 

- acoperit. de sudore şi de praf—se nevoi, spune Băl- 
cescu, a opri pe fugari strigându-le: «Ce va să dică 
acestă mişeliă ? Ce va să dică acestă spăimentare ne- . 
obicinuită, care ve face să lăsaţi: a v&scăpa' din mâini 
o Diruinţă câştigată ? ete.)  - - i 

Acest gen de exordiii sc mal numesce şi ex 
abrupto, al cărui model clasic este ccl din diseur- 
sul lui Cicerone :contra. lui Catilina : ' Qarousaate 
“tandem... - e 

. 

“Un exemplu de exordiii exabrupto și insinuant îi 
același -timp este cel din discursul rostit de. B., Boc- 
eseu în' Adunarea electivă de la: 1859 şedinţa dih 94 
Ianuarie, n 

II. PROPUNEREA ȘI DIVISICNEA | 

_ Propamerea este sumarul. clar şi precis al 
subiectului. Ea servă a arăta scopul dișcursu- 
lui, sai a determina slarea cestiunei, „ 

Astfel: o I 

«Ei nu-vE voii spune „nică de cum d. judecători. 
"că mortea lui Clodius este un eveniment fericit pen- 
tru republică ; scopul mei este de'a .proba că Clodius 
a întins curse lui Milone pentru a-l ucide; şi, după . .- 
ce voi fi demonstrat că acest omor este limpede că, 
lumina dilei, atunci în fine mă voiii. ruga, voiit cere 

_să vă înduplecați că, dacă am perdut tot restul, să . 

-pi se lase cel puţin dreptul de a ne apăra contra 
îndrăsneley şi. uneltirilor unul inimic?):> |, 

1 Ist.- Românilor. sub Mihaiii-Vodă Vitezul p. 372, 

2) Non postulaturi sumus, judices; ut, si mors P. Clodii sa- ” 
lus vestra fucrit, ideired cam virtuti Miloni polius quâm populi - 

romani felicitati assignetis. Sin. autem illius insidiae clariores . 

“hâe luce fuerint, tum deniţue obsecrabo obtestaborque, judi- 

ces, si” caetera amisimus, hoe saltem nobis ut relinquatur, ab 

iuimicorum audaciă telisque vitam' ut impune liceat defendere. - 

„-
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Propunerea este simplă şi compusă. Cea sim- 
plă, ware de cât un singur. obiect de probat; 
precum este în discursul lui Massilon asupra - 
esenplelor celor ari :. 

Les exemples des: princes ci des „grands -roulent sur cetie alternative inâvilable : ils ne sauraient 5e perdre ni se sauver tous seuls, Verile capitale qui va faire le snjet de ce discours, (Petit Carâme).. - . - ! 

N. Bălcescu arată obicetul Istoriei sale <asupra Ro- mânilor sub Mihaiii-Vodă Vitezul» prin acestă simplă 
propunere: «Vol arăta acele lupte uriase pentru li- beriatea” și unitatea naţională, cu care Românii, sub 
povata celui mal vestit și mar mare din voivodil lor, încheiară vecul al XNVI-l6.» 

Propunerile: compuse ai mai multe părti şi - 
cer fie-care să fie probate în parte; 

Ast-fel Demostene, acusând pe Eschine de mâncă- torie în ambasada sa, coprinde în propunerea sa maj 
multe capete de acusațiă, şi anunţă că, el, are să a-: vete: că. Eschine a amăsit pe concotătenil. sei, că nu - a urmat .nici-de cum înstrucţiile ce dânşii în dede- 
seră, că a amânat întoreerea sa fără ordinile repub- 
licei şi-că s'a lăsat a fi conrupt de către Filip. 

Panegiristul lui Stefan cel mare, aretăndu't calită- ţile, face o înlreită divisiune : - Da | 
“La resbele biruitor smerit, la pace domn drepl și bun, în viata sa din parte-I credincios adevărat? Să luăm aceste cu- „vinte, care vor fi împărlirea cuvîntului acestuia al nostru, si să alcătuim laudele Iul» - - 

: Oră eum ar ar fi propunerea, simplă ori com- 
„pusă, ca trebue probată mai întâiu prin cutare 
mijloc, apoi prin cutare altul, adică să facă o di- 
tisiune, | 
„Divisiunea este, aşa dar, împărțirea discursului 

„în diverse punete, care vor fi pe rond tratate; A- -
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ceste puncte, în genere, nu sunt de cât în număr, 
de două sait trer, şi, fiind-că ele însăși sar pute : 
demonstra în mar multe moduri, pot, și ele prin 

„urmare, a [i din noii împărțite, ceea-ce constitue 
subdivisiunile unui discurs. . 

Principalele reguli ale divisiuner sunt: 10 de a 
li întregă ; adecaă. membrele ce o compun, să în- 
faţişeze totă întinderea subiectului; 2 de a [i dis- 
tinctă ; adecă un membru al divisiuner să nu intre 
într'altul, făcându-l netolositor, nepresentând de 
cât aceiași ideiă sub diferiți termeni; 3% să- fie gra- 
dată ; adecă primul membru să fiă. dacă este cu . 

putinţa, o trâptă pentru a se sui la cel dal douilea, 
“Si aşa până la cel din urmă: 40 divisiunea să fii 
naturală şi-espresă în. ternteni precişi. 

lată câle-va esemple de divisiuni regulate, . 
- Vorbind - despre taina Patimilor, Bourdaloue, își îm- 

parle ast-fel materia discursului „săi : 
<D-vostră mat considerat, pote, până acum mârtea Mantu- 

itorului, de cât. ca un misler al umilinței și slăbiciunci sale ; 
iar. cit am să vă demonstrez: că toema! în acest mister apare 
t6lă întinderea puterei sale; acesta va fi prima parte. Lumea. 
"până acum, nu.a privit acest mister de cât cae nebunie : iar 
ei, amsă vă fne-a vede, că-toemat în acest misier, Dumnedei a făcut să se ridice mai sus a sa înțelepeiune: acesta va fi a 
dona parte:>+ - . Dă Da 
"Vous warez peut-ctre, jusqu'ă present, consideră la mort du 

Sauveur, que comme le mystere de son humilite et de sa fai- 
blesse ; et moi. je vais vous mentrer que c'est dans ce mys- 
tere «pila fait paraitre toute Fetendue de. sa puissance: ce sera 
la premiere partie. Le monde, jusqwă present, ma regarde ce 
myslere «ue comme une tulie ; et moi, Je vais vous faire voir 
«que cest dans ce mystere que Dicu a fait celater plus haute- 
ment sa sagesae : ce sera la seconde partie. ” 

Acestă simetrie în divisiuni se observă mar: mult 
în divisiunile discursurilor filosofice de cât în cele 

“ judițiare. MR | A: 
N . . pp „Unit scriitori resping metoda divisiuner discur-
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surilor ca o sforţare funestă eloci nței; cei mai multi 

însă, mai ales dintre moderni, o admit, ca pe o 
“călăuza de care chiar geniele mari ait trebuintă: _ 

Insuşi Cicerone, a cui metodă nu. este tot-d'a-una 
“destul de desv oltată, ne ofer& mal multe esemple 
“de divisiuni juste şi regulate. 

“Ast-fel, în discursul pro lege Manilia — în care se 
vorhia despre răsboiul contra lui Mitridate, regele 

- Pontului, și a lul Tigrane regele Ar meniei— Cicerone 
- întreprinde a proba trei lueruri : 1) că vesbelul e ne- . 
„_cesar; :2) că el este-periculos şi grei; 3) că numal 

” Pompeii "1 pote termina cu succes. . 

Primă mii videtur de genere helli; deinde de magnitu- 
dine; lum de imperatore deligendo esse dicendum, e. II). 

In divisiunea discursurilor două defecte. sunt 
“de ocolit: unul este de a nu face pre multe divi- 
siuni şi sub-divisiunr, ceia ce pote da nascere la 
confusiune: Confusiin est quidquid în pulverem 

-- sectum est; cel-alt'de a nu deveni sclav ul meto-.. 
“ACI. divisiunilor şi de a le crede tot- M'a- -una tve- 
 Dnineiose.. 

N 

VL, NARAŢILXEA 

Navatiunea, în discurs, este expunere ea faptu- 
lu întocmită spre folosul 'causei. 

Narațiunea este oratorică, istorică și poetică. 
Narațiunea. istorică. s6 ocupă numa! de adevăr şi 
expune faptele pur şi simplu aşa cum sunt; cea 
oratorică, încă respeclă adevărul, dar îl presinta 

“Sub culori favorabili causer insistând asupra îm- 
prejurărilor care 1 sunt avantagiose şi îndulcind 
pe cele care ar putea să VI fie uriciose ori defa- 
vorabile. | . p



"Un istorie, cate ar fi voit să nareze morteu lu! Clu- 
dius, ar fi dis: sclavii lut Milone aîi ucis pe Clodiii.. 
Cicerone . dice : sclacii lui Milone făcură atunci cec 
ce fie-care din m0k ar [i toil ca sclavil săi să fi făcut 
în asemenea îipr ejurări:- 

-Fecerunt id servi Milonis (juod suos quisque servos 
in tali-re facere voluissei (pro AMIl., c. 10), 

Un, exemplu din care se, pote vede lămurit dife- 
rința între narațiunea istorică şi cea oratorică este, 
descrierea aceleiaşi bătalir de la Rocroy făcută de că- 
tre Bossuet (în or. fun. de Conde) și Voltaire „din 
«Sile de Louis XIV, Chap. AI) 

* Narațiunea poetică urmăresce: idealul, împo- 
dobind, inavuțind şi zugrăvind faptele, evenimen- 

"“teleşi obiectele; creând. săi mărind personagiele 
Și introducând chiar mivaculosul în episodele 
vietel omenesei. - 

N 

Lupta lui Rodrigue conta Maurilor (Corndille, Cid. 
acte. IV, -se. 111) şi «Catacombele» din Chateaubriund, 
(les Mat lyrs,. livre -V) sunt frumoase exemple de nu-. 
ratiuni poclice; iar «Intrarea triumfală. a lui Mihat. 
Viteazul in Alba-Julia», serisă şi de Bălcescu şi de Luu- 
rian pune în evidenţă diterinţa dintre naraţiunea poe- 
lică şi cea istorică. E 

| Calitățile navaţiunei sunt: claritatea, verosi- 
| militatea, scurtimea şi:interesul oul plăcutul. DB 

1) Naratiunea trebue să fiă dară: 

- Claritatea este o datorie pentru. tot. discursul; dar 
„mal ales ea este necesară în naraţiune, pentru. că de. 
aci trebue să plece lumina ce se va răspândi în tot cea 
ce va urma. Nurratio obscura tolam. obscurat oratio- 

neni (Cie. de Orat., II, $0). Pentru acesta trebue: să 
se păstreze în, naraţiune ordinea reală sai probabilă 

-* 0 Patru calităţi se cer mai cu semă pentru buna por estire, 
lămurirea, putinta, seurlarea și” interesul. lare. - det » p. 195. 

7 ? -. Î - 

Li
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“a lucrurilor şi timpurilor; să se spună mal înlâiu acea-ce sa întâmplat mai întâit:; să nu se piardă din vedere nici o dată regulele scurtimei; căci cu cât o naraţiune este mal repede, cu atât este mul clară şi - lesne de urmărit. a 
Bălcescu ne.dă un esemplu de naratiune repede și clară, arătând scena în care Mihai-Vitezul scăpă de sub satirul călâulur : 

j- 

«Sosind Mihai în locul unde trebuea să primescă mortea, gâ-, "dea cu satârul în mână, cu inima crudă, cu oehik sângeroși, se uprupie de osândit, dar când atinti privirea asupra jeritei sale, când vedu acel lrup mărel, acea căutătură sălbatică și „infiorătore, un tremur sroznie îl apucă ; ridică sătirul, voesce a ishi: dar mâna îI cade, puterile îi slăbese, groza îl „stăpâ- nesce și trâulind la păment satirul, fuge printre mulţimea udu- nată imprejur, strigând în gura mare că el nu Cindrăzneşte a ucide pe-acest om», 

„Claritatea se dobândesce în linc, și de seva feri oratorul de parentesurile lungă şi dese ; precum și de va vorbi, câtu-i este 'cu pulintă, _ cu cuvinte obicinuite. 
2) Narațiunea trebue să fie terosinilă, 
Adeverul însuşi, ca să fie credut, are trebuință de verosimilitate. Să se de personelor caractere si mo- live care să corespundă cu faptele lor: să nu se omită nici 0 circumstanță de loc, de timp, de medii, care. esplică causele, efectele. şi fac un eveniment natural. Dacă acusaţi pe un om de omor, zice Quintilian (LV, 2), descrieţi-l mânivs, violent, furios : „trebue cu tote acestea u nu se abusa de aceste motive ; mai cu deosebire personele trebuesc caracterisule prin fapte mar-mult de cât prin vorbe. 

Aul faman sequere. aut sibi convenientia linge. 
- (llor, de aste Doet, v. 115) 

8) Narațiunea lrebue să fie scurtă. 

2 

Aristotel, dice, cu drept- cuvânt, că acâsta nu e o culitate care să convină mar mult narațiunei de cât: conlirmaţiuner sati exordiului. 
Scurlimea ce se cere naraţiunei consiste în a nu. . zice himic ce e de prisos: Senper ad erenhun festina..



  

0 naraţiune de două pagine este scurtă, dacă nu: copriade 
de cât cea ce e trebuincios! pe când o narațiune de dout-zoci 
linii e lungă, dacă ajungeau mal puiine cuvinte, - 

„__ Sosii în'port, zărit o corabie, mă înformai de. prețul dru- 
mauluă, mă tocmii ; mă urcai în corabie, se rădică ancora, se 
pu, pânzele, plecarăm. Tole acestea se puteai spune în dou 
cuvinte: J/6 îmbarcai. - | - 

Modelul naraţiunei scurte va fi tot-d'a:una eroicul - 
buletin r&shoinie al lui Cesare : 

| Veni, tidi, zici (venii, vădul, învinsei). 

Cu tole astea nu trebue a se trata ca superflue 
ornamentele puse Ju locul lor : «Narațiunea, dice 
Quintilian, ca să fie scurtă, nu trebue să fie lipsită 
de graţie; alt-fel-ar fi fără artă, Căci plăcerea: amă- 
gesce și încântă, şi ceu ce place trece. iute ; un drum: 
vesel și necurmat, de și mal lung, obâsesce mar pu-. 
tin de cât un drum mal scurt, care ar fi neplăcut. sau 
întrerupt». 

Non inornata debet esse Irevitas ; alioqui sit idocta. Nam et 
fallit voluptas, et minus longa, quae delectant, videntur : ut 
amoenum ue molle iter, etiamsi est spatii: amplioris, minus fa- 
tigat, quam durum arduumque compendium (LV. 3). - - 

Se alătură deci, pe lângă aceste calităţi, interesul și 
plăcutul : interesul în subiectele susceptibile de înăl- 
țare şi de patetic, plăcutul în subiectele mediocre ; pen- 
ru materiele de puţină importanţă, claritatea şi preci- 

„ siunea sunt singurele ornamente care le convin. În na- 
rațiunea judițiară însă, orr-cum ar fi subiectul, nu con- 
vine de loc stilul -pompos și ornamentele căutate. 

Narațiunea miloniană ne oferă un exemplu de o potrivă scurt . 
"Şi interesant. Cicerone deserie asi-fel lupta între Clodiu, și Mi- - 
lone : «EI se întâlniră, dise el, în fata unci moşii a lui Claudiu, pe 

„ali ore săi cam p'aei. Deo dată, din vârful unei înălțimi, un 
> mare număr de sclavi năvălese asupra lui Milone cu armele în 
mâini ș- cel mal îndrăsneii ucid pe visitii. Milone aruncă man- 
tauu, sare afară din-trăsură, și-se apără cu lărie. Atunci cei 
care eraii lângă Clodiii scot spadele: unii revin pentru a alaca 
pe Milone pe la spale ; alţir credându-l deja ucis se pun a mă- 
celări pe sclavii cari îl urmau de departe: Cei mal credincioși 
şi mar dovotali resislă ; uni sunt ucişi ; air, v&dend că lupta 
se: încinge in jurul trăsuri și -că-i înpedecaii 

 stăpânuluI lor, auzind chiar pe Clodiii sirivând că 2lilone « 
i a veni în ajutorul i
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murit, si convinşi că acela nu mat exista, făcură atunce, fătă 
- ca stăpânul lor să le-o “fi ordonat, fără ca el să îi sciut, fără ca 

el să Îi vădut, aceia ce fie-care din nor ar fi voit ca selavir ser _ 
să [i făcut, în- asemenea împrejurări.> | N , 

In acest esemplu se- vâd desvoltale si mar lote cireum- 
stantele însemnate la locurile comime : «fit ohviam Clodio ante 
fundum ejus (ubij, hora fere undecima (qatando), aul non multe 
sceus, Statim complures cum lelis (qaibus auriliis), în hune 
faciunt de loco superiore -impelum; adversi rhedarium ocei- 
dunt. Quum autem hie de-rheda, rejecta penula, desiluisset, 
seque acri animo (euis) detenderet, illi qui erant cum Clodio. 
gladiis” educlis, partim receurrere ad rhedam, uta tergo Milonem : 
adorirentur . parti, quod hunc jum interfectum pularent, cedere, 
incipiunt ejus servo: qui post erant? ex quibus, qui animo fi- 
deli in dominum etipriesenti faerunt, partii oceisi sunt : partim. 

- „quum ad rhedam pusnari viderent, ei domino succurrere pro- 
“hiberentur, Miloneimmque vecisum etiam ex ipsu Clodio audirent. 

„et revera putarent tcuz), feecrunt id servi Milonisea. neque im» 
perante, neque sciente, nequc priesenle doinino teputoin00, qui, : 
(iod suvs gquizque servos in lali re facere vuluissete» (Pro Mi- 
lone, c. 10, „- ' - 

„VE COXFIRMAȚIUNEA SAU ADEVERIREA 
Confirmațiunea consistă în a stabili şi desvolta 

mijlocele pe care se râzimă oratorul spre a proba 
adevărul enunțat în propunere şi espus în naraţi- * 
une. Ae6sta este partea cea mar esențială a dis- 
cursului. | E | 

„In confirmațiune este de observat: . 
10. Aflarea pi'obelor:, care se face prin -medi- 

„tavea subiectului mar iult de cât prin metoda 0 
cuvilor. 2 | a 

„29%. Alegerea probelor, care se face prin înlătu- - 
varea celor mar.de puțină importantă sau care ăr 
pute mar mult să compromită o causă de cât să-i 
folosescă : ponderantuu non numerantur. | 

Probele, ca să fie bune, trebuesc să fiă propril 
atât subiectului cât şi audilorului, şi să nu aibă 
nimic silit nici vulgar )). - 

  

i: Vedi Lefranc, Pc, p. 72.



si 

30. Ordinea probelor. Uni retori cred că, cel 
mal bun mod de a aședa probele, este de a începe - 
prin cele mat slabe, pentru a se rădica treptat 
pină la cele mar tari, așa că discursul să anergă 
tot-d'auna crescând: sem per augeatui: et crescut 
oratio. 

Cicerone voesce ca la început şi la line să se 
pună probele: cele mar. tari; iar în mijloe să se: 

_„aseidle cele mai slabe: De fir missimis alia piima 
ponet, alia posteriora; înculcabitque levioi-a 
(Orat., c. 15). Acestă i dispositiune s'a numit ome- 
vic de Quintiliqn, dupe ordinea de bătălia care . 
se vede în Omer, (Iliada, IV, 297.) 

Discursul lut Milridat şi al Clitemnestrei ne oferă 
câle un exemplu de ordine g gradată şi omerică a ar- 
aumentelur ce invocă. (Racine, Aithr. acte INI, sc 1; 
ien acte IN se. 4). 

Dodul de a trata pr obele. In tratarea pro- 
bel trebue a stărui mar mult asupra celor tari 
și convingotore, și a le trata separat ca să nu se 
confunde unele cu altele. Cele slabe, din contra, 
trebuesc reunite şi grămădite pentru a se ajuta . . 
reciproc şi a inlocui prin numer cea ce lipsesee 
din forță, - 

Desvoltarea probelor tara Şi solide s se numesce 
A mtplificațiune oratorică, -care, după mărturia 

„lui Longin, contribuie cel mal mult la înălțarea 
discurs ulur. a 

Ampliieaţiunea nu conşislă în mulţime cuvintelor, 
ci în graţia şi în forța cu care ea invesmântă rațio- 
namentul. Când cine-va: dice” tot cea ce trebue să se 

“dică, nu se face ampliticaţiune i îni sensul vulgar al Cu- 

Negoescu, Ret şi Stil , 

6.
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_Yvenlului ;.dar dacă, după ce s'a dis cea cc trebuia să 
se dică, mal umplilică, se dice pre mult. . 
„Principiul lur. Despreaux,. adeverat. pentru poesiă, 
este adeverat şi pentru elocinţă : | 

“Tout ce qu'on dit de irop est fade et rebntaut: 
=. Tesprit rassasie le rejeite ă Finstant, “ 

„ E - Ari poct:, ch. Î. | 
Onune supervacum-pleno de peetore manat. | , 

. Horat> de Arte poet, v. 337, , 
In genere, amplificațiune însenineză desvol- 

tarea unel idei. — disă principală — întrun “dis- 
curs de ore-care întindere, fiă spre a întări, fia 
spre a slăbi v probă sai o cugetare pre-care, 
prin alte ider accesonii sait secundare... _ 

Ideile accesorii se. găsesc, - făcând — lată cu: 
„ideia - principală — întrebările petru ce ŞI con ? 

Sorginţile amplificațiuner sunt aceleași ca şi 3 , 

- ale probelor :" locurile comune, etc: 

Cicerone, careu excelal în acestă parte a elocintei, 
ne procură un frumos exemplu, de amplificațiune în 
discursul. pentru Milone fe. 16): asemenea şi Moliere. 
(în Tartaujțe, acle 1, sc.5): ă - - 

Ft quoi! vous ne ferez nulle distinelion, - 
Tnlre Vhapocrisie el la devotion ? - 
Vous les voulez trailer d'un semblable langage, | 
Et rendre le meme honneur au masque «u'au visage ? ele. , 

5) Legătuva probelor. Nu e destul -de a alege, ».. 
de-a aseda probele, și de a le da o formă ; mar 
trebue încă a.le lega asa ca să nu formeze de cât 
un-Singur corp. | e N 
„ Legălura probelor se face prin fransitiuni, - 

“care sunt cugetări luate diri însusi subiectul, și 
căre conduc natunal de la o probă la alta, -- 

Discursul pe care Titu” Livia (XXIII, 8, 9)'1 pune în gura: lui, Pacuviă ne dă un exemplu de tote regulele 
enuntate până acum (vedi Apendicele).
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V, RESPINGEREA 

Respingerea. consistă întru a distruge mijlocele 
„contrarie alor nostre, adecă a surpa dovedile şi pă- 
rerile împotrivitorilor noştri. (Mare. Bet., p. 198); 
ca cere multă îndemânare şi o logică încercată. 
Respingerea se. pune une-ori înaintea confir: 

matiunei, când oratorul vede căadversarul a pro- 
dus mult efect: asupra ascullătorilor; şi că -pro- 
bele sale ar fi ri priinite, dacă mar căuta să tisi- 
pescă mai ântâi îndoelile ce s'ar fi putut forma în 
contra sa.  : Di a | 

Respingerea şi. contirmaţiunea' adesea Stai | 
„chiar împreună. și unit retori nici nu le-ai privit 

ca douc părti distincte: 

«Nu puteți, dice Cicerone, nici să. respinge aceia 
ce “vi se opune, fără a conlirma eca-ce vine în favorea 
vostră, nici să confirmaţi probele vostre, fără. a res- 
pinge pe ale adversarului ; acestea sunt dou& lucruri 
unite, prin. natura lor, prin scopul lor și prin între- 
buințarea ce se. face dintr'eusele». 

De Orat,, N. ȘI: Sed (uia neque reprehendi, quae contra di-- 
eunlur, pâssunt, nisi lua confirmes. neque haec?eonfirmari, nisi. 
illa reprehendas, ideireo hace et natura, et utilitate, ei tracla- 
lione conjuneta sunt, * 7 ar 

. . 

Respingerea se face sai derimând principiele. 
„pe cari adversarul a fondat probele sale, sat ară- 

tând că din principii bune el a. tras consecinte 
false. | - pp 

„ Depinde iarăşi de iscusinţa oratorului de a pre: 
sinta obiecţiunile adversarului, sub un ast-fel de 
punct de vedere. în cât să pară sau uşore, sait - 
de necredut,. sai. contiadictorii, sai străine :de 
starea cestiunei. a i 

În adoverire, când se întrebuințeză areumen-
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tele slabe, arta este de a le grămaădi și dea le 
expune pe tote împreună, ca să se întărescă re- 
ciproc. In respingere, din contră. interesul este 

«le a divide aceu-ce nu e, forte decât prin reunire: 
probele asi-tel separate sunt reduse la propria” 
lor slăbiciune. Ie 

«Dacă adversarul “are argumente pulernice ce nu. 
se pol. derima, atunci să se silescă oratorul a aduce 
şi el altele spre a se vede că nu totă dreptatea e de 
parlea adversarului; sati dacă nu se pote nicl acesta 

“alunci să se silescă a micşora gravitatea faptului, 
„arătând că s'a tăcut ori din nesciință, ori din meniă, 
sait în fine să apeleze la generozitatea judecătorilor 
invocând cetatea inculpatului, dacă e tincr, serviciele: 
aduse patriei de el sunt de familia sa, ealitălile sale: 
bune, firea cea rea a omului, elc.>-1) 

"Când se vpun urgumente solide unor ubiecțiuni 
lari se pote câte o dată combate cele mai stabe prin: 
batjocură. Dar in acest cas oratorul lrebue să pună. 
multă cumpătare: însuși Cicerone. care mânuia cu iscu- 
sinţă arma baljocurei, se expuse odată să audă dim . 
guta severă a lui Catone, acea replică laconică : lepi lau 
habenus consulem (avem un consul -glumeţ): căci. 
«nu ride bine de cât: cine ride lu urmă». Este bine iu- 
răşI a se evita probele curI duc la ură. invidiă şi lv 
cele alte patimi ce lin de densele: iar dacă trebue: 

„a alaca pe adversar cu violință trebue a arăta că se 
face acesta de nevoc: . ! 

Să.nu vorbescă oratorul, de adversarul săi, cu: 
Andrei Batori de Mihat şi naliunea română, către 

„soldaţii ser: | | 
“Mihai, 6 un serpe pe care Sinan Fa hrănit în sinul seri. 

<şi al căruf venin umblă să'l otravâseă, Fralir lui puse şi astădi 
«porcii zi caprele iu pădurile țării Românesc, El semănă mai 

„mult: unur dobitoc fioros de cât unul! on EI sa unit cu tăl- 
«haril și cu ţeranit, semenii lui din tote tinuturile, spre peirea 
“nâstră. Nu ve temeţi, adăogi el], de acestă natiă prostă zi de- 
—— 

1. Vedi Molnar, p. 163. 

  

.
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-fnimată, de vecuri dajnică Ungariei, natiă de robi, pe care. se - 
“cuvine ar bate mal bine cu nuiele: şi bele de cât cu ferul.z 

N - (din N. Bălcescu). 

In fine respingerea .pote lua mat “multe forme: a- 
“decă, putem respinse prin negațiune, prin distiitc- 
tiune, prin recriminaţiune, prin erasiune sati în line 

prin compensațiune. . Forma dialogului ipotetic este 
- încă una din cele mai cu succes întrebuințate în dis- 
cutiune. (Demust. discurs pentru Chersones ?). 

Exemple de respingeri găsim numerâse atât a cei 
“vechi cât si la moderni: Demostene (discursul pentru 

„Coronă), Cicerone (Filipiea II, prima parte) ş. a..ne-aii: 
lăsat. cele mai frumose modele” de respingere ; la mo- 

devnl găsim numerose exemple în elocința judiţiară 
şi cea deliberativă. i 

In literatura română menlionăm «apărarea lăranu- 
ut» de Cichindel şi «lupta pentru unitatea naţionali» 
«e N. Bălcescu. . „. | 

Cele mai puternice arme şi care asigură mai: 

bine vicloria în respingere sunt rațiunea, ade- 
„ v&vul, evidența. De acea trebue a învtta să ne 
„apărăm de raționamentele false, care se numesc 

sofisme, când sunt cu intențiune falşe, sati para- 

Jogisme, când sunt involuntare. | 

Un argument este un  sofism (54%, însel) sait un 

paralogism, (sapeheii tinea, me înşel) ori „de câte oră 
concluzia nu este coprinsă în premise. - 
“Our ce solism se pote coprinde în: unul din. aceste 

-“teey tipuri: 1) sat că probeză cea ce nu este în ches- 
tiune şi argumentele probeză. alt-ceva de cât ce tre- 

bue să probeze: 2) saii că probeză “chestiunea prin - 

- chestiunea însăși şi argumentele nu probeză nimic ! 

3) sait nu se probâză. cea ce este în chestiune şi argu- 

amentele probeză greşit. a 
7 

1) Veqi d'iTalluvin p. 218. .
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Principalele sofisme sunt : | 
10. „Necundscerea sitbiectului, (ienorativ c- 

lenchi). i 

Argumentele pot [i eseclente. dar nu se aplică în causă: 
semplele sunt forte numerese în conversaţie, în 

dispute, în memoriele judiţiare, în'care se caută 'a probu 
acea 'ce nare nici un-ruport cu atacerea desbătută, Sau 
când se probeză contra adversarului acea ce nici el nu 
negă, orl i se impulă aceu. ce nici el nu adoplă. 
_-Cel mat sigur mijloc de a respinge acest sofism 
așa de. obişnuit, este de a -precisa riguros chesti- 
unea și de îl aduce și pe aulversar: cu voe ori fără 
de, voe, la chestiune. | 

90. Ceiutarea principiului (petitio principii). 

Argumentul caută un principii ca punct de ple- 
car6, de care simte lrebuinţă şi, negăsind principiul 
— tare este însăşi chestiunea — respunde prin ches- 
"tiunea însăși: atunci argumentul "e întoree asupra 
lui însuși, iar spiritul “se agită întrun cerc vifios. 

Asa se întâmplă orl-de câle or se râspunde în ter- 
meni diferiți acelasi lucru despre care se întrebă. 

Moliere face pe Bolnavul'stii, care uspiră la doc- 

torat, să lie întrebut: pentru ce opiul aduce somn? 

pentru că are facultatea somniferă, răspunde cun. 
didatul. a 

_Cetegus,. apăra pe Catilina dicend, că nu putea fi. 

facțios pentru că avea multă probitate; dar tocmul a- 

cestă calitate i-v contesta Cicerone. 

“Aristotel ca să dovedescă că pămentul se află în 
„mijlocul 'lumei, raționeză ast-iel: 

„ „Natura luerurilor'grele este de a tinde spre centrul lunete 

- iar a lucrurilor uşăre este de a se 'depărla de densul:.: 
Dar, esperienţa ne învederiză că uerurile grele tind spre 

centrul pământului,” și că - merurile ușore se depărteză de lu 

densul. - , A 
Deer, ecntrul pământului este tot de o dată și centrul lumei [!]. 

Erorea raționumentului stă. în prima  proposițiune : 

7
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căci, dacă se scie că lucrurile grele lind spre pămâut, 
“de unde însă putem:sei că ele tind spre centrul homer, 

2 

„ryo propter hoc.) 

dacă nu admitem mat dinainte că centrul pământului 
este tot.de o dată și centrul lumei?  quod eral demons-, 
trandaunt. . | 

Cercul cițios (circulus în.probando), este un fel de 
” petitio principii, în care, pentru a proba un lucru care 

este în cestiune, ne servim de un alt lueru care de-. 
pinde chiar de ceea ce este în: cestiune. La acestă 
sofismă se pote raporta -tote raționamentele în. cure 
se” probâză un lucru  necunoscul: printr un altul care 
este tot atât de- necunoscut, saii un: lucru nesigur 

- print”un altul tot atât de nesigur. --: 
- Pascal “și. bate joe (in «De Pesprit g gcomtli ique, ch. 
1, $. 1.) de acestă detinițiune a luminit în core vi-. 

“ţios: La lumitre est un „moatement luminaire des 
cor ps Dhemineua». 

Câte o dată se dă numele «le cere vitios și unor 
a " argumente inextricabile ca cel din dilema Cretee nului. 

30, Erdrea asupra causei, care consiste într” 0: 
iuducțiarne cițiosă, conchide dela un efect. real 
la 0 causă închipuită, după. o. aparenţă Saii o 
analogiă (non causa. pro causa. său post Noc, 
ei'go “propter hoc, Sai şi.mal bine, caut hoc, 

Astfel când, de: 'esemplu, “dupe aparițiunea unei co-: 
mete, pămentul sufere de vre-un desastru: clumă, fo- 
„mete, ele... de şi aceste nenorociri nau nici o legă- 
tură fisică cu cometa, “totuşi poporul o consideră ca 
o causă a acestor: întemplări : post. hoc, ergo propter 
hoc. Dacă cine-va câştigă suii păgubesce, când uni altul 
se află alăturea de dânsul, el îşi pote inchipui că acea 
personă île cu sari fără noroc: cati hoc, ergo prop-. - 
ter hoc. 

După acc stg solismă., ati judecat şi. filosofii vechi, , 
cari Iatribuigă temeiel- de gol o mulțime de efeele ce” 

7 TA
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nu-i aveaii causa lor. de căl în apăsarea aerului. 
Ast-tel judecaii și astrologil cari alribuiaii o mare in- 
Huenţă astrelor asupra evenimentelor pămentesci. ase- 
menea și augurii, aruspicir, ete. astiel 5 ieaii: în- 
ceputul tote superstiliele şi prejudițiele omenesc. 

Virgiliă însuşi a-căzut în o asemenea erdre a tim- 
pului stă, când atribuia unei eclipse de: sore mortea 
„luf Cesar: | | - 

Solem quis dicere falsum * 
Audeat? | 

Acest sofism este “ai comun și ma! periculos în 
ordinea morală, când se denaltureză faptele udversu- 
rilor, atribuindu-le cause imaginare. 

40, Enumăravea imperfecte esislă când se 
conchide că un lucru se pole face numar în- 
ivun fel ore-care, sati când se trage o conclusiă 
generală, dintr'o enumerare defectuosă, în care 
Sa omis o parte a chestiune; de es.: 

Francesii sunt albi, Englesit sunt albi, Italiani și > 

Germanii sunt albi: deci toți omenir sunt albi, 
Dilema betrânului loraţiu, când "3 apără pe liul 

stu, resultă tot din o enumerare impertectă : 

Dis, Valere, dis-nous, si lu veux qu'il perisse, 
Ou tu penses choisir un Jieu pour son supplice ? 
Sera-ce entre ces murs «que mille et mille vuix 
Font resonner encor du hruit de ses exploils? 
Sera-ce hors des murs, au milicu de ces places 
Qw'on voit fumer encor du sang des Curia ces ; 
Entre leurs trois tombeaux et dans ce champ dhonneur, 
“Temoin de, sa vaillanee el die nolre bonheur? 
Tu ne saurais cacher sa peine ă sa vietoire: ele. 

" (. Corneille. Jlor., acte V. xe. 3) 

Horaţiu omite să enumere şi locul în care fiul s&ăi. 
"ȘI ucisese sora şi cure putea 'să fi fost «un lieu pour 
son supplice», - Si 

5. Tallacia accidentis se întâmplă când se 
“conchide dintr'un fapt accidental la o lege uni- 

x
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xevsală, de la paricul a la general, de la un 
adevăr relativ la un adevăr absolul : | 

Pledoaria lui Valeriu contra luă Horaţiu, coprinde 
un asemenea solism, când "| acusă că voesce să- ucidă 
pe toţi Romanii fiind că ucisese pe soră-s sa : 

Arrelez sa fureur, et sauvez de ses mains 
Și vous voulez reguer, le reste des Romains ; 
Il y „va de la perte ou. du salut du rosle,. 

(Cor Ne Ior,, acte V, se. 9. 

- Ast-fel fac. cel ce defiuimă sciinţele și arțile” din . 
causa abusurilor care, adesea le însoțesc ; 

Unil mediei fac erori, deci medicina e de defăimut. 
Ast-fel ar îi când s'ar susține că Columb a fost un 

criminal, fiind-că a fost pus în lanturi, de şi este u- 
devărat relativ că criminalii se pun în lanțuri; ast- 
fel ar fi când cineva, audind că la oraşe nu "sunt bor- 
deie, ar judeca că nu sunt nici de cui case şi că 
prin urmare omenil acolo trăese sub cerul liber, ete, 

Epicurienil conchideaii că: dei! trebuiau să aibă o 
formă umană, pentu că dinlre tate lucrurile din lume 
"numal omul'se bucură de esereiţiul rațiunel ; ast- fel 
ei ralionai: 

"Dei sunt forte fericilă; nimene nu pote fi fericii firă virtute; 
nu'pote fi virtute tară ratiune; iar ratiunea nu se găsesce ni- 
căeri de cât în cea ce are forma umană ; trebue dar a conchide 
că deil sunt'eu forma umană, - 

Sofisma sta în acea că “rațiunea se manifestă NU- 
mal accidental sub forma umană, fiind-că ca se pote 
manifesta și independent. de această formă. 

50. Abuzul de cuvinte. Ovi de câte ori cuvintele 
cuuivioee sat ambigue (ci două înțelesuri) nu 

“sunt întrebuințate întu*o argumentațiune î în aceluş 
- înteles, dă nascere la sofisme: de acea la acesta 
categorie de sofisme se pote raporta „lole silogis-, i 
mele viţiose; ast-lel :
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a) A trece de la înţelesul colectiv la cel: distr ibu- | 
tiv-și înders, ca în acest, „exemplu: Sa 

Omul cugetă ; i 
Dar omul este compus din corp şi suflet; 

« Deci corpul Și sufletul cugelă, 

“Sai: 

b) A tuece de la înțelesul „dizis la cel compus şi 
înters. - 

Sânta Scriptură dice: Orbiă văd, schiopiy Merg, Sur 
di aud, ete. Aci.prin orbi, schiopi, etc. se înțeleg”. 
acel cari erai, odată orbi, schiopi, ele. ; cuvântul "S-a 
pierdut Ore-cum înţelesul proprii : acesta este întele-- 
sul divis. | 

Din contră, în acestă proposiliune, orbit nu văd 
de loc, este evident că e vorba despre. orbi cari 
sunt orbi, în înţelesul propriii al cuventulur; acesta, 
ește înțelesul compus. Sunt unele proposiţiuni care 

nu suni adevărate de cât în acest din urmă înțeles: 
Un om care: plânge nu pote rîde ; adică nu pote ride 
în-acelaş limp când plânge, de si pote ride dupe ce 

-a plâns: Solisma se întâmplă când se trece de lu un 
înţeles la altul, în aceiași argumentatiune. Modul de 
a 0 respinge este: de u răspunde. dividend cceu-ee 
adversarul a unit, sai reunind accea-ce clu divis. 

c) A in ece- de la înțelesul relativ la cel absolut, Și 
înters, sui în genere, a trece de la au înţeles la all, 
un cuvânt care pote lua “diverse acceptiuni, este. a 
abusa de cuvinte spre a denatura chestiunea : 

„Un sut savant est sot plus qu'on sot ignorant. 
„Le sentiment commun est contre vos maximes. 

- Puisque inguoraut el sot sont lermes synonvmez. - 
, | (Moliere, Fem. sar, a. IV, se 3). 

70, “Pasiunile în genere, iubirea de sine, în- 
teresul personal, invidia, din care naşce spiritul de 
a contrudice, ele., ideile preconcepute, prejudi- 
țiele şi Super stitiele de tot felul, influențând. ASU=. 
pra voinţei, turhură și ultereză: judecata : utili- 
iufea ca “locul adeverului, şi subiectul: însuşi
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care cugetă devine o sorginte de solisme. Acestea: 
se numesc solisme subiective, în oposiție cu cele: 
obiective, care provin. din înseşi obiectele despre 
care se cugelă şi care prin exteriorul sai apa 
rența lor pot înşela spiritul asupra fondului sait. | 
interiorului lor 1)... CI 

„Pentru a dovedi. sofismele -unui raționament - 
trebue a se observa dacă în fio-care din premise, 
terminul mediă sait minora păstreză un înţeles. - 

„identic, şi dacă în conelusie nici-un termin unu 
este întrun înțeles mai intins de cât în premise. 

„_Ast-fel argumentaţia lur ]. J, Rousseau, 'de ex, —, 
(Discours sur les lettres) prin care vrea să "probeze că. 
artele sunt mat funeste, de cât utile omului —se pote: - 
reduce la acest silogism : . N 

„* „Oamenii trebue să renunle la ceca-ce îi conrupe ; 
Arehitectura, sculptura, pielura, conrup pe 6moni; 
Deci omenit trebue 'să renunţe la architectură, sculplură, ete:. 

» Dar nu artele, ca architectura, sculptura, ete. con- 
rup. Omenil, ci abuzul ce aceştia fac din ele; sofisma 

- se invedersză, de. ore-ce terminul medii nu are în 
conclusie :iceiaşi întindere ca în premisa a doua. 

XI. PERORAŢIUNEA 
Peroraţiunea, care este. cea din urmă parte u 

discursului, are douc obiecte de indeplinit: ca 
„trebue I9 să resume priucipalele probe şi Il să 

“ escite în suilete emoţiunile proprii subiectului ce 
oratorul a “tratat. Sa 

1) Recapitulaţiunea (enumeratio), este neupă- 
rată în cestiunile mari, cari, prin întinderea şi di-. | 

„Yersitatea materielor, pe rând discutate, ar putea . : 
lăsa -Ore-care contusiune în spirite. | - 
1) Vedr La logique de Port-Royal, ed. Barre, Paris 1874, el. 
XA şi Introduction & la science sociale, p. Ii. Spencer, Paris, 

1572, ch. IV. ă Da o ”
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" Recapitularea se face sai de însuşi oratorul, 

“sait ca din partea unel alte persone, or a unui -- 

“ Jueru neînsullețit, dieând de exemplu: 
«Daca legislatorul ar apare tot de odată şi.v'ar 

“întreba : Pentru ce esitaţi încă, ce aţi putea dice 

când vi să demonstrat... ? şi ast-tel se urmeză 

mai departe recapitulatiunea. 
“Regula generală, ce este de observat în reca- 

"pitulatiune, este de a nu reaminti de cât punctele 

“importante şi de a le da, la fie-care în parte, cât 

mat multa forţă şi câl mar putină întindere: Ut 

memoria, non oratio, renovata ideatar. 

2) A doua parte a peroraţiunei, se raportă lu 

moravuri și la pasiuni (comniseratio, indigua- 

tio) și era mult întrebuințată la Romani. 

Anticitatea nu ne a lăsat nimic mai perfect în acest 

“gen de cât peroraţia pleduariel lui Milone, cea mul 
„-frumosă şi cea mai aling&tore peroraţiune din câte 
„sc datorese marelui geniu al lui Cicerone: 

«Valeant, cives mei, valeant; sint inecolumes, sint llorentes, 

-sint beati! stel haec urbs pracclara, mihique patria carissima, 

ele... N 

In tribuna modernă, de şi e ceva. mal aspră, totuși 
:se permite patelicul, mul ales în elocința evangelică, 
precum se pote vedea din peroratțiunea discursului 
lui Bossuel la. mortea prințului de Conde, ete. 

«Venez peuples. venez maintenant ! mais venez plulat. prin- 

ces, el scizneurs; el vons qui jugez la terre, et vous qut ou- 

-vrez aux hommes les portes du Ciel; ete». : 

Peroratiunea nu e necesară de cât când conclusiu- - 

nea 5e află prea depărtată de probe,. mat ales în dis- 

“cursurile de genul judițiar și în predici. | 

x
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Planul discursului 

Plenul unut discurs este tabloul ideilor princi-- - . 
pale, ale discursului, întocmit spre înleshirea, 
cuvintărit; el este scheletul discursului. 

Planul este mai tot-d'auna partea cea mal grea a pentru 
orator şi de care depinde mal mult sue cesul unul dis-- 
curs. El este baza ork-cărei composiţiuni literare: 

«Din lipsă de plan, din causă că ma reflectat în-- 
destul asupra obiectului stă, un om deștept se simte. 
încurcat şi nu scie de unde să începă a serie,» a dis. 
Boflon. 

Calitățile cer ule de la un plan bun sunt: între-- 
ginca, limpiditatea, s simplitate: a, fecunditatea, uni-- 

| tatea şi proporţia. | 
' Planul este întreg -când coprinde subiectul în, 

tota întinderea sa, fără să-i mai adauge nici să-I 
_inaă seadă ceva din cea cc trebue să coprindă. 

- Planul e limpede când se presintă spiritului o- 
imagine scurtă și lămurilă despre tot subiectul, 
incat sa 'se pâtă vedea, cu o singură avuncătiră 

"de ochi, întrun mod distinct şi precis, tote păr-- 
tile și raporturile subiectului. 

Planul este simpla când reduce tot subiec-. 
tul, ori cât de complicat ar îi, la un număr. 
mărginit de idei sau de propositii generale ; 
când. înfăţisâză o adunare de divisiuni atât de: 
livescă, în cât liă-care să nu arte de cât o... 

“faţă nouă, să nu ui de câl v esplicare diferită .- 
a acelulași subiect. 

Planul este fecuind când fiă-care ideă prin--, 
- cipală, coprinde în sineşi o mulțime de alte: 
idei secundare, în cât, la vederea unul singur: 
obiect, să se zărescă încă o mulţime altele. 

In line un plan -are unitate şi proporțiă.
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când, diversele sale:părţi, sunt ast-fel de bine - 
legate și armonisate, în cât liă-care dintr'ânsele 
întărind şi: întrumuseţând pe cea de dinaintea 

“er, prepară pe cca care îl urmeză; și tote,-spri- 
îinindu- -se reciproc, contribuese la întemeiurea 

și perfecțiunea cuvântului: 
Aceste calitati nu Se reunesc în acelasi arad 

în. tote genunile discursurilor, fiă din causa na-- 

turei subiectului, fiă că nu se pote prevede 
„tote amănuntele unei cuvântări. 

Planul discursului unui orator sa: comparat 
cu planul de luptă al unul general; căci și unul 

şi altul ai în vedere un scop analog. E 
“Planul unui discurs se pote reduce adese Ori - 

-la un silogism, ale cărui premise - coprind tote. 
desvoltările necesare spre a convinge și a cărui 
conclusie formeză peroraţiunea discursului. 

Se citeză ca model “de plan, acela al discursului 
luă Massillon «asupra adeverului Religiunel>. . 

"ate 

Digr esiunile sunt nesce. disculiuni, cară par streine 
subiectului principal; dar care, cu tote. astea, tind - 

“tot la scopul adevărat ul orator ului, In elocinlă di- 
gresiunile sunt rari; întrebuintate însă cum se cuvine, 
ele. pot deveni câte o dată plăcute şi “adese chiar 
folositore. 

Digresiunile ca să fiă bune trebue să liă rare și 
de o scurtime polrivită : s să. nască întrun mod na- 

" tural din subicet, în cât să.pară a face parte nece- 
“sară dintenșsul. Ele trebuese puse în partea cea 
mai potrivită a discursului; în line digreziunile tre- 
buesc a îi prevădule de orator în planul stii.
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ELOCUŢIUNEA 

Flocuţiune, în genere, este esprimarea cuge- 
„“tărel prin cuvenl. ” 

«Tălcuirea vuiusee să aibă vorbă frumosă împodu- 
„bilă, îmfrumusețată cu învețălura şi cu măestrie. 
«Acesta cu mulle feluri de Ivumusete, cu multe 
destătate figurI sai chipuri riloricesei, şi cu ori ce 

„altă podobă împodobesce. cuvintele, culegând  lote 
florile din grădinile Muselor, şi tote frumseţele grăirii 
(Aloluar, 99)». - 

Eloculiunea este pentru elveință ceea ce coloritul 
este pentru pictură. Precum imaginaţia pietorului 
inventă mal întâiu principalele trăsuri ale tabloului : 
judecata sa le pune pe fiă care la loculu său; iar 
coloritul insutlețesce totă opera, dă strălucire obice- 
lelor; tot usa, în elocinţă, fondul discursului stă 
în lapte și idei, opera uvenţiunei, apol distribu- 
liunca, care formeză desenul și conturul, 'Disposi- 

"țiunea ; iar Flocufiunea, dă sullelul discursului, graţia 
şi putere. Aa guum omis ex ve atque verbis: 
cousiet oralio,-neque verbe sedem habere possunt, si 
reni sublraaeris, neqate res lumen, si rerba semoteris- 
(de Orat., II], 5). 

Prima condiţiune ce se cere, pentru a cuvânta 
cine-va bine, este de a cugeta bine; adecă de 

„a se face stăpân pe subiectul săii, aşa în cât să 
Nu rămână nici o nedumerire, nici o obscuritate. 

- x



e 

z 

- Cuvântul pote fi rostit sau scris ; .de aceia, . întruni înţeles ma! restrins, elocuţiunea se iea acea parte a Retoricei care 'trateză despre stil. 
„_Regulele prescrise pentru cuvântul seris convin "şi cuventului rostit, adecă convin ori cărei com- posiţiuni literare şi constituese aceca-ee se .nu- mesce Stilistica. ? a 

| n Siiistiea | 
«]icerea «stil» vine de la: elinesce ss, care întâiaşi dată însenma stâlp ; mal în urmă, tot sub 

acestă numire, se înțelegea la Romani o undrea 
sau sulă grosă de fier, un fel de condei: cu 
care ccă veelir, câri nu cunosceaii întrebuințarea hârtiei, se serviati ea șă însemneze literile .pe 
scorte de copaci (libei:) sai pe.nesce tăblițe unse cu câră pe asupra ; apol cu încetul uecstă dicere s'a întrebuințat ca să însemneze chipul de a împărtăşi cineva ideile sale.» (diarc., Bet.) 

«Stilul nu e de cât ordinea și mişcarea co omul. pune în cugetările sale; dacă 'le încălusâză cu 
stricteță, dacă le strânge, stilul-devine tare, ner- „Yos şi concis ; dacii le lasă a se. succede cu în- 
cetul: și a nu se lega de cât după caprițiul vor= -. -. „belor, cât de elegante să fiă cugetările, stilul va, - fi întunecat, slab şi greoiu o 

Meditatiunea este muniă ori cărei composițiuni: «Pour bieni cerire il faut done posseder pleine- ment son sujet; il faut y râflechie assez pour. voir clairement.Vordre de ses penstes; et en former une. : suite, une chaîne: continue, dont-chaque point. repre: “sente une idee ;—a dis Buiton. 
satui. mai scurt, după Horaţiu: 
Scribendi rece sapere est et principium et fous. 

"+ 1) Button, op.cit. 
Negoescu, Jet, și SHI, 

Î
i
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«Stilul.prosaic este bun,. când între cugetare 
“şi proposiţiă este cel mai strâns raport de con- 
gruenţă; stilul devine greoi, când numărul de 

cuv inte într ebuințat este pre ea mare pentr u idea 
ce ati să esprime DX 

| “Stilul diferă de vorbire prin aceea că în vorbire 
ne mărginim a manifesta ideile sai sentimentele 
nostre, aşa cum se allă-în noi, după trebuinţele 
nostre, după. circumstanțe şi după capritiele 
nostre ; pe când stilul le reproduce înt”o ordine 
rigurosă, cu tote ornamentele de care ele sunt 
susceptibile și care pot-să le înalțe. 

Stilul este independent de sciință, căcă Gmenii 
cari sciui mult nu sunt tot-lV'auna şi cei cari cuvân- 
teză bine; chiar şi cei cari cuventeză bine, nu cu- 
venteză toti în același ehip; cuventul variază de 
la om la om, el este însuşi omul: Le style est 
Phomme meme. (Buton). 

Se disting în stil calită i generale şi calităţi 
par țiculave. 

Calitățile generale sunt acelea care constituese 
„esența stilului şi sunt invariabile, pentru ori-ce fel 
de seriere saii vorbire ; pe când calitățile parti- 

_eulare varieză după diferenta subiectelor, după. 
cetatea, cultura, etc. a oratorului sau seriilorului. | 

„__ Semal adaogepelângă aceste calilăți, diversele” 
accidente ale limber numite Pigari, şi care apar- 

„țin la amendout speciele de calități „de o dată. 

î. T. Maiorescu, Critice: 187% Bucuresci, p-A40; mal veui asu- 
pra stilului arlicolul: Limba omului de I. Baraş, în «Isis sati 
natura» anul III, 1555, p. 159 publicat și în n Tăvhurariul lut Ă, 
Pumnul, t. II, p- 2, paz. 201.



„I. CALITĂŢILE GENERALI. ALE STILULUI. 

Calitățile generali ale stilului sunt: puritatea. 
claritatea , precisiunea ; natur alul, “nobleta ŞI . 
armonia. | 

Puritatea stilului consistă. în a se esprima 
cineva corect — adecă a'nu întrebuința de cât. 

„locuţiunile pe care regula, sati cel putin obiceiul, 
le autorisă — în a cunosce limba. . 

Surtout qu'en vos cerits la langue râveree , 
Dans vos plus grands execs vous soi toujours saerce, 
En vain vous me frappez d'un son melodieux, 
Si le terme est impropre, ou le tour vicieux ; 
Mon espirt n'admet point un pompeux barbarisme, 
XI dun vers ampoule Vorgueilleux soltcisme : 
„Sans la langue, en un mâl, Vauteur le plus divin 
Est toujours, quoi qu'il fassc, un mâehant cerivain. 

0 Boily Art. pod, ch A 

- Chiar când în mari escese.ar fi ca să cădeti, 
Vol limba tot-dauna de sfântă so aveţi 

A Zadarnic este frasa plăcută. -armoniosă 
Cuventu de-i nepropriii făptura viciosă ; 
Urechia mea n'admile pomposul barbarism, 
„Arune îndată versul ce are-un solecisim, 
Intrun. cuvent poetul, sublim chiar de ar îi, 
E răit poel de sigur când limba n'o va sei. 

" (Traducere de Naum). 

Pentru a avea 0 cunoscinţă esaclă a limbei, 

trebue a o studia Dine, a observa” cu atenţiune 

espresiunile care par impr oprii sail vițiose. 

„Unii retoră consideră. acestă cerință ca o calitate 
„particulară a stilului numită proprieiate, care stă în 
a întrebuința fiă-care cuvânt în înlelesul săi proprii; 

„a nu dice de es. boul urlă, clopotul trosnesce, calul 
tună, ete., în loc de boul! muge, clopotul sună, calul 
nechâză, ete. A 

Este greșit şi neromânesce u dice: a nat dejunul, o haic;.: 
a luat ecaiul, cafeaua, ciocolata, sodă, bere, vin, ete. în loc de: 
a dejunat, a făcut o baie, a băut ccalul, cafeaua; ciocolata ; a. 
băut sodă, bere, vin, ete. | 

Este greşit a dice : «ce avut loc un bal la curte» în loc de :- 

- 7



10. | ? 
N. Ii 

la! curte a fost. un' bal ; <aii avut loc examenele si împărțirea * 
premiilor» în loc de, s'aii făcut examenele .și împărțirea pre-: miilor, «l-a trimes răspuns» în locde mi-ă trimes vorbă, 

_Ceea.ce face adesea cuvintele proprii anevoe 
„de găsit, este asemiinarea aparentă a înțelesului 
„unor termeni, a căror însemnare este în realilate 
“diferită. Aceste cuvinte se numesc în genere sino- 
nime, precum : lene cu trândăvie, a inventa cu a - 
descoperi, defect şi viţiu, obiceiii şi deprindere, 
unic, Singur, ete. - Ă 

- Tot ast-fel sunt sinonime adverbul pre cu forte ; însă «torte» 
este propriu a argta! gradul. superlaliv,: pe când «pre» arătă 

"escesul: Nu e tot una a “fi cine-va «forte bun> cu a [i «pre 
bun» NE, . ” 

Expresiunile cară seamănă în formă Şi Se doo: 
sibesc în înţeles se die omonine. - 

Locuţiunile propri și particulare unei limbr se nu- 
mesc îdiotisme ; ele se caracteriseză prin acea că nu 

“pot trece dint'o limbă întralta, prin traducere lite- 
rală a cuvintelor, fără a produce un efect comic sai. 
un non-sens. - | 

„N. Alexandri ne procură un specimen de un ase- 
“menea clect, în una din scenele comedie! sale «Chiriţa . 
în provineie> din care. exlragem partea de lu fine : 
Chirița.—Monsiu Șarlă .. 21), ean dites moi, je vous prie-- „est-ce que tous tes... mullămit de Gulilă? 

" Șarl.— Conume cu, comme Ca... multămit etpas frop. 
Chiriţa. — C'est qavil est trts... sburdalnie... mais avec le temps 

je suis sure mil deriendra un tambour d'instruction. 
Şarl.—(eu mirare) Zambour 2... . . p 
Chiriţa.— Oui... adică, dobă de carte... fanilour... nous disons 

conmne ca en moldare, . , ! “ 
Şarl.—(în parte) Ah don /.. la voilă lance 
Chiriţa,— Et alors nous Venverrons dedans. | 

= "Surl.— Oi ca madame ? a - 
Chiriţa, — Dedaus.., în întru... n20us disons comme ca en 

moldare. 
“. Șari. -(în parte) Parle done le moldave alors, malheureuse. . - 

  

1) Şarlă "i. dicea profesorului de franţuzesce, al fiuluY săi 
Guliţă. care se niimea Carol, în. Cherles. , 

1
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Chiriţa, — Et toyez tous, monsieur Charles, je ne toudrais pas qu'il perde son temps peur des fleurs de coucou? Șarl.— Pour des ficurs de coucou ? - Chirita.— C'est-â-dire :de ilori de cuc.. nous disous Comne ca... ŞarI. En moldare... (în parte) Cristi... qavelle m'agace cec son baragoiu?! , ! - Chiriţa. = Aussi, je vous prie... quand îl se parressera... de lui donner de Vargent pour de miel. . o ” ȘarI, —Coniment 2, . dute je lui donne de Pargeni ? po Chiriţa.  (ridend) Adu... S&y dai bani pe miere... de 'Par- gent pour die aiel.. c'est correct... nous disous._ comune . cela, Şari. — C'est content... en moldave... Vous parlez comme _ un livre, 
Chiriţa. Merci... fai, apprendd toute sculette le frangais.,. * pre legea mea. 
Şarl, — Est-ce possible 7... Cest” eztraordinaire.uau II6. bien, votre fils “vous ressem dle... il a une. facilits 1... dans rpuelques anntes il parlera aussi bien [ue vous. ” - ! Chiriţa.  Quel bonheur ! Gugulea nineacăr... Auzi ce spune monsiu Şarlă..... dice că ar să vorbeşti francuzesce eu apau.. N'est-ce pas monsieur Charles “qwil pavlera comme Veau?. Şari. — Come 2. AR! Oi, Oi... tous diles conime a en. 

ă E i . 

moldare. Oui.. oui. - . . _ Chiriţa. -Da can să fae ei un ecsamen .. Guliţă, spune nineacă), cum se chiamă fruncuzesee furculița >  .Guliţă.—Furculision. | : - o „Chiriţa.—Frumos i . dar friplura ? | | Guliţă. Fripturision, | Da 7 "Chiriţa, - Prea frumos... dar înverlita ? “ - Guliţă.—Inrertision. a NS Chiriţa, Bravo... Guliţă.. bravo Guguliţă... (îl strută). - "Sari, (în parte furios) Gogomanitiou, va !,. o 

Pentru a seric şi.a vorbi corect. trebue, pe 
lângă cunoscințe gramaticale, „a avea .încă lec- 

- tură: şi deprindere; lectura. celor mai buni seri- 
itori, atât poeti cât Şi oratori ; - deprinderea 
care se câştigă din societatea celor cari vorbesc 
bine. II Da 

ă Asupra modului cum trebue să se facă lectura spre a trage un folos real 'dintr'ensa, un stilist însemnat a dis: «Când eitesel, caută a deosebi cugetările, de haina în care supt îmbrăcate. Inlătureză tâte ornamentele și întrerupe, din „când în când, plăcerea care, la cet mal mulți, este unită cu curiositatea de a vedea sfirşilul, N Ast-fel tu vel ajunge să exprimi cu vre-o câte-va vorbe cea ce autorul a dis în mar multe fețe. Aceste câte va vorbe serie-lepe + cactul tăi de note. Ele sunt acum ale tale ca şi cugetările ce se exprimă printw'ensele, o i
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Cele mal mari cărți pot fi cu modul acesta transformate în 
vre-o cîte-va foi. Folisele ce medilaliunoa trage din ast- fel de 
deprinderi sunt forte mari, 

Stilul se dice pur, când se întrebuintâză vorbe 
curat românesc „adecă atunci când cuventul este 
lipsit de barbarisme, de provincialisme, de ar- 
chaisme şi .de neologisme, “care nu "Şi au lo- 
cul în limbă. : | 

Barbarisme se numesc acele vorbe sauii loculiunt 
ce sunt luate din limbi streine, fără o neapărată tre- 
buință. Barbarismul pote fi .sai de dicere sai de 
frasă: eu pururea ghindesc, în loc de gândesc, este 
un barbarism de dicere; iar: acest om.are- mult de 
merit, în loc'de mult merit, este un barbarisni de 
frasă, | ” 

„Alte esemple de barbarisme : | 
<Şi eii am răguşit strigând: să trăescă liberlaoa 

şi egalitaoa — dice” Sandu Napoilă — indignat că n'au 
nial rămas în (eră nici secas nici hristoitie; dar în- 
țelegeam egalilaoa cu boerit cel mul ; să fiii exc ma 
che ena su cu vornicul Iarzobeiinu şi cu logufălul 
Protipendescu ete, . 

Nu,_voezc e o inăllure (Je ne veuz pas de...) 
Mă “părăsesc la personalităţi (je m 'abandonne 

auz...) 
Speranţa apoleosei și temerea polenței iadică a - 
turcilor de. spendurălore, franţ. polence.) 
A pune la profil historia. : 
"A da schimbul (donner le change), ete., ete. ' 

«Nol Tătărășenii care, cum o dat purmneded, aven 
şi noi o ţiră de politichie, și de plapomaţie, I-am giu- 

cat pe degite,. etc. 
EA 

Lelegil din diua de astădi se hrănesc din lefă, se 
îndopă din bugetul țerii, de acceia îi numim lefegii.. 

DN . Blaremberg: România şi - resbelul actual sau Guver- 
nantii și suvernații, ediţ. II, Bueuresel 1845,
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Audi, tron cu mostenire !.... apor nu-i de suferit! 
Care atuncea, cum sar prinde, eii ce am hambiţion. 
Să-mi rădic t6tă speranta de-a-mă acăţa de tron! 

(dlesaudri, passim Teatru vol 1)* 

* In canţonelele lut, Alexandri se găsese “cdmpositiuni în- * 
tregi ca «Ilerşen bvecegiul» în care limba română e barbari- 
sută în gura vre unul Evreii, Grec, Nemt, ete, (vedi nunta tă- 
rănescă se, I[I,) ! . PRI , 

Barbure mal sunt şi diceri ea: pripederenţa, Semeti, 
pololeisim, Peslagii, Asficţioneloi, Diacoline, entusaisur 
etc., în loc de preponderența; Semiţi, politeism, Pe- 
lasgii, Amlicţionelor, Deucalione, entusiasm elc. 1) 

. ” . - . Fr ' . ii . 

Barbarismele, fiă de dicere, fiă de ftasă, iai nu- 
miri speciale de latinisme, elenisme, germanisme, sla- * 
vonisme,. franţusisme, ungurisme, tureisme, cte., după 

“limba care influențeză asupra cuvintelor sati sintaxei 
altei limbe. : : 

ESEMPLE: - Latinisine:- 
Lalinisme sunt cuvintele ca : granditate (inăriine), 

[recente (adeseori), dedecore (rușine), caca men (verf), 
ciconia (barză), popinariu (cârciumar), trabe (bărnă),- 
etc. de. care se află multe în «Proiectul de Dicţionar» 
al reposaţilor Maxim & Laurian. i 

„Sati: “Vino placid, quă îmi place, | 
" „» Ducte "n pace me dilegie: 

Plansul ochilor que tace o | 
Niel de cum nu “1 înţeleg. - Ma 

(Eliade R., Cavalerul Toggenbig) 

Elonisme: -- 

Elenisme sunt tote cuvintele ca :. simandigos, ighe- 
„monicos, a- se diafendefsi (a se upăru) engomie, ete.; - 

. 
1 

1) Aceste espresiuni le am cules din gusa elevilor din seola 
normală a societătei peniru învețătura poporului român, sec-- 
tiunea de. Prahova, 'la lecţiunile de istoriă; ceia ce arală că 
barbarismele nu se comit numai de strâiii, ci că se datorese 
adesea unor fenomene limbistice recunoscute de filologiă și 
determinate sub diverse numiri (vedi IMasdeu, Curs de filolo- 
gi comparată, ms.) : . : , 

. e
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care -ai inundat în leră şi au impestrițat limba în timpul Fanarioților şi” de care e plină literatura din - acele timpuri. 
Limba românescă din anii 1822 și 1823: 

“Polacala "imi pare bine, că tu le-di pomăzuit, 
Clenii sait loyiutatos ca sajungi ai nimerit, desafna cu duioşie, te rog mult a m'asculta ; -Să nu faci schepsăs, tertipuri, nerodii, che-ta-lipa. 

(X. Istrati), a 

Qua. să dai plirophorie ; 
Qudel sunt lin&r hagiamiu 

“Și n'am prazis cu să seiă. . . 
: (Eliade, R., Versif. p.. -XLYVII). 

Germa nisme : : 
"+ Germanismele au influenţat mar ales asupra Româ- nilor transcarpatini: de esemplu adjectivele din Fsia Socielăţei bucovinene (p. 215 din 1567): 

„Noi Românii voim o viată nalională conscintă si. scopositii . * (Zoreckben'usstes Leben)—este un germanisu, 
Nol nu putem dice: de cât <o viață naţională, care . să-şi cunoscă scopul.» . 

„Din aceiași eausă: - 
Cultura specială de chemare (Spezielle Berufsbildung) este un germanism, :- - o i 

Asemenea cuvintele __- - . 
Nevitalitate, neprecaleulaveră (p, 6) nemtesce: Lelensuufri- higkeit, untorherberechenbar. , A - 

“A judeca la închisore =u condamna la, ete, Nemtesee : Zur Herherstrafe verurtheilt, Tincra englesă avută fără măsură=forte "avută ;- Nemţesce: unermesshe), reich. Spre noroeire casa n'a, luat foc=Din norocire. (Zn Gliick.); Nustuk, laiber, sau ! ete, 
N 

“Slatonisme :. 
E Slăvonisme sunt cuvintele ca : isbândă, îscălire, îs- prată, isnoiă, îstod, prinos, podvaulă, praznic, povară, zavistiă, zăbară, <apcia, zadarnic, ete. car au trecut în' limbă prin influința culturei slavone de odinioră ) 

  

1 Vegr “Vocabularul de vorbe streine» al lui L. Heliade R.. Bucuresei, 1857. 

Nu pot sta la syutrofie ” 

E



. 
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Limba românescă. diri anil 1829 și 1593: 
«Po-un pameşnic. ce n dejurstfă de multe oră s 'a primit, La presuştvil ca pomoşnie cu credință am slujit, In multe comandirofee îot cu cinste am smblat. Şi sledsvii pe Ia zastave de multe ori am lucrat; În otpusci cu podorojuie eu ca alţi n'am eşit, Saii ostanofee la slujbe în vrac n'a pricinuit; -  Samovolnicia iarăşi nici cun nu an săvârşit, o - Ci nagrajderiii primit "a, că un cinovnie cinstit, . K Nacazanil pentru slujbă nică odată nam avut, "Și sdelci « lucra ca mine altul nu Sa mai telul Din stolo-nacealnie astăli - spre. elen sunt pomăzuit, Pentru ci cunosc pareatea ; Pasta ivau încintit ; Au crede: deci la ponosuri, nu "mi lua al teii futor, Şi nui uita Că'm6 cheamă „n, 7% gi e Ie 

CC strat), 
Ss „ Franţusisme De CR 

Franţusisme sunt cuvintele cu: ofrandă, rezon, ba vard, parlaj, mărilaj. ecleruj, demarşă, atelaj, ravaj, a disposa, „aterlisa, asorta, cte. Mai ales. adminis- trația şi armata împrumulă asemenea cuvinte. streine; 
„ese “Miliția și alo miliției este una din părțile „activităţi. naționale, în care nu scim cum se face că limba Sa respectat - Şi se respectă.mar puciu. Peno mal eri domnia, în această parte : .ostafcele, obachtele, parucicii, praporgii, polcornicii, pri cazurile, olnosienile, smotrurile, lozincele, pisserii, iuncarii, fet- febelii, uceniele, vistavoi, ete. o i Astădi au invas în locu-le: avangardele, ariergardele, fu- - ragiele, furgâne, cordone,. serjenţi, jandarmi, atant-posturile, . pudi'a, balele, senturonele, rampăârturile, ranforturile şi cu tot neamul lor, Mâne ?—Mane D-deu - scie ce potâp va mal veni de astă parte preste bieta limba romana (L,: &- "AL Glosarul „Academiei, cuvântul : avangarda). - ad | * 

- Alte esemple: 

Screle tot de odată risipinid noru ?n senin, 
"Cu horrâre luminearlă câmpul de carnagiu plin. 

. . 
x , , 

Ci să aut, mă. viiă pa mele plage 
Să- "mă ardă, stingă pasciuni, foillage 

    

1 Asupra fanlusismelor, vedi și articolul «l-lur Ţine «De ale - limber> publicat în foiţa <Româniel Libere» No, 176, din De- -cembre, 187%, . .
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Să *mă sfarme, spargă la coquillage 
Sub bombe; tunet uccigător. 

Ă * 

Ca passerea que vede prin umbrele funebre, 
Credinţa mea pătrunse cu ochiu printre tenebre 
Instinciul ei. propheticu destinu "mi revelo. 
Adesea al eu sufflet în visele-aurce 
Pe arripe de flacări svolând spre empyrrce 
Vei devine câmpuri, şi mortea devanto ai 

o | «Eliad R., Poetul murind, ) 
* 

Dacă crud timpul cu-a luă ravagiuri, 
Nafura nostră o veştezesce 
Ne remân încă multe-avuntugiuri etc. 

| - (Xegruţi Teatru. p. 61). 

* 

A'se supăra în conira cul-va, in loc de a se supăra pe cine- 

va (se facher contre quelqwun): nu am bani asupra mea (je 

mai pas d'argent sur moi); în loc de mam bani la mine. Pen- 

tru a li rege el nu este mat putin om. (Pour âtro roi îl n'est 

pas moins homme) în loc de:: măcar că este rege, cu tote a- 

ceste este și.el om. i 

Ungurisme, turcisme ete.. 'sunt cuvinte luate. din 

limba ungară, - turcă, ete, precum: bird (primar), 

feredee (bă!), ete. — hazna (visteriă), tarapana  (mo- 
netăriă), rugfet, huzinet, ogeac, hcemal, elc. ?) 

Barbarismul este o erdre “contra limbel. 
“Erorea contra gramaticel se numesce solecisut. 
Acest defect gramatical consistă mal ales, din greşita 
întrebuințare a preposiţiunilor, conjuncţiunilor, a pro- 
numelor, eic,;de esemplu: ” 

Plec în Paris=la Paris, "Mi-am dis în sinc= "ul -am dis în 
mine. Vor'însăţă ati venit la mine = vor înşi-ve ati venit la 
mine; el "mia dat indemnul pentru de a plecas=pentru a pleca. 

Din greşita concordare a verbului, a adjectivului 
şi a articolului improprii al, a; de ex: 

Militarii merge la resbel=militarii merg la resbel. Mi-am 
cumpărat nisee haine nur = haine nouă, Aceste haine sunt a mele; 
dar nu.a tale = aceste haine-sunt ale mele; iar nu ale tale; 

    

1). Vedi «Tureisinele în limba română» publicate în «Scola 
Română» din Ploesă, de T. II. Zamfirescu și studiul dluy L. 
Săineanu, !
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Din greşita intrehuințare ea genitivelor, când acestea, 
sunt precese de o vorbă nearticulatăi, d. es.: 

a” lui Ministru instrucţiunii publice şi al cultelor ete, în loc - 
: Domnulul Ministrii al: instr uețiunii, ete.; 

Din greşita întrebuințare a pronumelor săii, sa, 
ut şi că. De es.: N 

Ori-ce părinte își iubeste copilul lui, în loe de copilul s săi ; 

Din întrebuinţarea unor forme neadmise de grama- 
tică, de ex.: - 

Căşi=ecase; şcoli= şeole : picere = piciore ;- a coscaza cos ; 
au venitără, inâncatără = ai venit, mâncat, ete. 

Din construcţiuni sintactice nelogice, numite analo- 
cute: Pomul care Lai vidut eri i-ati cădut frundele= 

pomului!) 
Provincialisme suul espresiunile întrebuințate nu- 

mal în unele localităţi. - 
Provincialisme sunt cuvintele și -espresiunile ca au: 

ghiană (magazin), cosciug (coșniţă); oghială (plapomă). 
more de curechi (zâmă de varză), tună "n sobă (intră 
2 casă) ete. * 

Fle nu sunt permise de cât: când scriitorul voe- 
sce să arete însuşirile limber dintrun ţinut anume; 
când nu se află, altă” espresiune mai propriă pentru 
o noţiune sau o cugetare ore-care și când este a se pro-: 
duce un efect comic; 

"Aici. (în Iaşi) slodul, colbăriă 
-, Pe păment zi m cer domnese! 

Si fânaret Etorica 
Tot în lună năzaesc-! 
Prin urmare 'm_ veci Escnil 
Pânt în gât sunt înglodaţi, 
Si ea bufae, ca vedenit 
De lumine depărtată. , 

"Aşa cânta «Chirita. în Iaşi» (a. 11, se. 2). - 

Archaisme se numeste dicerile sait locuţiunile înve-. 
- chite, eșite din usul limbei, pe care latinii le numiait 
zerba absolela, exolela. 

_ Arehaisme sunt: a se incinde=u se aprinde, spăse- 
nie = mântuire, meserere = milă, rost = gură,. vo- 

1) Vedi și «Literatura» de M. Strajan p. 57-50. 
2) Alexandri a esplicaL o seriă de mal multe cuvinie streine, 

barbarisme, provineialisme, “cte, în vol, III, Teatru. 

E
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rova ='cuvent, a. înderăpta = a“ merge înapoi; «şi lau în tote nopţi stratul mei»=şi spăl în tote noptile pa- tul meii. (Coresi) ete. Pa 
Essordiul şi invocaţiunea unui proiectat <Trăianx - 

Voliu a cantare ! lupta cumplita, îngemenata, ? Ce snstient-in veclime Traianu imperatoriu 3 "In contr'a lui Decebal, ferosulu Dacicu rege, Plantandu Roman'a gente la Istru + şi Carpati, 
O genie 5 potente allu Romei veclie, eterne &! Inspira versulu temidu ? allu seui 5 slranepotu, -: Se pota demnu narrare * vertutea strabuneasca " Romaniloru de-essemplu, altâru-a 1 de temutu, - 

G. M.-Fontanini - 

Archaismele pot fi întrebuințate și admise când servă să înfrumusețeze cuvântarea. !) . 
Acologismele sunt cuvintele noui derivate sau luate întregi dintr'o limbă străină, locuţiuni neusitale, con- strucliuni străine limbei obiclmuite: | Neologismele ca donuri în loc de daruri; terra. în loc de păment; Cercustanța, în loc de împrejurare ; na ai op, în loc de nu am trebuinţă; surg în loc de se nasc; belusel=frumușel ete., nu sunt admisibile. Neologisniele sunt de primit în limbă: a) în ter- menl tehnici ca: oxigen, telefon, poligraf, ete., D) când exprimă o idee nouă, care trebue neapărat să fie in-  trodusă în limbă și -pentru care nu există încă un . cuvent propriă : vagon, acționar, ofertă, tramcar, etc., - ŞI -€) când servă spre a varia stilul, mal 'ales pen- 

' A cantare forma arehaica netruncliata a infinitivuluy—2 fu- „gemenatu = indouilu.. T'raianu purtă in contra lui Decebalu doue resbelle.—2 Imperatoriu s. împeratore forma neseurtata de la lat. imperator in loculu cellei “scurtate popularie imperatu.— i Istru numele vecliu alu Dunariei de diosu.. & Geniu =spiritu, - Spiritu tutelariu — 6 Elernu =sloven, vecrnicu. Epitetulu ce de preferentia- se dai veclei Rome. -7 Zemidu forma romanita den latin. timidus.—8 Sea forma mucedoromana in loculu celei da. „ coromane allui seu.—  Narrare=istorire=sloven, puvestire.— 10 Altoru-a accentuarea antica. in loculu cellei moderne âlforu-a; 
- NC a (Vocea Romana, No."I. p. 6.) 
ÎN ea BI Pai ” ” . „> 1) VedI Introducerea la «Carlea de Cilire> a lui A. Lanbrior, Iaşi, 1SS2. . -



"109 0 

tru neologismele impămentenite: timp, :divisiune, ac. țiune, spectacol, ete. i 
Din contra. sunt de. evilat ori de câte ori se allă 

deja în limbă—pe lângă cuvântul noit— şi un cuvent 
curat român din limba populară. S6 va dice de es. "bine-cuventare şi nu benediciune, în loc de blagos-. 
loveniă, precurată în loc de precista, bunavestire în, 
Joc “de Dlagoveştenie; mărire în loc de slavă, ete. 1) 

In privința sforțărer de a introduce cuvinte impure . 
inte o limbă, putem ave în vedere urimăterea ancc- 
dotă: - Ş Pa 

Din vicța Impăratului Tiberius ni se referă, că-odată 
„ comitend o erore în contra limbei, Mâreellus m-a re- 
levat-o şi "I-a îndreptat-o ; dar Capilo, un alt grama- 
tist, ce era din întemplare de faţă, observă, că limba 
imperatorului este limbă bună sait cel putin, dacă nu 
este îndată, va deveni peste curând. La acesta. însă „Marcellus. răspunse :. «<Capilo este un mincinos, Ce- . 
sare: tu poți acorda împămentenirea cea mare amuk. 
Oi, dar nică-odată unui cuvânt.» Da 

„-” Causele care au contribuit la stricarea limber, * 
mai ales în timpii din urmă, sunt mulie ; dar ele 
se'pot reduce la următorele trei mar. insemnate : 
1* tradatcțiunile «fiind-că literatura n6stră s'a în- 
ceput prin traduceri — începând de la -Coresi şi 
până la Codul Alexandru I6n 1.2)» 9% diaristica, 
care — mal ales în timpii din urmă — a luat o forte 
mare desvoltare; 3 familiarisarea  limbelor 
străine şi înstrucțianei făcută, în iustilutele 

-strdine, care decurg din sistemul de educaţiune ce 
se dă marei majorităţi a tinerimei române. *) 

  

1) Vedi în Conv, lit, Iași, 18S1, No, S, studii «In contra neo- logismelor> de d. T. Maiorescu. Ma ” i - 2) In Codicele române, se pot vede tot felul de barbarismo ” luate din diverse limbi. pa . 
3) Vedi art. d-lui N. Densusanu” «Sintaetica limber române» publicat în foiţa «Rom. libera» No. 103 şi 104 an. 1S77 Sep- - tembre, - po , po - 

, .
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'Pendințele de a purifica limba de uneie barba- 

risme, neologisme, ete., a adus puvismul. 

Nu trebue însă a confunda puritatea cu puris- 

mul. Puyismul este o afectaţiune şi prin urmare 

un vițiu ; cel este pentru stil cea-ce rigorismul 

este pentru morală; * 

Ast-fel unil nu admit nici un cuvânt de origine în- 

dotbsă, cu în genere toti latiniștii, după exemplul de 

mail jos: ” 
Apellu la arme | 

Nemica! mal sublime, mal demnu de reveritu. 2 

Ca lupta suscepulta * de-unu popul assupritu, 

Ce-aspira se disferme t'erud juvulu* rossionosu 

Impusu de violenli'a strariinului trufosu ! 

Au ce valore sezaiha a firii ubertate 

Lipsita de onore, direptu si libertate ? 

Vai, fora-aceesle hunuri vineti'a-e degradare ! 

Nolluca-ammagitoria, nedemuna vegetare'! î 

Romani, la arme dero, barbati si juni, sariti, 

In diwa reshunarii pre inimici colpili!* 

La lupta saera pentru altarie si focarie ? 

Veniti cu voliosia si-unanima strigare”! 

Probati co'seti”? nepoti buni ai divului” Traianu, 

Co-in vene ve curre Y-anco puru Sange de Romanu! 

G.M.F. 

Ali nu admit nici termeni! tehnici, ca în acest 

exemplu, pe care îl luăm din scrierile lui Pumnu: 

Intruducăciune pregătilivă în filosofie sait seiemiînt.. Prodata 

" întrudurăciunii este cunoscăciunea insemnintel sciemintului ca 

mama născătivă a celorlalte sciințe ! ” 

  

+ Xemica s. nemica forma imai corecta de câtu nemicu.— - 

2Reverire lat. revereri = respectare, venerare. —5 Suscepulu de la 

suscepere = interprendere !—* Disfermare forma macedo-romuna 

in loculu cellei dacoromane sfermare.—* Crudu jugul cons- 

trucţiune arehaica = crudulu jugu.'— Ubertate=abundantia, fer- 

tilitate.—? Vegelare=viuare ca planta (fora sentire). —” Colpire 

=lovire.—? Focariu s. foculariu=vetra. — Semu, seti formele 

primitive dupo cari s'au formatu, den suntu, modernele sun- 

temnu, sunteti. “ Divu= divinu, dicescu ; epitetu ce. se daâ im- 

paraţiloru romani dupo morle, fiendu declarati de semidiei.—.” 

Cuvrere, forma mal correcta de câtu curgere.... 

“(Vocea Romana No. i p. 7)
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Astă cereetăciine este eu putință pe îrel drumuri a) pe drumu 

vorbămintal, (etimologic): 3). pe drumul sufletămiutal (psicho- 

logic) e) pe drumul timplătural (istorie) etc. a 

, - (Din manuscris. despre filosof. populară). 

II Claritalea - 

“ Claritatea este acea calitate a stilului care 

face să se întelâgă lesne şi îndată cugetarea art- 

tată prin cuvânt ; ea depinde mai ales de puritate, 

ocolind termeni! vagi sai echivoci, construcliu- 

nile încrucişate, inversiunile fortate, periodele pre 

lungi sau cari sunt traversate de înțelesuri dife- 

rile. o a 

„ Claritatea espresitinii, dice Quintilian, trebue 

să fie ast-fel în cât cugetarea” să isbâscă mintea 

precum sorâle isbesce vederea :: Ut în anina 

audientis oratio, sicut sol in oculos,. occarrat. 

Nimie nu. e mal obicinuit, dice d'Aguesseau de cât 

de a vede omeni, de orr-ce etate, voibind înainte. de 

a fi cugetat, și lipsindu-le talentul cel mai necesar 

tuturor, acela de a spune esact acea ce voesce a (ice. 

Singurul mijloc, de a evita un aşa mare defect, este 

de a.-lua din linerețe obiceiul de.a nu dice de cât 

"cea ce se concepe, şi de a expune conceptul în mo- 

dul cel mai propriu pentru al face înțeles celor-Valţi. 

“ Regula următâre' prescrisă pentru claritatea ver-. 

“surilor, convine orl-cărel, composiţiuni: - 

Daţi-vă ideia clară, fiţi în versură lănuuriţi 

Cum să vă pricepă lumea, daqua vreţi a fi citiți. 

Sunt âmeni confuşi cu mintea, şi cugetările lor 

Sunt nencetat înciurcate într'o desime de nor :. 

Tnumina minţii po denşii nu & "n stare-ai lumină. 

Caută să sciți mai "nainte pîna scri, a cugetă, 

După ideile mostre tote quăle exprimâm 

Ori Ie lămurim mai bine, or mai mult lenbunecein ; 

Que que cunoscem bine se enunță Iămuurit, ! 

-Vovbele prin qucare-0 dice tin pe loc şi nemerit. 

I. Eliade h.
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Claritatea este une-ori sacrificată dorințex dea: 
păr€ fin, delicat, misterios, profund; precum se 
vede în rîndurile urimătore, din < Prosodia limbei 
româneşti» (a lur G. Săulescu) : II 
„"«Perdend cunosce omul a .preţui perdutul, cum 6. $ 

- Acest defect, care se numesce galimatia (gali | 
Mathias) nu se pote evita de cât prin tăcere. Glo- „- via și meritul unor Omeni — dice La Bruyăre — 

NN 

„este.de a serie hine ar al câtor-va alți, este de a 
nu scrie de loc (Car. Des our. de Vesprit). 

Contrariul clarităţei.este obscuritatea ŞI non- 
sensul. . | | 

Jonsens este când. se constată contradicere 
între o espresiune şi drepta judecată orr bunul . 
simţ, precum în aceste versuri : 
a Era nopte "ntunecăsă a 

Alba. lună luninând ; ” 
Era "n valea r&corosă 
Glas: de bucium r&sunând... ÎN 

Un 'esâmplu de galinatia şi Ron-sens este: şi ur- matorea definiţie: a Ta 
| Philosophia absolută. * 

«Peniru mine, Domnule philosoph, simţirea este un fluid in- “«dividual, care redus la cea mai simplă expresiă, printr'o im- «pulsiă communieativă, și făecud prin hypotenusă o. tangentă «prin fibrele simltitive, străbatute prin tote liniile, parallele_ce «se unesc din natura lor întrun punet, și prin simţibilitate “Produc tote sensațiunile, tote simiimintele sentimentalismului «celor cinci simţuri ce simțualmente funcționă prin cele cinci «simţuri și cud tote în synthesa perpendicularer spre a se ma: «nifesla spiritului uman printr'o phosphorescenţă supranaturală «a intelectului simţitor,.=> - _ Ă 
 Obseuriitatea provine mar ales din înteisiune, 

ca în aceste versuri ale lui Asachi + a 

  

1) Din «Odobescu» Psendo-Iynigheticos, p. Î81.
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Diogenes, în. Athina, 
Unde strălucia lumina, 
Un bărbat era mintos: 
Insă judecat pe dos. - 

sait iarăşi 

„- Diogene-atunci răspunde 
Insemmnat acest cuvânt. 

ori din lungimea fiaselor sau nepotrivirea lor, 
precum se vede în urinătorea definiţiune a epopei: 

«Epopea este un discurs inventat cu arlă, spre a forma mo 
ravurile, prin instrucțiuni îmbrăcate cu alegorii ale uner fapte 
însemnate, care se istorisesce în versuri într'un chip verase- 
“mene şi plăcut.» e i af | 

Abstracţiunea încă împiedică adese-orl clari- 
tatea; precum se vede în acest esemplu, unde 
obscuritatea vine din inversiune şi abstracţiune : 

La 'Thermelg lui Carol IV: 
Fontana que insufli în chorul eliconiu : 7 Cântările divine ! Cum unda la ferbinte | Prin vine'ţi sulfării şempyreanul calce 
Adduce în lume viaţa ? Din Etna smulgi tu focul ? , Prin Styx fulgeră vena”), şi ast-fel împingi Morte ? > Sat ceru "ţi dă căldura. que "n stantele "1 viadă ? Ție se 'nchină Baia, şi se închină unda - PI 
Albanului, onâre d'antenoree plage ; 
Si jos îsi plecă fruntea quelle faimăse Therme ” Sorginţile cetăţii a Rinului ceriliu “ . Unde reposă m pace cenuşa *'mbărbătore 
A Marelui quel Carol, mar bunul din toță regil. 

(I. Eliade R. Curs de poesie generale p. 167). , 

Chiar o punctuație, neregulată, pote întunera sti- 
lul, precum în acest răspuns al unur oracol din 
anticitate : -, e Pa 

Duce-te-vei, inturna-te-vei, nu,. , vei peri, Ibis, redibis, nunquam, peribis. , 
„ Pentru lucru, nu pentru lenevie trăim- pe pământ, . 

„ “In fine obseuritatea mar nasce şi din întrebuin- Negoescu, Ret. şi Stil, 

pa 8
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țarea echivoculati, adică a termenilor sau CONS- 
trucţiunilor- care pot da naseere la dou înțelesuri: 

Oltenia era guvernată în vechime prin banit ser, 

In subiectele glumeţe însă, echivocul pote fi 
cu succes întrebuințat. 

In «Căsătoria silită» Sganarelle se duce a core 
un consilii, dacă va face bine însurându-se: doc- 
torul Pancracec, înainte de a intra în fondul ces- 
tiunei, în dice: o | | 

De ce limbă voiţi a vă servi cu mine? | 

_: A Sganarelle * 
De co limbă? - 

“ Pancrace 
Da! , 

i - Sganarelle | a | 
„La naiba! de limba pe care o um în gură. Cred că n'am să -merg a împrumula pe a vecihului, | 

” ÎN (Moliere, Le Jlariage force). 

Pentru a ocoli aceste defecte, La Bruyere, dă 
un consilii! de care mai ales trebue să se țină. 
semă : a E 

<Ori-ce scrietor,. dice el, pentuu a serie clar, trebue 
a se pune în locul cititorilor săi, să cerceteze propria 
sa lucrare ca pe un ce care-i este noii, pe care îl 
citesce pentru prima-0iă, în care el n'are- nică 6 parte, și pe care autorul ar fi supus'o critice sale ;. și să se convingă'in urmă că n'a înteles, numat pen- 
iru că singur se înțelege, ci pentru că în adever este” - de înteles. (Ouur. de Pesprit). Ia 

Cu tote acestea une-ori este iertat “a se întu- 
neca puţin o cugetare, "dacă, espresă clar, as fi 

lipsită de delicateţă sati ar produce um efect ne- 
plăcut, . | 

4
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III. Precisianea 

- Preeisiunea” consistă în anu întrebuința de cât 
terinenil neceşari esprimăril cugetărel, şi ler menil . 
cel maj juşti. 
Precisiunea nu osclude avuţia nic. orlamen- 

„tele stilului. Tote genurile de scrieri ai precisiu- 
nea lor. Acea a filosofului, care nu voesce de cât 
să instr uiască, nu ajunge orator uluy care vrea să 

înduplece, - „. 
“Stilului pre ecis se. opurie stilul difus s sati pr voliz, 

care constă în a dice puțin:cu vorbe inulte ; pre- 
cum ar fi. când. cine-va ar dice : <A diminâță 
m'am. îmbr ăcat, am eşit din casă și n'am dus la 

“amicul mei,» în loc de: aqli dimindţă cn Fost la 
amicul net, 

Voltaire caracterisă prolixitatea definind. -0. «un de- 
luvita- de cuvinte peste un pustii de: idel.> 

Orr-ce pre mult se.va- dice c săţios neplăcut i 
Mintea, satiu de dârisul, îl ar unică în minut, "-- (Eltade). 

“Ca model de precisiune se dă legenda cAicea la 
bătae» de Bolintineanu. 

Y. Natuoralul a C 

Natanralul stiluhir consistă, în a esprime O i-. 
deiă, o imagine, un sentiment, fără căutare Şi ne-.. 
silit,-ca și cum singure's'ar fi înfațişat spirilului. | 

Ci să he: natural, orator ulori scrietorul să fugă 
de iperbole esagerațe, să nu umble dupe spirit; 
să caute numai Ornamente natur ale şi mai ales să - 

_nuafecteze. : , - 
“ Afectațiunea este storțarea per care o face spi- 

ritul peste puterile sale saii dincolo de subiectul. 
stii. Afectaţiunea este în cuvinte şi în cugetări. 

zu
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In cuvinte este afectaţiune.1) când, pentru a spune 
lucruri obicinuite, se întrebuințeză cuvinte mari, pre- 
cum făceaii odată prețidsele lui Moliere : | A 

Contentez Yenvie que ce fauteuil a de vous embrasser (in loc 
„de «şedeil») ș. a. 

2) Când se aplică lucrurilor intelectuale saii mo- 
rale cuvinte luate din sciință și care par făcute pen- > i 

tru a fi de cel mai mulţi neînțelese: 

“A descompune resorturile unui imperii, -a calcula esistența , 
cul-va;—a se ridica până la mazimul gloriel. ete, ! 

In cugetări este afectațiune 1) când li se dă o des- 
voltare nepotrivită ; cum se întâmplă adesea chiar 

“celor niaf buni seriitori. a 
In Sfânta Scriptură căința lui Petru se exprimă 

prin aceste simple cuvinte: «Şi eşind afară, plânse 
cu amar,> însă Malherbe, voind să arate acelaşi lucru, 
dice : | 

„C'est alors, que ses cris, en tonneres s'celatent 
Ses soupirs se font vent, que les chenes combattent, . 
Et ses pleurs, qui tantât deseendaient mollement, 
Ressemblent î un torrent, des hautes montagnes 
Ravagent en noyant les voisines campagnes 
Veut que tout Punivers ne soient.qu'un clement. 

Atunci strigătele sale, isbucnese ca nişte, tunete, 
* Suspinele sale devin vânturi, pe care stejari le înfruntă, 
- Jar lacrimile sale, care mai înainte curgeaii cu moliciune : 

- Semănă cu un torent, care din munţii înalți 
„Pustiesc înecând câmpiele vecine, PI 
Vrea ca tot universul să nu fie de cât un element (o apă): 

Un asemenea stil se numeşte bombastic saii umflat. - 
«Stilul este exagerat, când înţelesul sai -intensi- 

tatea, cuvintelor isolate, coverşeşte intensitatea gân- - - 
direl ce vor să exprime în impreunarea lor.> (Maio- 
rescu, Critice, p. 40.) i 

Grecil numeaii acest defect Teratologiă. 
2) Când ideile degenereză în jocuri de cuvinte. 

Louis impatient saute de son- vaisseau, le beau feu de son 
cour lui fait mepriser Veau, - . 

3) Când se fac apropieri sforțate între cugetări cari 
nu se pot asemăna. a
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Stilulur. natural se opune stilul. academic, acel 
limbagiu figurat, poetic, încărcat de metafore Şi: 
de antitese” care se aude mal ales în Academii 

Din natural naşte facilitatea, stilului adică un | 
stil în care nu se vede truda. 

Un exemplu de stil natural se găseşte în ba- 
lada lui C. _Boleac «Silao.. 

V. Nobleța 

Nobleţa “sati . demnitatea stilului consistă în a 
nu întrebuința imagini vulgare şi termeni jos- 
NICI, Sero proletari ius : 

. ? 

Quoi que vous €criviez, cvitez la passesse 
Le style le moins noble a pourtant. sa noblesse 7 

a dis Boileau (Art poct., ch. d 1).. Şi după densul 
| Eliade: . . Aaa 

Ori-ce scriely vedeți prea jos a hu vă” lăsa : 
“ Stilul cel mal puţin nobil, îşI are cuviinta sa, 

Câte odată oratorii şi poeţii sunt. nevoiti a 
vorbi de lucruri mici şi de rând, și, atunci tre- 
bue ca decenţa expresiunel să acopere şi să or- 
neze micimea materiei ; este.o artă a de a spune 
cu nobleţă lucruri mici:- 

Non potest placere, quod non decet (Quintilian),: i 

„Innobilirea termenilor se face sai prin o pre- Si 
“parațiune înd&mânatecă, sati print”un contrast 
energic, sau 'printr'un termen | mai nobil, sau 
prin “epitete convenabile : 

Racine, în locul cuventulu! propriii,” care ar Îi fost 
ordinar, dice ; 

Meme elle avait encore cet lat empr utuule, 
Dont elle avait soin de.peindre et d'orner son visage, 
Pour reparer des ans Virreparable outrage, “ 

AD (Athalie, II, 5.)
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VI, Armonia 

Armonia stilului. resăltă, în genere, din ale- 
„getea cuvintelor şi. din. aşedarea- lor în frasă, 
ast-lel ca succesiunei sunetelor să fie Uşoră: şi. 

- plăcută pentru ureche. : i 
_” Retoril disting trei specii de -armoniă: 1). 
armonia cattintelor, 9) armonia fiaselor şi 3). 
armonia dmitativă. Fie-care resultă una 'din-.. 
alta | 

„I.: Pentru a avea armonie, de cavinte trebue 
a. căuta sunetele dulcă şi mar ales a fugi de ca- 
cofoniă. Ma a Ti 

= Cacofonia resulta : 1) când urmeză una dupe. 
alta mar multe silabe aspre, guturale sai şue- 
rătore : i ” 

Pourquoi ce roi du monde est si libre ct si sage, 
„ Subiteil si souvent un si dur esclavage! 

> (Voltaire). | 

Pentru ce acel rege-i aşa liber şaşa înţelept, _: 
Suleri așa: des o așa aspră sclavie! 

2) când se repetă în "aceiași vorbă sai trasă de 
mai multe ori un sunet: Ă . 

„__ Monseigneur, qwattend-on donc tinţ? et Que ne 
: les tend-on t6t 2 N a 

"dicea unul din-soldaţii lui Henric IV, care voia să 
„întindă. mat curend haricadele; o 

ori, ca în graiul poporului: 

„Gard notă, par noii, sac noii; soc avem, soc ardem, şi-o şea . . 
„rea am ard6, de-am ave. *) . 

*) In glumele poporului se află multe asemenea frase în care 
sunt grămădite sunetele aspre; boii Drez bârlobrez, ete. : crăpui 
capu caprei 'n patru, cete. ete. ,



„închise cu cele deschise. 

fost, 4) 

119. 

8) Cacofonia mal resultă și din-grămădirea de vo- cale care se ciocnesc între dânsele; cea 'ce conshtue 
hăatul, ca în versul următor : E e 

On hait ce que Pon a, ce “quton wa pas'on Vaime. 

Saii ca în aceste versuri: E . 
_. Apo vine "m roiii albina ee nutresce ne "ncetat . 
Cu plăcere, soțu-i leneş. din tot co a adunat. - 

“ . ME G. Sion. 

“In genere, se evită cacofonia, alternând sunetele 

Alte esemple de cacofonie': 

Eliade, în poesia «0 nopte pe ruinele. Tergovişter» 
nu escelză, prin armoniă în. următorele versurI : 'z „A - . 

” E xiu toti împrejuru'mă; fruinda frundei sopteste, Şi ierba întrebă muşehiul : «aici cine, cine” madus? ete , ! | 

"Ton ih6 ta-t-il ot6 la toux ? 
(Ceaiul tău rădicatu-ți-a tusea ) 

La aceste vorbe, junele frumos 
Coiful îşi aruncă, păru-i cade-undos, . E 

| „ (Bol., Fata de la Cozia) 

Cu cuvântul se bate omul câ: şi ca băţul. 
-La acest adevtr am făcut alusiune. N 
Ca copilul la o mumă, ca 0 fldre la un sre. 

_Şitu ca. şi el.pe la: noi cam de inult: nu ai pre 3 

II. Armonia. fraselon» resultă din succesiunea 
3 

„armoni6să a cuvintelor si din întocmirea Meş- 
teşugită a. periodelor. i 

O frasă trebue ca să, arete tote mişcările şi afec- - ţiunile sufletulur nostru, va fi intreruptă, când expri- ...- 

  

1) .Din cursul ins. al d-lur G. Dem. Teodorescu. 
" 

= Di " -
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mă pasiunea ; va fi dulce, duiosă când va exprima bucuria saii durerea. 

Periddă se numesce o frăsă compusă din 
mal multe proposiţiuni al căror înteles depinde 
de un ultim repaus, comun. tutulor proposițiu- 
nilor ; fiă-eare proposiţiune în parte, se numesce - 
membru al periodel şi se l6gă între dânsele - 
prin conjunețiuni sau -prin înțeles. - 

Când un membru al peridder este el însuşi com- pus din mal multe proposițiuni, acestea constitue fie- care în parte o secfiune a membrului; când unele din aceste membre formâză ună saii, may multe frase - independente, sai când o frasă se intercaleză isolat într”o periodă, ast-fel că înţelesul general nu : s'ar schimba. fără ea, aceste membre -saii frase iau nu- mele de incise. | 

O periodă pote av6 “două, trei, patru Şi chiăr 
cinci membre; mai departe nu se găsesce -de 
căt perioda prin enumerare, cum este, de exem- 
plu, cea întrebuințată de Bossuet în orațiunea 
funebră pentru «Henriette de France». 

Esemple: - 
Periddă cu 2 membre, cu câte 9: secţiuni şi o: ncisă : E 
«De acea merg răi lucrurile nostre în “lumea acesta; de acea se vede a fi cu neputinţă îndreptarea sortei nostre aici pe pământ:— pentru că no ne facemu muţi la glasul Dum- nedeirel și al omenirel ; pentru că nor nu voim să ne supu- nem dreptului cuvânt, co ni. este dat: de sus, ca un înger pă- itor şi povăţuitor,»— , 
O periodă cu 4 membre este următorea : 

” «Si M. de 'Turenne Wavait su que combattre et vainere -. sil ne sttait clov au-dessus des vertus humaines : — si sa valeur et sa prudence n'avaient ci animee dun esprit de foi et de charite; - je le mettrais au rang des Fabius et des Scipi- . -ons.» (Fenelon). ă :



121. 
——————_—— 

«Dacă d. de Turenne n'ar fi sciut-de cât să lupte şi să învingă ; 'dacă el nu star fi ridicat d'asupra virtuților ome- nescl ; dacă vitejia şi prudența sa n'ar fi fostu însufleţite. de „unii spirit de credință şi de caritate ; eu Vaşi pune în rândul Fabiilor şi Scipionilor, '*. o 

Pentru ca periddele să fii armoni6se, trebue a nu lăsa mare inegalitate între membre ; şi,- mal ales, cel din urmă să nu fie Pre mic în raport cu cel d'ântâr; să se amestice perid- "dele ma! puţin sonore cu cele care suntu mar sonore; şi, în fine, perioda să “se. termine a Printr'un cuvânt polisilab Şi - accentuat. ' 
, Esemple de stil periodic găsim numerose la seri- itoril noștri, precum e şi acesta: 
«Când totul degeneră în viaţa naţională, când totul. geme ca într'unu vis dureros, când streinul usurpă domnia şi epi- scopia patriei, când drepturile tâte sunt ale streinulul împi- lător şi dutoriele tote ale pământenului împilat, când numele. de Român “ajunge a nu mal însemna de cât “sclav, nobil, lucrul altuia ; când usurpatorul; dimpreună cu moșia, ne smulge” - Și sufletul de Român, ne cunrupe penă acolo întru a ne fi Tuşine cu numele naţional şi cu limba părinţilor noștri şi " ne 'degradă până întru a deveni instrumentul infamiei, impila- torul fraților noştri;. atunci se cundsce ce va să dică a fi mare într'o epocă atât de mică 1... Atunci cuvântul lui Dumnedeu cu cât se retrage şi se depărtizi de glota adula- torilor corupti și coruptori; cu cât se denărteză de Cărturari şi Farisci, cu atâta se retrage şi se condensă, ca să icYaşa, . se cunceniră in" vasele alese ale Providenţei : scânteie cu Scân- tele sacră, ce erau răspândite in tot omul, se adună ea . în- ir'un singur focar dătător de viaţă în inima vre-unul ales al -lul Dumnedeii.>:1) :. | Ă 

Un stil prin escelenţă armonios Şi perio- 
dic, este cel numit stil biblic, din causa' ase- 
mănărel sale cu. stilul Bibliei : | 
Verdi sunt dâlurile tale; frumâse suntu pădurile şi dum: brăvile. spânzurate, pe câsiele iale; limpede şi dulce 'e cerul tcu; munţii ter se înalță irufaşi în văzduh ; riurile, ca un breu pestriţat, ocolesc câmpurile : nopţile tale încântă audule. . .. Pentru ce zimbetul tăi e aşa de trist mândra mea ţeră. 

: Cântarea României, Bălcescu. 

  

1) 1. Heliade R. «Panegirie în memoria lui“. Văcărescu»,
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Când imitaţiunea cere Ore-care vioiciune, sai când. subiectul cere: o argumentaţiune” rapidă sau mișcări 
pasionate, atunci se întrebuintează stilul tăiat, incis, 3 - abrupt (abruptum dicendi genus. Cic.) : 

«Trece Rinul, observă miscările inimicului, deşteptă curagiul aliaților, ocroteşte „credinţa suspectă şi șovăitoare a vecinilor,. -. Yăpesce unora 'voinla, altora mijloacele ds a fi vătămători, ete.» . "- Batleux 
„Adevărata armonie a stilului - consiste în a- 

mestecul meşteşugit al periodelor şi. al frasei 
incise, .. 2 E Ia 

Armonia de cuvinte și de frase înpreună constitue 
ceea ce se numesce armoniu mecanică ; fiind-că se 
adreseză numai audului și care, nu € o calitate a sti- - 
lului, de cât numa! dacă nu vatămă nici-una din ce- lalte calități, SR 

III Armonia îmitativă, consistă în întrebuin- 
tarea cuvintelor care, prin sunetele silabelor lor, 

"ne dau imaginea obiectelor sai ideilor ce esprim. . 
„ Armonia imitativă: este de. tel feluri:. de su- 
net de mişcare şi de sentiment. - 

a).«Imitaţiunea sunetelor este chiar în natura tutu- Tor limbelor. Interjecţiunele, sunetele: şi. cuvintele imitalive au fost primele cuvinte, prima urzelă: a “limbagiulur 1), î Di 
La onoinatopee, adecă la cuvintele care imiteză su- netele,. recurge tot graiul uman în formaţiune.» 

Un onomatopeii comun limbelor europene este cel care imi: teză sunetul spargerer, care a devenit verbul engles fo crack, francesul, craguer, germ, krachen, grec. 04 latin, încrepare, rom, d crepa; asemenea verbul a stupi sau sculpa =gr, 5, fr. eracher, ete. Din strigătul de bicuriă al Zuluşilor halala sa ficut verbul gree aahazo, a da alarmă, Iar în evreesce - hillel, a cânta laude, de unde vine al nostru alleluia, etc 2) 
Aristofan, imiteză țipătul broscelor prin aceste cu- . 

2 e 1 2 vinte: BoszsreasE sana? auz pe care Ovidiu le înlocuesce cu un vers mal estetic: i EC 
1) Zaborowski, ZPorigine du lenqage, Ch. VI. = 5) Hasdeu, Cuv. din betrâni, t. III, p. 124, 

N
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Quumque sunt sub aqua, sub. aqua maledicere tentat... 

Racine imiteză scărțâitul osiel p- 
“Lvessieu crie et se rompt.: * 7 

„ Omer arăşi imiteză sunetul potcovirei cailor în acest vers: : Da E 
Ic Pâvara, xdzrena! ăporă se Bop "Miu, 

“Yan Alexandri, imiteză, tropotul cailor prin - aceste 
versuri: -. | | 

- De-o dată se aude un 'tropot pe pământ, 
Un. tropot de copite, potop rotopitor! 

care reamintesce pe 

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula compun... | 

al lut Virgiliu. E Da 
Une orl armonia întrebuinţează chiar cuvintele as- pre, ca în acest csemplu: - ! 

Ergo aegre rastris terra, rimantur în care se imiltză sgo- motul plugului în ţerină . E 

Alte ori repetă : aceleaşi cuvinte, precum —.ca să „ imiteze sunetul unui ecou ce se plerde în adâncul - Pădurii—Eminescu dice: - ., 
1 

Mal departe, mar. departe, 
- Mal încet, tot mat încet... 

Alte esemple, 

Dunormântarea şi tâte sunetele clopotuluă 
Un an,—dând d'ani leg'an dan-— dan van. D'atunci, un lanţ întreg s'a format, - Datunel de când în groapă-a intrat! . - “Un an,—dând dani, leag'an d'an-—d'anr van - Datunci, un lanţ întreg s'a format! N - Din turn prelung şi vibrător svon 
Prin limbi de: clopot sunete da;., 
Undă'n orchi lacremi, pe feţi. unda ! 

“+ Din turn. prelung și vibrătox svon.  Făcea mişeat om d'om a să dă: - Undâmn ochi lacrâmi Ja tristul ton. - - o Undă,—Undă,—Undă, - Undâ.! A e ae
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Sgoinotul luptei: 

Pământul ropotesco sub tropot de copite 
Văzduhul strălucesce de arme ascutite ;. 
Iar paloşele albe, ciocnindu-se ?n loviri, * , 
Daii foc, daii moarte cruntă, daii aspre zingheniră 

Eliade. 

Tropotul cailor, urletul lupilor: 

De-odată se irezesce pădurea şi răsună 
De-un tropot de copile pe ghiaţă ropotind. 
Sin zare se ivesce un cal fugind, sărind, 
Urmat de lupă în fugă, ce urlă împreună. 

Jd 

Tropotă, bubue, plaiul Candavit 
Lângă Cavaia 

Caii se spumegă, pul ai Moravil 
Răpind bătaia 

Eată-i alunecă! . 
: 

> 

Bolintineanu. 

Furtuna: 
Resbubuiă p'in bradir co şueră ca şerpil 

N. Rucăreanut, 

Şueratul şerpilor: 
Pour.qui sont ces serpents qui siffent sur vos lâtes? 

Racine. 

Pentru cine-s aceşti șerpi, ce vă şueră pe cap? 

Armonia imitativă prin onomatopee ajunge ade- 
sea un joc copilărese şi devine un defect, precum în 
acest esemplu al lui du Bartas. care, vorbind de un 
cal. dice: - 

Le champ plat bat, abat, detrappe, grappe, attrape 
: Le vent qui va devant, 

Acesta se numesce. cacofonit, îmilalivă, (Geruzez) .
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__b) Din aşedarea cuvintelor. imitative în frasă resultă şi imitațiunea diferitelor mişcări. precum în versurile lu Bolintineanu, din poema sa. Mihnea şi Baba : - , şi | 
| „ Mihnea încăleca, 

_ " Fuge ca ventul ; 
- Calul său tropotă, 

Urlă pădurile, 
Geme pământul... 

sai în versurile lur Racine, care. imiteză mişcările unui monstru: . 

“ Indomplable taureau, dragon impâtueux, 
Sa eroupe se recourbe. en replis tortueux, 

Phedre. 
Virgiliu imiteză mişcarea, şi ne arctă Sgomotul, . 

ce face un taur care cade ucis; : 

Sternitur, ex animisque tremens procumbit humi bos. 
- - (4eu.,.V). 1 îi 

. „Alte exemple: | 

| | Cucoarele : 
Din cea zare luminoasă vine-un lung şir de cueoare Aducând pe-aript întinse calde rade de la soare; 
Fată-le de-asupra noastră, eată-le colo sub nor, 
In văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor, 7 

a “ Alesandri 
. Căderea Rinului: 

El cade!... din nălțime în fund se prăbuşesce - C'un muget lung, selbatec, grozav, răsunător, ! - Din stânel în stânel el saltă sdrobit ; se risipesce Precam o împărăție de glorios popor, - Ă Id. 

Cutremurul : 
“Uet, urlet s'aude! colcăe, sare pământul 

Tremură, sgudue, saltă, colcăe, crapă, plesnesce — ! Sgudue iar, restârnă : trosnet, țipăt s'aude, 
Spontanei lumea se'nchină—Domnul trecen mânie.— 

- - Eliade.
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c) În fine cuvintele pot “imita și sentimentele. 
Cicerone, voind să probeze: că Milone nu plecase 
nici de--cum din: Roma cu scop de a ataca pe Clo-.. 
diu, deserie equipazgiul fie- căruia cu o“ armoniă forte 

„diferită : 

Obviava fit ei Clodius, expedilus, în equo nulă rhedâ, nullis 
impedimentis, nullis Griveis comitibus, ut solehat ; sine: UXOTe, -- 
quod numequam fere: * "quuin hic insidiator, qui iter illud ad 
caedem faciendam apparasset, cum uxore veheretur in rhedă, 
penulatus, mano, et impedo, et muliebri ae delieato ancila- 
rum puer or umeque comitatu, 

" La Fontaine arctă: sfirşitul omului înţelept: prin. 
nesce versuri a căror armoniă' e potrivită cu seni- 
nttatea ultimelor “s ale momenie ; 

* 

Content de ses doueeurs, errant parmi les: bois, 
Ni regarde ă ses pieds. les tavoris des rois ; - 
IL lit au front de ceux qu' un vain luxe ennvirone, 
Que la forlune vend ce qu'on croit -qwelle donne. 

| Approche- -t-il du. but, quitte-l-il ce stjour,- 
Rien ne trouble sa in: c'est le soir d un beau jour. 

Armonia. stilului constitue mar cu' semă ceea 
ce se poate numi „ritmul prosel“ care. mar ales, 
caracteriseză stilul unui scriitor. 1). 

| In îSerisârea II-a» Eminescu me dă un frumos 
exemplu de stil armonios. a 

II. CALITĂŢILE PARTICULARE ALE STILUL ul 

Calitățile particulare ale. stilului sunt acele 
calitati cari se schimbă dupe natura sublecte-. - 
lor, despre: care se tratză, sau a obiectelor ce 
trebue a se deserie. 
Cel. vechi au distins. frej genuri de stil: 
simplu, temperat și sublim, dupe cum intreit 
este şi scopul elocintel. 

"1. Vedi A, Lambrior, ibid, p. NXN.— și P. Negulescu <Psi- 
chologia stilului pag. 110. -



- Rollin :compară stilul simplu cu o masă feugală; 
„pe cel temperat cu un rii umbrit: de păduri înver- 
dite şi stilul sublim cu un fluvii impetuos. 

10. Stilul simplu. 

Stilul simpla este acela în care nu se dice 
de cât cea ce trebue să se dică, fără a: da pre 
multă vioiciune expresiunilor, nici pre -multă 
strălucire cugetărilor. | | 

Stilul Simplu convine diseuţiunilor famili- 
are, naraţiunci faptelor obicinuite, fabulei, eglo- 
gel, .scrisorilor,. în fine tuturor. subiectelor care 

„at în vedere frumosul, onestul, şi scopul de a: 
instrui. a E 

Calitățile proprii stilului simplu sunt: simpli- 
tatea şi. concisiuinea. ED 

1. Simplitatea consiste în facilitatea espresiunel, 
. în trăsurile naturale ale vorbirei comune. Acestă ca- 

litate face că stilul simplu să fii credut de fie-care 
ca al sei propriu. Cronicarii se disting prin simpli- 
tatea stilului lor: i i 

Ea: Logofetul 'Teul în misiune diplomatică, 

»După ce aii luat Bogdan Vodă domnia aii şi tri- - 
-„mis pre Tăutul Logofetul sol la Turel. tând. ai în- 
chinat ţara la Turci, așa vorbesc omenii că la pus 
Vizirul de a şedut înaintea Vizirului pre măcat, şi 
dândui cafea nu ştie cum 0 va bea şi ai început 

„a închinare, să trăcscă Impăratul şi  Vizirul, şi închi- 
_nând au sorbit felegenul ca altă băutură.» . 

a ""I. Neculcea. 

“Stilul simplu nu trebue confundat cu stilul familiar ; 
acesta e tot-d'auna familiar; din contra stilul simplu! 
pote fi însoţit chiar “le dre-care mărețiă şi nobleţă 
precum 'se vede mai. în toţi seritorii clasici: Vir. “ 

/
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„giliii, Bosșuet, Omer şi mai ales în Sânta Scriptură : 
«Dumnedeii dise să fie lumină și fu lumină.» Exem- 
ple numerose de stil. familiar. găsim în fabuliști : pre- 
cum <Boul şi Viţelul,» de Ge. Alexandrescu «Vulpea Şi 
Bursucul» de A. Donici, etc. De 

9. Concisiunea stă în înlăturarea. a tot ce nu ada- 
uge înţelesului ' ceva esenţial, şi. în a esprime o cu- 
getare în cât de inai puţine cuvinte. Ca și precisiunea, 
acâstă calitate, cere ca să nu se dică de cât cea ce: 
trebue să se dică,; însă concisiunea pote lipsi când 
cine-va are trebuință de mar multe cuvinte. spre a 
esprime o cugetare, pe când precisiunea nu pote fi 
nici odată înlăturată. | 

Acest fel de stil convine ma! cu sâmă reflexiunilor 
morale și sentinţelor. 

— Omul n'are de cât trei mari întâmplări, a se nasce, a vietui a muri: nu se simte născându-se, suferă murind și uită de viețui ; cei mal mulţi întrebuinţează partea ântâi a vieții pentru 

s 
a 
a să facă pe cea altă miserabilă. La Bruyere. . 

€ 

e 

. Citirea ne dă idei, conversaţia presenţă de spirit, redacţia esactitate. Dacă un om scrie puţin, are nevoie de o memorie 
puternică Dacă vorbesce puțin de un spirit vi, Dacă citesce puţin de fincţă multă, pentru ca să 'arate că scie, acea ce nu scie. Bacon. i 

— De bun nem sunt 'numat faptele bune ule omenilar ! 

-- — Frumuseţia fără înţelepciune este ca o lore în tină. 
a D. Cichinde: 

„Stilul concis să nu se confunde cu stilul laconic : 
unul cere puţine 'cuvinie şi este o caiitate ; cest alt cere numal cuvintele necesare şi este mal mult un 
defect de: cât o calitate a stilului; Ex. 3, ză sai za» 1) 
ori pe el, ori subt el, diceaii mamele lacedemoziene dând seutul fiilor lor cândă în porniaui la bătăliă. 

1) De unde pote, romfinescul <ork Stan, orr Căpitan 

1 
N
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Peliţiunea lui Horia către Iosif II este. un esemplu . 

ilustru de concisiune : RR 
! 

4 

Mărite Impărate ! 
- <Iimpărțela săplănid net : E | 

«Patru dila de rotot; (adică de clacă) - 
<A cincea, la pescărit : E 
<A şesea, la văntlore ; A a 
<Şi dle aceste Ia o-l-altă, siumat pe sema domnului, _ 
<A şeptă di, dorăi a, lui Dumnezeii? . E 
«Apoi judecă,. pre dieple Inpărateș cu. ce '0 să ne mai plă- - 

«tin şi noi de bir şi de tote cele dări?» - - 

, 

Un exemplu de stil laconic "1 găsim în următoiul : 
„episod, din Istoria rusă : DN aa 

Suvarov scrise împărătesei Teaterina aII, la-1794, o epistolă, 
prin cate 71 ardta că a luat oraşul Varsuvia; epistola era for- E 
mulatiă ast-fel: <Ura, Varsovia! Suvarov», Imperătesa imită stii" 

„dul cel laconie al lui Suvarov și îi rEspunse: «Bravo, Mareşale ! * Ecaterina», Acestă epistolă îl incunosciinţă că' e numit Mareșal. 

Defectul stilului concis este stilul sec, adecă acela care 
nu înfățișeză de cât idei necomplâcte, nedesvoltate, 

„lipsite de claritate și de interes; dacă seceta nu pro-" -: 
vine din lipsa de imaginațiune, meditaţiunea subiec- - 

„“talur o pote face să dispară... d 

Aa 2%. Stilul temperat -- -. - 
„Stilul, temperat, . ornat, înilorit sau figurat 

„este acela care servă ca nuanţă. între cele alte: d 
“două: utrogate tem peratus,ut cinuus cinboruin,- 
„(Cie. Orat., e. 6); şi este mar ales proprii subrec- 
telor plăcute ;-scopul săi e de a place.. - a 

„* Calitățile care par a conveni mal special aces: 
tul gen sunt: eleganța, avuţia, fineţa, delicateța: - 
şi naivitatea. a De | Sa 
„ Eleganţa consistă în a da. 'cugetărei o formă | 
nobilă şi polită, şi a o transmite prin expresiuni 

__ dul, curgătâre şi plăcute la urechiă ; poesia mar 
-ales nu pâte face efect fără eleganță. 
„Negoescu, Ret, şi Stil. “9 

=
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Pentru a ne face o idee esaeti de felul eleganței 
să comparăm pe.Eniu cu Virgiliu: 

Eniu,_voind a imita sunetul trompetei, începu bine 
versul stii 'dicând: 

At tuba terribili sonitu ; _ 

aci nesciind cum să dică, adaose: 

taratantara dixit. - 

Virgiliu luă ce află pui în acest vers și-l întocmi . - 
ast- fel :: 

At tuba terribilem sonitum procul re canoro, 
Increpuit. | E N 7 

făcând, dintr'un vers Dizar, un vers elegant. 

Eliade, “Alexandri şi alţii ne dati mnumerose e 
_semple de eleganţă. a 

Avuţia stilului este abundența espresiunilor 
unită cu strălucirea cugetărilor. - 

Precum este însă o abundență sterpă care se 
respândesce în ornamente de prisos, saii care 
întorce în diferite sensuri aceaşi ideii, tot aşa 
este şi-o strălucire falşe; ast-fel : 

Istoricul Florus, vorbind despre soldaţii romani 
cari sau găsit morți d” asupra, inimicilor lor în urma 
bătălie de la Tarent, dice că fetele lor păstrau încă 

“un aer amenintător; și adaugt că mânia, ce-l însufle- 
țise în timpul juptel, trăia în Însăși mortea: Omnia 
vulnera îu pectore ; guidam hostibus -suis înumorlatis 
omniun în manibus euses, el relictae în vullibus 
mine; et în ipsa morte îra vivebat (1, 98). 

Seneca tragicul plânge pe Dbitrânul rege al Troiei 
lipsit de onorurile înmormentărel: «Acel Priam, pă- 
zinte al atâtor regi, mare un mormânt; iar focul îl 

“iipseşte în Troia ineendiată. > 

Ille tot regum parens 
Caret sepulero Priumus; et famma indiget, 
Ardente Troja. o 

Aeneid., VII, 670..
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Ceea re face-o cugetare avută şi „Mare, este 
când se' dice un lucru care reamintesce multe al- 
tele, şi când ni se descopere tot de o-dată, cea 
cea ce noi m'am fi aflat de cât prin reflesiune. 

-_O espresiune este avută când, într'o singură ima- 
„ ginc, întrupeză mar. multe calități ale obiectului ce 
voesce a deserie: un sceptru de aramă, de exemplu, 
anunță inflexibilitatea. suiletului unu). despot și greu- 
tatea năbuşitore a domnirei sale; o inimă de mar- S 
„mură, ne arată răcela și duritatea ; a suflet de foc, * 
„împreună căldura, activitatea, rapiditatea, .nălţarea; 
în rosele tinerejey se” vede fragedimea, strălucirea, pu- | „ţina durată a acestei etăţi. - 
Expresiunea este și may avulă când face un tablou, 

precum în acest vers, în care La. Fontaine descrie 
mortea omului drept: -. 4 

Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour.-, - 

„ Avuţia nu trebue să degenereze nic odată în 
“lux: «Trehue, a dis Cicerone, în elocinţaă ca și. în 
„pictură, umbie pentru a da relief, nu trebue ca. 

totul să fie lumină.» (De ora. III, 96). | 

Fineţa consistă în a lăsa să se ghicâseă' fără 
greutate o parte a cugetărer;. ast-fel, întrebuin- 
tată cu mâsură, fineţa este cu atât.mai plăcută 
cu cât deprinde şi pune la înecreare inteligenţa 
altora. . | i 

Hippolyte, în Racine, se esprimă cu fineţă când 
dice vorbind de Aricie: 

ă : Si je la haissais, je ne la fuirais pas. 

Fineţa este, saii în cugetare, saii în cuvinte 
cea Vântâiu este o vedere mal profundă, mar de- : 
licată a lucrurilor. Maximele, proverbele şi sentin- 

!
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ele cugetatoiilor sunt mai ales inodele în d, 
cest gen: oi , Ă 
- Lhypoerisie est'un homimage que Je - vice rend ă la .vertu. 

(Za Bruyere). 

| (Ovid) . 

E RR _ (Corn). 
„Diua bună se cunbsco de dimincţă. - o - 

- Cui peecare licet peceat | minus... 

Qui peut; tout.doit tout craindre ,.. 

ni Fineţa în cuvinte” consistă în „presentare ea “subl o. 
„formă nouă a cugetărer; ea nu se:pole aplica, fără” 
“ defect; de cât la o singură frasă. .La fineța cuvinte- =. 

- lor se “alătură adesea şi gluma; în acest-cas însă | 
trebue a ave multă prevedere și cumpătare. . 

- Dorinta de a face să pară lucrurile mar fine de 
cum. sunt, conduce la afectaţiune şi la echivoc. ” 

- Seneca, dice, vorbind despre amici: 

In pectore amicus, non in atrio quoeritur; (se caută amicul în - 
inimă nu în anticameră). 

“Nimie nu se opune adevăratei elociăţe de cât în-. 
trebuințarea de cugetări” fine, şi căutarea de ider 

- usore, deslegate, fără consistență, şi cari, ca și 'foia 
de metal bătut (betela), nu prind strălucire. de cât 
pierdend din soliditate. (Buf., Disc. sur le style). . 

 Delicatela este fincța sentimetuliu, precum f-. 
- neţa este delicateţa spiritului. Da - 

Când Ifigenia a înţeles că tatăl săi o “oprea de a 
"revede pe “Achile, ea esclamă (Racine act. V.'sc. ]): 

Dieux plus doux, vous m'aviez demande que. ma vie! 

Delicateţa sentimentului 'este. de mai multe fe- 
„lun, dupe 'sentimentele pe care cineva voesce 

a le ocroti : 
"19. Mustrările, care se ușureză presentându-le în- 

tun mod! delicat. 
Ludovi:: XIV dice mareșalului Villeroi, care pier- 

_„ duse bătălia dela Ramillies : 
> “Monsieur le marechal, on n "est plus. heureux. ă notre âse,
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, . " Ă o , Ai 4 . 
9. Consolafiunea, care se face delicată nepresen- 

tând, de cât. o.parte a obiectului, nerostind de cât - 
„cea ce pote îndulci .o durere: 

“Ta douleur, du Pesrrier, sera done: âternelle” : - . , 

E Et les tristes discours : -. 
Que te met en Vesprit Vamitic paternelle 

Ă | L'augmenteront toujours?  : .. (Afalherbe). 

„3%. Laudele, care cer a nu fi esprese, în mod gro- 
-Solan. -: - ! o 

Marele Conde se reintoicea la Curte, după-victoria -. 
„+ de la Senef, și fiindcă urca treptele scărei cu greu- 
1. „ tate din causa bolej, dise regelui care îl aştepta în: 

„capul scărer: -. e NE 
> «Sire, je demande pardon ă Votre Majeste, de la faire atten- 

dre si longtemps. i . . , Ra . 
„___— Mon cousin, respunse Lud. XIV, quand on est charyd de 

„> lauricre comme vous,'on ne peut qua ditficilement marcher. . 

- Delicateta înlocuesce cu înlesnire fineța ; dar 
"“fineţa pusă în locul delicateţer, arata lipsă de --.. 
natural şi răcesce stilul; Tmpreunate, -deliea- 

„= teța “cu fineța, produc bun efect... : a 

„: “Naivitatea consistă în” espresiunea simplă; . 
„ naturală, fără sforțare 'şi fără reflesiune a cu: 
getărel.- Naivitatea stilului stă în simplitatea - 

„„.* eugetărilor, | RI 
| Stilul naiv se pote lua în două înţelesuri: un -au-" - 

tor e naiv când, ca mal toți - cronicari! nar6ză - fap- - 
tele cu tote amănuntele -lor, une-or! puerile ; dar care 
daii naraţiunel. un,aer de adevăr ce inspiră încredere; 

„? acestă naivitate e naturală și depinde mal mult- de: 
„forma care se-dă espresiunel cugetărilor, precum în .. 
"acest esemplu: A a aa 

- După ce 'Tureil supuseseră tâte- țările și luară Camenița. a». -- propiându-se de Moldova, Petricercu-Vodă trămise înaintea Vi-". 
„ zirulul pe Miron Costin, căruia Vizirul puse întrebarea dacă » "le pare, bine Moldovenilor ati ba, că Impărăţia ai luat Camenița ; 

«iară Miron aii răspuns: că se teme a spune drept. .Vizirul a - Zimbit a ride, şi "I-a dis să grăcscă, să nu să temă. Atunel Mi. ron aii dis: Suntem :noi Moldovenii bucuroşi să se lăţască In- -. „Dărăția în tole părțile cât de mult ; eară peste ţara uostră, mi 
ne pare bine să se lățască», 7 - _- E a 

+ Pi ” s. 2 2
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Cea: altă naivitate este mar artificială, mai mult o “ 
imitațiune a naivităței, după cum se constată mal ales. : în La Fontaine, la Anton Pann, ete.-care au eseelat 
în acest gen; (Ex: «la Laitiăre et le pot au lait», <Pla- 
nul simigiului etc.). E L. 

Naivitatea nu pote intra în subiectele înalte; cu 
tote acestea, ma! ales In tragediă, nu este lipsită de... - Ore-care forță, precum în rEspunsul micului Joas, din | 
Athalia lui Racine: Pa 

ATHALIE.—Je pretend vous traiter 'cemme mon propre fils: JOAS.—Comme votre fils! E 
ATHALIE,— 0ui.—Vous vous taisez ? 7 a . - JOAS. . Quel pere. 
Je quiiterais ! et. pour | ATHALIE.—E bien? 

N i“ JOAS, - Pour quelle mere! N | „% (Act. II, sc. 7)- 

ATHALIA . „eu voiăcasttețiu, CO Alăturea cu mine ca propriul mei fă, 
„ IOAS.—Ca fiul tău? -- : 
ATHALIA —EI bine! -. . 
JOAS.—Să las pe-al mei părinte! 
Și pentru cine... . ” 

- - 

JOAS. — Ce. mumar-mi stă "uainte ! | 
. : (Zruducere de Sion) 

În următorul dialoe ăsim o frumosă trăsură de pai > 3 - U 
naivitate: | , | 

ga eee e e — De unde virstrăine? * — Vin tocmal de la Plevna. - Cum e acolo? — Bine. 
— Dar aste decorații cum, cine ți le-ai dat? : 
— Chiar Domnitorul nostru ş'al vostru Impărat. - s — Dar pentru care fapte? Scii eii 2: Cică drept plată «Că am luat cii stegul redutei. şi pe dată | 
Cu el, străpunsi de glonţuri, ne-am prăbuşit în șanț». 
— Dar ce grad ai, voinice?—Am.,, rang de Dorobanţ!— 

Sergentul de V. Alexandri 

Pe lângă calitățile de mai sus unir vetorI a- 
daugă stilului temperat şi grația, pe care La 
Fontaine a definito în acest vers: e 

Et la &răce plus belle encor, que la beaute. 

s
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7 8 Stilul Sublin 

Stilul sublim sait “înalt este acela. care con- 

vine numa! subiectelor Mari, 

Le sublime ne peut.se trouver que dans les grands sujels,— 
(Button). , 

Calitaţile particulare stilulul sublim sunt : ener- 
sia, “vehementa, magnificența Și sublimul pro- 
prii dis. - N 

Energ gia esprimă un sentiment sali o cugetare, 
în putine cuvinte, pentru a- -l da mal multă forţă 
şi vioiciune, 

“Xoiv le dernier: Romain â son dernier 'soupir, 
Moi seule en âtre cause, et mourir de plaisir! 

| Adesea, energia stă 'n forta pe care o ima- 
_gine comunică unel idei: 

Facă-se ara acesta în mormânt, numaY un mormânt româ- 
nese să r&mâe, diceai” străbunir. noştri. 

Ener gia mal. resultă şi “din contrastul ideilor ; 
precum” în versul în care. August, după ce reamin- 

tise Ju Cinna bine-facerile cu . „care îl încărease, îi 
dice : BR 

Cinna;” tu Ven souviens, et veux m 'assassiner! - 

„Cuvintele pe. care cad fortele grămădite ale 
mal multor idel şi senlimente sunt. tot- da- -una 

cele mai energice : 
«Cugetaţi la străbunit voştri şi la urmaşii vostri», 

dicea un barbar soților sei, mer gend contră Roma. 
ilor: . 

Henric IV a.dis cam n acelâşi cuvinte soldaţilor săi: 

„Je suis votre roi, vous tes Fr ungais, voilă Vennemi». 

In stilul oratoric, “energia esprimă. lucrurile 
"întrun chip aşa de puternic şi de vii, în cât
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-. lasă în spiritul auditorului nesce impresiunl _ profunde. e ăi ” 
Î N 

. 2 . De cât a ni supune, : - "= «Mal bine n& vom bate, acesta-r legea nea! 

-. dicea Preda Buzescu ]ui Rudolf, la propunerea acestuia de a părăsi Ardelul/ . o 
(Bolint, Di. Vitezul), | 

„Energia “nu se mărginesce numa! la cuvinte 
OI la frase_singuratice. Ea se află adesea şi în - 

„bucăţi lungi, şi produce, mar îles în discursuri, 
-0 impresie profunda, prelungind efectul printr'o 

„. Seriă mal mult sait nar puţin lungă de. peridde. 
<Impărat și: Proletar», * de „Eminescu, <Deşteptăte vomâne», de Andrei Mureşeanu, precum şi strofele din urmă ale poeziei «0 nopte în Carpaţi» de G. Cre- “Manu sunt compuneri din cele mai energice. o 

„Cer cari afectă forţa de stil cad” adese-ori în „-exagerațiune, SI 
= Poesia lirică este mar ales eșpusă unor trăsuri 

de energie ridicule. Si 
Veheimința sau aprinderea este un grad mai 

înalt de energie, desvoltată Și împinsă de vioi- : iunea pasiunilor... o o 
Acâsta: calitate depinde mal puţin de forta - de cât de, întorsura şi -mişearea împetuosă a „ euventului. Iuţela ideilor care isbuenese ca nisce 

valuri: de luinină, comunicându-se -espresiunel, 
face vivacitatea: stilului ; acestă vivacitate, însu- 
flețită' de sentiment, produce vehemenţa. 

I. Eliade -descrie în .Mihaiada (Cântu I) -sorta Ro: mâniei, din timpurile. cele. vechi ale nenorocirel sale, întrun stil vehement: Ia 
«Averea cumpătată şi însusi neaverea 
Sătenului nemernic se spulbera din cas -. 

So
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- Nick pasere, nică vila, nică fructul muncel sale 
* Nic timp, nici loc; nică vi iala n'avea în siguranţă . 
„avea să'şi plece capul eu ce să'si ducă traiul: 

Fugar, fără colibă, îȘI blestema. fiinţa”; 
Statornie, adăpostu-E chema crudul nesat 
Stăpân, elăcaş, tot una: averi erau primejdir, a 

: Și lipsa era fome, frig, tremur, agonie. 
opilul de la mumă ca mrtelul spre junghlere 

Se "ngenuchia naintea beţiilor de sânge. 

Maghuificenţa este avuția unita cu mărire ea. 
“Ast-fel este. acâstă imagine a. lut David (Ps: “ 
XVII, v. 11): «Şi au plecat: ceriurile. şi Sau 

_pogorit, şi negură sub picidrele lur; şi“ s'au suit . 
- preste Cheruvimr şi au: sburat ; sburat'ati. pre 
"aripile venturilor 9». a a 

Racine, în unul din corurile sale, a, dis: 

Cieux, abaissez-v ous;., 
IL stier, act, IL, se.: 9) 

«0 Nopte pe ruinele Tirgoviste» de Eliade şi «Oda 
* Statuei lui Michaiii Vitezul> de V. Alexandri, pot 

2 
servi ca model de stil măreț. - 

“In magnificență însă este de evitat umfiare ea, 
„care esprimă în termeni pompoşI o cugetare falsă. 

"Si voesce a face să pară ideile mal mari de cui | 
sunt. 

Sublima este tot cea ce pate, ridica sentimen- 
:. tele şi ideile nostre până la cel mal înalt grad. 

| Sunt două feluri de sublim : saublimul de „cal 
„ „getare, care consistă într'o idee măre, fii espresă 

simplu, fiă învestită de intagini, şi sublimul. de 
sentiment, care zugrăvesce o mişcare a sufletulur.: 

““Espresiunea lui Moise, «D deti dice : să fă lumină, 
şi fu lumină» adică puterea lui '])- dei supunend în- 

* „SUI, neantul, este o. „cugetare sublimă. 
  

1) Psaltirea, Buc. 1175, Popa Constandin tipograful, 
, .. . Ă _
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Când bătrânului Horaţiu, i se anunță că cel dout fii 
al săl ati fost ucişi şi că cel. d al treilea a luat fuga, 

- el se indign6ză de aceştă laşitate şi la întrebarea ce 
i se face de către _ 

“ JULIE. Que vouliez-vous qu'il fit contre trois? 

răspunsul lui 
HORACE. Qu'il mourât, 

„arată un sentiment sublim. 

„Acestul cuvânt, nu i se găsesce semăn, a dis Vol-. 
taire, în totă: antichitatea. Mar sunt şi alte fe rumuseţi 
tragice dar acesta e în primul rang. - 

„* * Tot- astfel Elena, muma lul Ștefan cel mare, e su-.. 
" blimă când dice fiulur stil : " 

- Ducte la oştire! pentru tară mori! . 
ŞI-A va fi “mormântul coronat cu florr? 

- Tot sublim e şi sentimentul mumei, arătat în a-. 
coste versuri, ale lui Al. Depărăţianu : 

Eraii trei, sărmanii: doui copii și-o mamă; 
Si pâine... un singur codru într'o mahramă | 

_ ama 71 frînse ?n “două şi dete pe rond 
La fieşte care câte-o părticea, 

7 — «Mamă! atunci copil diseră plângând :” 
Ţie ce ui rămâne» — « Voi» — respunse ca, 

v, ARIETATEA STILU LUI 

Printre calităţile generale ale stilului se pune 
Şi varietatea, 

Varietatea este calitatea stilului” prin care. 
„se evită monotonia, contopind şi temperând: 
“stilurile unul printr altul : «Les beau ves | (i- 
cea Fontenelle, 6 les Deaux vers! je me sais: 
pounrquoi je bâille» ; causa era că cl citea o. 

".poemă lipsită de varietate. 
“Un siyle irop eg gal et toujours uniforme a 
En vain brille' A nos yeux, il faut qu'il nous endorme, 

„a dis Boileau-şi apol Eliade: 
: Noii publica favore după drept a merita ? 

Ne încetat frasele vostre cătaț a le varia 
Un stil ce ţine tot una, şi ne 'mcetat uniform 
Surda la „ochi ne lucesce, de el caută s'adormn. 

1
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- Varietatea e cerută nu numai de diversitatea: 
subiectelor; dar. chiar între părțile aceluiași su-. 
biect, sunt diferinţe care cer. varietatea stilului. 

„- Mijlocul prin care se râspândesce tot-Vauna - 
- varietatea în stil şi se alungă uniformitatea este 

-, conveniența, . 
Convenienţa este 'o.calitate care -coprinde pe: 

tote cele alte, şi care consistă în a da-fi ă-cărer 
idei, orl-cărur sentiment ori imagini stilul ce-l 
convine. Zenon voia ca fie-care cuvânt să porte 
caracterul lucrului ce exprimă. i. | 

In adevăr, pentru fiă-care idee este o espresie, 
particulară ; asemenea fiă-care gen de scriere .are 
stilul său proprii în prosă şi în veusuri. Stilul isto- 
viel. nu este ca al oraţiunei funebre, comedia. nu' se 

„servesce de termeni îndrăsneţi ca oda, de espresiuni 
patetice ca tragedia, nici de metatorele şi de com.-. 
parațiunile epopeii. - “ i | 

„Stilul se mar pote varia şi prin alianța de cu- 
„vinte, prin epitete, prin locul ce se dă unor cu-. * 
vinte şi mal ales prin figuri, pe care Longin le- 
consideră ca una din sorgințele principale ale. 

„ Sublimitaţii stilului, şi care sunt una din cele mar... 
“frumose podobe ale ori-cărul fel de stil. ti 

ii 

Alianţa de cuvinte 

-„ Când eine-va voesce a esprima cugetări noui,. 
în lipsă de cuvinte noul, caută a combina din . 
cele deja esistente. 

Corneille, ne arată -inconstanţa omului desgustat de . 
măririle după care a dorit atâta, unind cuvintele as-- 
pirer, şi descendre, în acest vers: 

Et, monte sur le faite, il aspire ă. descendre. 
Cinna, act. II, se. I,.- 

, 

N



“ Alexânari aliază cuvintele” fa fară cu blândă ca să 
caracteriseze o căprioră ; E i P! 

Fiară Vlândă de la munte | 
_Cu stelulă albă n frunte; 

„> In alierea cuvintelor tichue să conicilizn nOu- 
„tatea espresiuner. cu claritatea Și. precisiunca. 

„Locul. 461107 cuvinte 

_ ' Sunt unele cuvinte de o energiă singulară 
"şi pe care, pentru 'acest . cuvânt, “trebue. anu. 
16 confunde. în frasă ; trebue -a le scâte din rind 
„Şi a le pune sati la început, Sait la fine sau în vre. 
un alt loc însemnat. care să fixeze asupră-le 
atenţiunea, 

Acâst semivers al. Jur Vir giliu : : Wave în coiaspeclu | 
„nullam. (Aen., 1,. 188), arată efectul cuventului pus. la . 
„locul stă; dacă am celi: Nulam în conspectit Raven, 
- imaginea "este Ştersă, 

Locul cuventului depinde de efectul pe -care voim 
să-l producem, de ideia asupra căreia. voim să atra- 

„gem atenţiunea; ast-fel efectul e cu mult ma! mare | 
“în construcţia <Mare e Diana din Efes» de cât In con- 
strucţia «Diana din Efes amare». 

In limba română, ordinea cuvintelor: în frasă ne- 
fiind fixată ca în alte limbi, precum în frâncesa, se. : 
pote trage „cele “mai mari folose oratorice. din lo, 

- - cul ce se dă cuvintelor, chiar. în frasele cele ma 
„scurte, In românesce se pete dice. de es; | 

„_ Dumnedeu bate pe om când vrea 
: Pre om îl bate D-dei când vrea 

sati chiar şi: i bate pre om D- dei când vrea, ele, 

e Spitele” i 
Epitetele înfruniuseţeză discuisul, dacă nu sunt 

d pre a numerse.. 
. S r a 

4 

- 4. Vedr Lambrior ibid, IV, şi P. Negulescu 'op, cit. p. 63. 

 



  

- Dacă din aceste versuri ale .lui Bolintineanu . 
"Pe o stâncă negră înt”un vechii castel -. a 
„Unde curge n pole un rit mititel: : 

s'ar înlătura epitetele şi s ar dice simpli. 
Pe o stâncă "tr un castel, ete. 

fasa ar plerde totă frumuseţta 
In acest vers din: Eneida, III, 3: 

: Omnis humo fumat „Neptunia. Troja.. 

măreța i imagine, omnis hacno fumat 'Troja este mărită, 
încă. prin epitetul Xe eptuniu care ne duce cu mintea: 

-penă la '6rigina Troei. 

"Sunt unele epitete. şi mal însemnate, care for. 
m6ză între substantiv şi adjectiv o antitesă, nu. 
de cuvinte, ci de cugetare ; Dr ecum în acest vers. 

al lui Racine : : 

. 

d 

Chatouillaient de mon coeur l0rg gucilleuse faiblesse.. 
sait In. acestă frasă a lui Massilon : | 

«Une împicte superstilieuse reluse au Tres-Haut la. 
* connaissance. de lav enir. etc. > p 

Acestea ! se nurhesc epiteta anlitetice. 

“Epitetul — care, după acceptiunea sa liter ară, 
“trebue să adauge o ideiă nouă la î însemnarea ne-: 
complectă-a unui cuvânt, pentru a esprime o cu-. 
getare înirâgă, devine un adaus nsfolositor, ori * 

| de câte.ori nu contribue a caracterisa sati a Mo-. 
-, difica substantivul pe lângă care se alătură. Un: 

asemenea epitet, sau cel putin care nu: e reclamat: | 
de claritate, ener giă, culore sai armonia: bn ebue-. 
să fiă nic o data întrebuințat, 

“Quintilian CVTIL, 6) compară discurs sul pre încăreat. 
de epilete cu o armată în care ar fi tot alâţi servi-. 
ştori cât şi soldaţi; numărul ar fi “îndoit - dar. „nu Şi. 
“puterile. 

7 

pp”
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Poeţii grec! și latini nu crai așa sever! ca cel mo- 
“derni. în privinţa alegerel epitetelor. EX diceaă fla vana 
-aurum, humida vina, aequoream mare, elc. (Quint., 
VIII, 5): pentru că e! zugrăveaii în stilul lor, AdI se 
cere ca epitetele să spună ceva mar. mult; şi cine-va - 

“se espune ridicolului descriind acea ce este înțeles 
a | 

Epitetele, cărora mar bine li s'ar pute dice co- 
lorit, căci ele îmbracă orl-ce oblect în varie culori. 
ale imaginaţiunei, jocă uu rol forte important în” . 
«limba poetică.» (Hasdeu, Cuv. din betr. t. II 
p 194). a 

„ Observăţiume. Diferințele ce am stabilit atât 
între diferitele feluri de știl cât şi între calitățile 
lor, trebuie să se înţelegă că se face 'mai mult 
pentru înleşnirea studiului, iar nu pentru că nu- 
mal unele calităță convin unui fel 'de stil, ci pen- 
tru că acele sunt predominante şi că de cele mar 

„multe ori, atât stilurile cât şi calităţile lor, se com- 
„bină între densele în formele cele mai diverse. 

„ Retorii moderni împart stilul în : stil al poesiel 
și stil al proser ; alţii în stil didactic, oficial și li- 
terar ete, E 

DESPRE FIGURI 
Fiă-care limbă “șI are vocabularul seci, de unde 

“se pote învăţa diferitele cuvinte, alese pentru a ex- 
prima diferitele obiecte sau noțiuni. In limbele vechi - 
şi în cele s&lhatice de 'astă-di, aceste vocabularie 
sunt forte restrinse și nu exprimă de cât notiunile 
concrete, e 

- : Chiar limbele culte relativ n'au de cât forte putine 
“cuvinte în comparaţie cu ideile ce trebuese se exprime. 

Shakespeare, care se distinge între toți scriitori . 
prin marea vurietate a expresiunilor sale, n'a .între- 
buințat în scrierile sale mar mult ca 15 mir de cu-. 
'vinte,
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Voltaire şi Goethe. în voluminâsele lor producţiuni 
n'aii avut recurs'la ma! mult ca 20 mil cuvinte. | 
„Operile lui Milton nu conţin de cât $000, iar Tes-. 

tamentul vechii ne spune, “tot ce spune, numai cu 5649 
cuvinte. . SR o 
“Copilul, înainte de vârsta de 10 ani, 'ŞI exprime! 

tote sentimentele şi cugetările sale, cu ajutorul a vreo 
300 de cuvinte numai. Tot așa s'a constatat de către 
mal mulți observatori. că cea ma! mare parte dintre -: țăranii Europei nu cunose-mai mult de 300 de cuvinte. 

Avuţia limbelor nu stă dar în numtrul cuvintelor 
ce vocabularul lor conţine, ci în diferenţiarea. înțele- 
surilor acestor „cuvinte și în combinaţiiinile ori trans- 
„Pozițiunile lor, cea ce constitue vorbirea fisurată - * sau stilul figurat. 1). ; pa 

Stilul este figurat când prin “imagini, prin 
espresiunI pitoresci, figameză luerurile. despre 
care se vorbesce şi. când -le desfigureza dacă. 
imaginile nu sunt juste. ” | 

Se numesce figurat de. la figura, „derivat din 
„verbul fingere, a închipul, de unde fictio-onis,. 
fictum, “produs al imaginaţiunel, în orecesce 
Fomtasiă ; aşa că, în stilul figurat, cugelareu o- 

„“mulul este unită cu imaginaţiunea.?). . 

Figurile sunt nesce “întorsuri, nesce mişcări - 
ale stilului, cari, prin modul în. care arăt cu- 
getarea, i-dau forță şi graţia. Ele sunt espresiu- 
nea sentimentului în discurs ca şi atitudinile în * 
sculptură şi. pictură, guasi gestus  orationis 
(Cic. 0.95). SE - 

Sau definit une-ori figurile: modei de a - 
vorbi'care se depărtăză de modul natural şi 

„obicinuit. o, 

  

  

1) Asupra transposițiunilor vedi. «Psichologia stilului» de P. Negulescu p, £6, Ă 
2) G. Dem Th..eurs. ms.
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Acestă definiţiune e falşe ; căct nu e nimie mai na-.. 
tural și mal obicinuit cu figurile în vorbirea Omeni- 
lor; şi Aristotel observă, cu drept cuvânt, că se fac 

„într'o di de terg, la-hală, mar “multe figuri de cât în 
mal multe dile de adunări acădemice, . .. e 
” «Les figures de rhtorique ne “sont nulle part si communes. 

ia „que dans les “querelles des halles.»")  * -: NE 

„. Limbagiul figuratieste prin escelenţă limbagiul emo- 
o țiunel, * - _ 

Figurele nu sunt obicinuite.numal spiritelor cultivate. 
Esemplul lut Marmontel — în“care un om de rînd. 

“SI arată supărarea ce are cu femela-sa probeză în 
destul „acesta... 
- A 

Figurile sunt cea ce face â se deosebi stilul 
- > prosaie de stilul poetic; ele sunt: ornamentele 

elocuţiunei în genere... 
Li , 

„_. Originea figurilor să rădică până la originea graiu- 
lut uman. Omul primitiv a avut 'o limbă mult mal 
„poetică ca omul modern. Acestă limbă se pote com- 
para cu acea a «copiilor din toţy timpi.» 

«Pentru omul primitiv, pentru, poet, pentru copil, 
«dice d. Hasdeu, 2) tot ce există trăesce ca dinsul, 
«simte ca dinsul, cugetă ca: dinsul. Nemic mort în 
«lume, nemie fără suilet. Copilăria nu vrea să credă E 
«că este ce-va care să nu aibă.viață; şi toemar de -- - 
«aceia, lipsind o antitesă, ea nu pole să înţelegă în- ? 
«Ssăși ideea de «rii». o .- 

- «De aci.tropul, de aci 'metafora, de: aci prosopo-. 
«peia ete.» . " 

Unele figuri constati în. schimbarea cuvinte-. 
lor şi a înțelesului lor, şi se numesc fropi, de 
la verbul grecesc (pizw, zszpsza) care _însenineză 

-“a întorce, a-schimba. Ast-fel se dice: o suiă de * 

, 1) Dumarsais, citat după Blair de Hasdeu, t. II. Cuv. din b&- 
-? trâni, p. 193. , - 2 - 

> .9) In Cutinte din bătrână, te 1, partea I, iase 1, p. 120. 

y



„1% 
O 

. 

pânze, în loc de <o sută de corăbii» ; şi se dice - leu, unul. om: curagios. Ie a Alte figuri lasă cuvintelor adevărata lor Imseni- nare şi conservă numele generic, de figuri; Ele se disting încă în două specii :. figuri de cuvinte şi "figuri de cugetare. | - Figura cuventulur este aşa de tare legată de cuvânt, în cât dacă se schimbă cuvîntul,. figura dispare. F isura de cugetare vemâne chiar după schimbarea cuvintelor numai înțelesul să nu se schimbe.. | î N * 2) 

    

   
. o 

o - . A “ 
- W. DESPRE TROPI Nâ& cursei %/ 

„_. Tropil, dice Molnar, sunt! la cuvânt, precum sunt “stelele la cer, ilorile „n grădini, razele lu soare şi diamanturile ce sunt sâdite pie aur; căci ca nisee dia- 3 „ manturi îl fac de mult preț, ca nesce raze pre lumi- nat ca nesce flori inirezinil și înflorit, ca nesce stele împistrit. (2ze£..p. 269). | 7 „2  Tropir principali, la care se raporta şi cel-Palţă sunt : metafora, şi metonirmia. E „1. Metafora (de la uzi ŞI 2200, lat. transfero = strămut) este o figură prin cate se trece însemmna- . . rea propriă a unul cuvenit la.o altă însemnare, care nu-i se potriveşte. de cât. în puterea 'unei comparațiuni ce se făce în minte. 
Când Omer dice că Achile! se repede“ca un lei, avem o comparatiune ; dar cînd el dice, des- „pre același eroi, acel lei se repede, avem o me- iaforă, 

Metafora ' este: cel mai frumos, cel mal avut, - cel mai des întrebuințat din toti tropir, şi. prin- tr'ensa stilul se înfrumuseţâză şi se coloreză. Acestă cutezanţă, care dă simţire, viață fiin- e Negoescu, Ret, și Stil pc e „10.



o 

telor care maii nici. de cum, este ordinară pasiu- 
„nilor şi în genere limbel poetice!: 

Ast-lel în Bolintineanu:: . - 
- - ” . : 

7 - 

- N6goe cel mare, 'în al săi palat —: 
Ce domnesce p'Argeş, dice întristat... 

- In Zaira, ul: Voltaire, găsim o metaforă alingătore 
şi adevărată: . 

„. p- ” . po Le.Dieu qui rend la force aux plus faibles courages, 
Soutiendra ce roseai plic par la 0: ages. IE 

"In scurt, metaforele se întrebuințeză : 

lite se pune la lu: 
cruri -neînsullețite și fără, simţire, și invers; precum : 
«Fulgerul nu este alt de cit un: zis al cerălui.... Ma- 
rea, când ajunge la lărmuri, atunci să mânie și spu- 
mM6ză „—'Ttranul este talpa casei; Vasile e florea cla- : 
sei; Marcelus. era sabia Rome! și „Fabius scutul ex; | d) când numele lucrurilor însufleţite se pune la altele tot 
însuilețite: Qaram-a re animată verbam lransferrimas 
ad aliam rem animata : Cato allatravit Scipioni sau : 

„ <Julian Paravatul, lătrând impotriva păstorilor Dese- 
"ricel, din Giă, ce era, s'a schimbat şi stai aiătat in- datăși Zap și hiară selbatecă.....»; €) când cu cele ne- însnilețite se esplică altele tot neinsullețite: Qara a 
rebus înanimis verbun transferrimus ad alias res în- 
animas: Aeneas classi imittit habenas (Enea a pus flotei frene) sau: «La mortea Sorelui, a cărui vicță 
să stinge cu apusul, nu numal vezduhul cernindu-se . să întristeză, ci și cerul aprinde tote făclicle pentru 
ca” să-l cinstâscă îngroparea cu atâtea lumini»? 

a) când numele lucrurilor însufleț 

Metaforele sunt detectuose:-. 

1* când sunt rase din subiecte de rând; lui Tor- "tulian.i se impulă a fi dis că, Deluriul a fost bălă- 

1.:Vedi Hasdeu Cur. dembetr., 1. IL, p. 120 și $ 21, 2. Molnar, Zet. p. 12 şi urm, . , ”
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„““ciala generală a naturii: Deluviu, maturae gene- "vale lizivium; 9 când sunt forțate, luate din depăr- 
"tare, şi raportul nu este nici de cum natural. nici com- | paraţiunea- destul de simțită ; Theophil, a dis: căi muz . „-  coiă îmbăia andânele mele în undele păruluă tăi; și „în alt loc: Plugul jupoie câmpia, ete: 3* când ternienil metaforici. din care-unul se. dice .pentru altul, escită ” - idei care nu pot fi legate; ca şi cum s'ar dice despre un orator, că este an torent care se înflăcăreză. în „loc de. este an torent. care te (Erdisce ; saii ca în aceste „"Yersury ale lui: Bolintineanu: | 

-- Părul ex dea aur, Sinul er “vea cu Ă » Sulletu-i Dea fiăcări. dură de inormânt,- E 
Fie-care limbă îşi are metaforele sale proprii 

şi aşa de consfinţite de ohieciti, în cât, dacă. s'ar 
înlocui termenii prin echivalenţii chiar cei mal 

Dropril, totuși expresiunea devine ridiculă. 
„. Când metafora, fără să liă aspră nici silită, -. 

are ceva pre îndrăsncț, se îndulcesee prin es-. 
presiuni ca acestea: cca să dic aşa», «dacă se - "pote dice ast-fel»; dar aceşti coreetivi nu-s buni 
de. cât în prosă. - | a | 

Alegoria, (îs altu; cisezo, a vorbi; lat. di- 
versiloquium) nu e decât oo metaforă mai | întinsă, prelungită: când se împrumută. o ideiă, - . e firesc ao urmări, Ex. <V alea Rea», de Carmen 

Sylva, o Sa e „ „* Adesea alegoria-se întinde peste o bucată. în- 
trâgă ; -și, atunci. nu mai este o fieură ci o CON 

„posiţiă alegorica; precum sunt fabulele («Măceşul 
Și Florile».-de Eliade) pa abolele, ghicitorile şi: chiar basmele... . .. ca | 

„Acesta fisură servă spre a înfățişa un adevăr. 
care, altminteri ar pute produce neplăcere. 

z 

N
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“Mal adese- -oră alegoria personifică fiinte mMo- 
rale, și atunci, cartea este de a înfâţişa perso- 
nificăriile: just şi conform sentimentului Şi ideiel ;. 

precum se găsesc în Omer, Virgiliu, Voltaire, 
„Eliade, ş. a, 

__ Alegoria era un metod de instr ucțiune. forte: 

obicinuit la cer vechi. Ast-fel sunt mal ales fabu- 
lele în care, cea ce se numesce morala, nu e: 
de cât interpretarea alegorie. | 
” Vechiele ieroglife al6 Egiptienior, Seiţilor, 

„precum şi acea vorbire emblematică, de care 
- găsim numerose exemple în tote timpurile, ete. 
nu sunt de cât composițiuni alegorice; ast-fel 
este respunsul lui Sextu către Tarciniu ŞI acel al 

„Sciţilor către Dariu regele Perşilor.. 

- Catacresa (zază, dincolo; pat, întrebuințare) 

'abus, estensiune, imitaie,-este un fel de ime- 
> taforă la care se recurge, de nevoiă, când nu 

se găsesce un cuvânt propriu pentru a esprima - 
just acea ce cine-va voesce a dice; precum: 
«picioarele mesei, limba clopotului, o fanie sau 
o sforă de moșşiă, ete. se ice, substituind cuvinte 
cunoscute, mai bine de cât a inventa cuvinte 
“noul” care mar fi înțelese, 

In acest mod s'au format numele constela-- 
țiunilor. * 

Asemenea cuvințele foiă, faţă, cap, cte., se: 
întrebuintâdă în o mulţime de înţelesuri. 

„Sta în capul mesei între căpitani 
„Și rechiamă dulce tinerii săl ank.- 

Bol. 

II. Metonimia (ua, dincolo; apa, nume; lat. 

+



  

„transnominatio) nu e de cât o schimbare de cu- 
vinte între cari esistă o relațiune strînsă ; ea 

"-substitue cuvintele care arată : 
19 causa peniru efect şi invers: 

Iar sângele din spadă (rană) cura ca un isvor. 

 Bolint. 

Părul alb (bâirineţele) merită să fie xespeclal. 

ast. fel numele deilor păginismulul se iau pentru 
lucrul a căror inventatori. erau. consideraţi, sau: 
la care ei presidau :. . 

Marte, pentru rtisboiii, bătălii, ete-: Marte a coprins lumea. 
Musele . » î carțile frumoase: Paul s'a devotat Muselor.. 
Nephuu > marea : Nu te crede lui Neptun, - 
Borfeu » somnul : S'a dat în brațele lui Morfeii. - | 

- Bacchus > . vin: Toti adorăm mai mult ori niai „Putin pe 
Bacchus. 

Vulcan » “foc: -Xu se glumeşte cu Vulean. . 

9%, Coprindătorul pentru coprins: 

El înghite cupa fumestă, (adică. otrava copripsă.. în cupă). 
Pămintu! amaţi înaintea luă Alexandru ; 
Siluit terra în conspeetu cjus, (adică popoarele pămintului) 

* ” 7 

In cetatea Clujul, într'un vechii palat 
Sta Michaiii Vitezul rege coronat, 

„Ungurii, Românii, Sai i se 'mchină 
“Datia revârsă vechia” sa lumină, „ (Botiut.) 

30, Semnul: distinctiv, emblema, simbolul pen- 
tru ființa sau locul pe care le represintă: 

Spada se dice pentru profesiunea militară, şi rasa 
periru cariera preoţescă. Sceptrul se ia pentru rega- , 
ltate. . _ 

r 7 . 

Sabia străină, toti aii cuvântat. 
Să 'nu tae în leră nici un cap plecat!
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Ştefan cel mare a învins Semi-luna (pe Turci). 
Coroana (Regele) avisză. E - 

| “Fio-cinc pote tronul a dori, | 
"Dacă simte. dorul a o ferici; 

. hi ÎN Ă * : , 

Cei co rabăă jugul şi-a trăi ma! vor, | 
Merită să-l purte spre ruşinea lor. (Bo'int.). .- 

49. Posesorul pentru lucrul posedat şi invers. 
_- Virgiliu a dis: Jam prozimus ardet Ucalegon -. 
Ucalegon arde: deja, în loc de : flacăra devoreză pala- - 
tul lui Ucalegon (Aencid., IL. 315). a 

* 
4 

Ast-fel vie bucuria! * 
| Mesele împodobiţi! 

"Danţul cheme-aici junia ? i [ 
>= "Bine fietoţi veniţi, (Bolint.) > 

„50 Numele abstract pentru concret: | 
“Tinereţea, e sburdalnică, în loc de: “Tinerii sunt 

sburdalnici. -.: Si o : 

6% Materia din care se face cova, pentru obiec- 
“tul făcut ; ast-fel se dice <a devasta o tară cu foc 
şi fer, în loc de incendii şi arme» ; Copilul cres- 
cut în sucitase, în loc de <îmbrăcat de mic in hai-. 
ne de mătase». Di 

“1.. Tot metonimiă este când se întrebuințeză 
numele autorului pentru: operele lui : Am citit pe 
Virgiliu, pe Bolintineanu, în loc de operile lul Vir- 
şiliu, poesiile lui Bolintineanu : e 
„8. Cind se ia numele şefilor pentru supușii lor: 
Anibal ante portas, în loc de ostea lul Anibal ; A- - 

„lexandru-a învins pe.Darie ; în loc de ostea' lur 
Alexandru ă învins oastea lui Darie ; ŞI, în genere 
când se ia un nume propriii oră comun penlru o 
colectivitate”: Tribunalul decide în loc de membri - 
cară compun tribunalul, ete. o. - -
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" Sinecdoca (33 cu; iu, A a primi) Sail com- - 
piehensiuiea, se face :. 
„10 când se iea genul pentru specie sai specia 
pentr u gen. 

Când se. dice ana ilor ii în “loc de Smeniy, (Acâsta e 
sorta muritorilor), pasăre în loc de.vultur, se iu genul 
pentru speciă; iar când poetii greci şi Jatiny, pentru 
a representa o vale frumosă, o numese a Temp, şi 
când în loe de vânt s6 dice. zelir, se ia specia pen- 
tru gen; 

Tot aşa şi. Eliade in «Oda: la - Schiler» > _Avuşi de . 
adversăt pre om Şi- atât ajunge .. . 

, * , 

. ; La lamina “stelei (luney), „cel armaţi s oprese i 
„2 „Din ambele taberi, Dravii se priv ese, Boliut, . “ 4 Iata 

La apa Vavilonului . 7 - 
- “Jtlind de sora Domnului. a 

i - Dositeiă, 
în n loc de: as ! [ 

La riul Vavilonului. în Coresi. 

2 Luând partea penbru tot, şi totul” peniru 
parte (pars pi:o toto, site. totuni pro pa te) : 

j , “Quot capita, tot sensus. = o . (Ter) 

aci se ia- -partea pentru: tot — pars pro toto. 

| " Les peuples qui doivent la Soina! 

aci se ia totul pentru parte — - totum pro. ante, - 

“3% Singularul” pentru plural şiinvers; ; 

Germanul rezoltat (adecă Germanil.) 
pn a Ț 

„Le Fi angais, n6 malin, forma le vaudeville, 

a Me , e „(Boileau). + 

Dar Românul nu va câmpuri fără flori. 
„Dile lungi și triste fără sărbători... 

„Astfel e Românul și Român sunt ei 
= Si sub jugul barbar nu plec capul meii, 

a. 

Dă Bolint., _ 

S
a
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———— 

Murmură Archipelagul, Candia e în piclore ! Pentru patrie şi lege, fericit Elenul more 
ie Cretzianiu,- De 

Fraţil mei de arme, iată-ne în fine 
La ţinta doriti de vor şi de mine!' 
AdI crucea cu luna stai faţă în fata: 
Turcul cu Românul la luptă se "nhaţă ? 

C. Aricescu. . 
42 Sincedocă mareste şi când,cu cele mai dinainte no- tăm pre cele mai din urmă, şi invers (metalepsă) ; ca de es: 
Când intoreeaii păstorii oile m slaul din cânip . . . în loe de, când înserase, 

e 
sau: 

Când pe fruntea nopţii, zorile se joc 
Domnul cu Românii Jas'al luptei loc Bol, + 

In loc de «in timpul nopţei» Bolintinenu dice : 
“Când lampa se slinge la negrul morment «Atinsă de aripi, suflată de vent -— Mu «Când buha se plânge prin triste suspine — «Când, răi! fac planuri cum ai a reline «In barbare lanţuri poporul gemend. „. *Când demoni si spalme pe munţi se adună «De urlă la stele, Ja nori și la lună,» _“Intr'una din peşteri în munte ripos, 

„Un om 6re-care intră curagios. 
E > Ă . 

99. La acest trop se raportă și libertatea ce se iea de a pune un numer sigur şi determinat în locul unuy numer, care nu este cunoscut cu precisiune ; aşa se dice: Acestă casă'are o sută de ieşiri, în loe de: ma! multe, dar al căror număr nu li se scie esact. Tot aşa se înumiără rotund; scădendu-se sati adăogindu- se ceva, care ar face ca cilra să nu fiă rotundă. Dacă sunt 99 de ani, 3 luni și 15 dile, se dice prin sinec- docă: sunt 100 de amt.!) 

. 

Obs..:Nu trebue să se erâdă că este permis de: 
a lua indiferent, un cuvent pentru altul, fiă prin: 

. PN 

1) B. Lamy, Rhet., p. 190.
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metonimiă, fiă prin sinecdocă :. trehue ca expre-, „-Siunile figurate să. fia autorisate de ohiceiu, sau “ „cel puţin ca sensul literar ce vrem a se înțelege, : să se presinte în mod natural. spiritului, fără a revolta drâpta judecată, şi fără a lovi. urechiele. "deprinse cu puritatea limber. e „Aici mal ales asul este arbitrul discursului, 

„Antonomasa (isi pentru ; szsa, nume) este un fel de sinecdocă prin care se pune un nume co- nun pentru un nume propriă, sati chiar un nume propriii pentu un nume comun. 

Antonomasa se face în şese moduri: 
]) Numind pevsânele- după patria lor, mat cu semă prin adjective derivate din numele proprii al țârei saii orașului natal: Yi doctus Agrigentinus în loc. de Empedoelu din orașul Agrigent. Sicilia ; saw <Filo- sotul Stagirit> (= Aristotele din Stagira, Tracia). II) Numind persânele - după tată, mamă, Moş sati strămoș; ast-fel sunt numirile de: Vasilescu, Nicu- lescu, Georgescu ete. Cer doi Atrizi (cei doi descen- denţi ar lui Atreiu: Menelaii și Agamemnon); Tidide |. (= descendentul lui Tideu, însemneză Diomede); Jacide (descendentul lur Jac, care a fost Piru regele, Epiru- lui) ete. 0. . | i II) Numind persânele după fapte însemnute.şi de toți cunoscute. Ex.: Inyingttorul - de la Călugăreni. (Mihai Vitezul), Exilatul: de În sf. Elena (= Napoleon: 1). IV) Numind personele după alte persâne cu care se “asemănă, ex.: E prețios lucru să ar un Mentor. (om cu minte). Acest domn e un Nerone (crud, tiran), -V) Numind locurile, cetăţile după altele cu care se asemănă, Ex.: O Arcadie (o țară de păstori) o Beoţie (o țară de ignoranţi); am visitat Athena Italiei (ora- şul cel ma! împodobit al Italiei, Florenţa). > VI) In fine numindu se sciințele, - artele şi produ- cerile literare prin inventatorii, fundatorii saă des- voltatorii lor, Ex. ; Continentul lui Christofor Columb
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(America). Acest discipol al lut Ipoerat (medie distins), „ 
-Amicul meu-este un Epicureii (adept al lcoriei lut 
Epicur) ; ete. ! | . 

2, Pigaui i de cuvinte pr opii iat dise. + 

Printri e fisurile de cuvinte sunt patru care sunt. 
“mai mult aramaticale de cât oratoric, dar care” 

fac un frumos efect “şi în discurs. Aceste figuri. 

suit elipsa, pleonasmul; iperbata și silepsa. : | 
Elipsa (das, de La e» îztze). Suprimă unul 

sai mal. multe cuvinte; pe care construcţiunea 
gramaticală le reclamă, dar e care sunt uşor de înţe- 

les, Acestă figură servesce a da mai niultă taria și 
„Tepediciune stilului, de acea e şi fârte des într ehu-. 

inţată, mal ales în maximele moraliştilor şi în : 
proverbe. | 

 Axvusi de adversar | pe Om ş'alât ajunge: | 
- Te iartă să faci răul Yar binele (nu te iartă să-i no) 

nici mort. 
- 1, Eliade R., La Schiler 

“ Elipsa este viţiosă când cuvintele subînțelese : 
nu suul în raport gramatical cu cuvintele EX- 
prese ; de eseinplu : când se subînțelege la plural 
un verb espres la singular, şi invers ; ca în acest » 
esemplu : e 
i Le coeur est pour Pyrrhus ct les voeux pour. Oreste. 

. Racine. 

Le cei: vechi acestă figură se numea Zeug ga. * 

" Contrariul elipsel este .Pleonasmul, care a-. 
daugă ceea ec gramatica pare că respinge. 

“Je Vai vu, dis-je vu, de mes propr:s jeux tu; 
Ce qwon appelle vu. (lolicre).. 

+ 

Un boloboc cu vin | 
„Mergea în car pe drum încet şi forte lin, , 

. | (Donici). - 
* | , 

Zi aud cu urechile totă acea lume nenumtrată de- 

-1) Din Cursul ms, G. Dem, Teod.; Mat, Bas,
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insecte, ce' se streedră prin erburi “tiuind, scârțăind,. 
fuerând, şuerând, şi, tote acele mil - de glasuri se 
înalță cu resuneț, potolit în tăria nopţet şi limpedesc. 
în aerul el rEcoros Şi legănă i în somn: audul lor adormit. 

AL Odobescu, ' 'Bărăganul, | 

- Pleonasmele sunt necesarii, folositore Sail vi- - 
i lose : 

Sunt necesaril, când a; intă la claritatea espresiunei. 
ca în unele fuase interogative; sunt. folosilore- când. 

'dă mai multă energiă cugetării ; și. sunt viţiose când | 
“ajută. nimic la idei (perissologie). a 

Iper vată Saii inversiuned 'conisistă i în restur- Să 
narea ordinei analitice a frasi :. Se 

5 
- Taturor animalelor Simtitore le este scumpi patria. ă - x 

o De Jenevire și de peire ca de aripa Satanei, să fast. 
Cantemir. 

* 

„îs Radu 'mallăco eruce pe care seria: 7 
- Ci, acestui sânge causa era: ' 

Batori, nu Radu Domnul cel din ţară. 
*: - 

Sub simplele vestminte S'ascunde câte-odată 
O inimă de'ură şi de trădări curată: - Sau 
Precum sub mania d'aur a omulul boat: 
"ascunde câte-un 2 suflet de patimi degradat, 

-Bolint, 

Printre iperbate se pote: pune” Şi  chiasma saii în-. 
crucișare ea, care restornă şirul logic al cuvintelor pen-. 
tru a' face mai multă impresiune asupra ascultătorilor 

„sai cititorilor ; de es: , 
1 

, “Semănatam „Sfrâii de vară 
„Şi-a eşit numar secară (în loc. de: «și eşitia.. SR - 

- Acest fenomen sintaelic e forte obietnuit seriitori- 
lor echi: - 

Xu te- asr mal pute uita-te. | 
„Terusaliine “celate)| e DDR 

| (Dosilei) Pe 
In limba modernă se gisesce criștalisat în' unele: 

locuţiuni idiomatice, proprii limbei. 
!
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Inversiunea este una din procedările stilistice cele 
„mal întrebuințate spre a produce o stare afectivă ma! 

intensă, escitând 'ast-tel pasiunile prin efectul” puter- 
nic al sugestiunei: | 

„Lună tu, stăpâna măril..... a 
” Peste câte mil de valuri stăpânirea ta străbate 

». Când plutesci pe mişcătârea mărilor singurătate.) 
| “ Eminescu, 

_ . ” - A . 

„Acestă figură vatimă claritatea, dacă nu este în- | 
trebuinţată cu precauţiune; de acea e rar permisă în 
prosă. | Pa . 

_- Silepsa, (cv) au dy, reunesc) constă în a Îace să 
„se acorde un cuvânt, nu cu cel care se raportă 
Sramatical, ci cu acela la care se raportă prin 
cugetare : a 

" Racâne, în Athalie (a. IV, sc. III), dice :. 

“Entre le peuple el vous, vous prendrez Dicu pour juge : , 
Vous souvenant, mon fils, que cache sous ce lin, - 
Comme euz vous fâtes pauvres ct comme eux orphelin. Mali | „. | 

Intre popor și tine ia pe Dumnedeii de jude | _ 
Ş'apol fiule gândesce că ascuns sub straiii de în, 
Ca şi dânşii sărac fost'al, ea şi denşii orfelin.- G) 6. 

Figurile de cuvinte care sunt curat oratorice, nu 
vatămă întru nimic regulele gramaticale, servă 
însă a da multă uşurinţă şi fermitate oratorulur. 
“Cele mat principale sunt: IE 

Repetițiunea, una din cele ma! comune şi mar 
„energice ; numele o definesce îndestul ; se intre- . 
buinţeză pentru a insista asupra veul-uner probe, 
veri-unei verităţi, sau pentru a depinge pasiunea, 
prin repetirea cuvintelor. 

- 4 Virgiliu arată durerea luk Orfeu, la mortea - Euri- 
„icel: 

  

1) Vedi P, P. Negulescu op. cil. pag. 58...
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„Ze, duleis conjux, te solo in littore secum, . 
Ze, veniente die, te decedente canebat. 

, ” Gcorg» IV, 465. 

Cine scie ?- cine scie ? 
Dacă "'mpins de:al sortel vent, 
M'oi întore€ m veseliă - 
Să sărut al tei pemânt, _ 

.- Alexandri. 

Repetiţiunea e de mai multe feluri: se numesce: 
Geminaţiă, (lat. duplicalio) când se xepetă același vorbă 
de două ori: 

Vos, vos appello fortissimi viri 
Nos, nos consules dessumus. - 

(Cic., Catilin.) 

„Rompez, rompez tout pacte avec Vimpiete. 

(Joad. Athalie, a. |. se. [) 

Conversiunea se numesce cânid ' se repetă acelaşi. 
vorbă la finele fiă-cărur period: 

' Pocnos populus Romanas justitia, zicit,. armis vicit, iderali- “ 
tate vicit. 

Comaplesziunea, când se repetă. primul şi ultimul 
cuvânt: 

ID senatus. damnarit, qient  populus Romanus damnarit, 
Que ounitii existimatio damnavil, euni „Los sententiis vestri is 
absolvetis ? 

Connecam numiaii Latinil repetirea sai grămădi-. . 
rea acelorași particule : - 

On cgorge ă la fois les' enfants, les vieiarăs, | 
Ei la seur ef le. frere, - | „ 
Et la fille et la mâre, , . 

Le fils dans'les bras de son pere! 

“ Traducţiunea, repetă același cuvânt: sub forme  di- 
ferite: Egoismul, iubirea de sine... 

Alte esemple de repetitiune : ! 

VENTOASELE ' ă Ă 

«Trei dile şi tvel nopli vântosele nu mai stoteră,.. De irei 
ori scoseră copacil din rădăcini: de trei ori seâseră riurile din 
cursul lor; de trei ori sfărâmară norii isbindu-I de stâner; de 
trei ori măturară fundul măril și de trei ori prăpădiră fala” pă- . 
mentulul. Tote tură în zadar!., Ele intrară a casă care de care 
n2X obosite, care de care înar minidse şi mai ruşinate» - 

Din povestea «Zina Dorilor> de 1. Slavicr.
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"FUGA LUI “SELIM | 
Se duc, se ducea vântul, se duc mereit "nainte, . ” 

- Nimie nu-I obosesce: nici orele ferhinte, 
„ Niel xaluri nisipose ce lree sub paşii Lore. 

Nică ficrele Mămânde, nici vântul ardător. 

(Din <Eniri» de Gr.. Ii. Grandea). 

„"<Un prost nici. nu întră, nici” nu Iese, nici nu | 
-.„se aşedă, nici nu se ridică, nici nu tace, nică nu - 

vorbesce, nici nu mublă ca un or destept.» 
i | o a Bruyere), 

„_ Repetiţiune exagerată. 
Diarul Dreptul ofere un exemplu de abusul ce se: face une-ori (lin repetiţiune şi prin urmare de efectul 

ce un. asemenea defect pote "produce. -. 
D. G.... (pledând). — Dacă împrejurările "m& vor sili, vor fi nevoit să cer onorabilulul tribunal să'mi admită şi interogalo- rul —. şi martorii, — şi jurămentul, EL Ă ” De Pre (răspundendu'1): — Cum! voiţi ca onorabilul tribunal . 

să primescă gio3o modo, interogatorul, - groso m0do, martorii, — groso 1000, jurăinentul, — groso 00, tote mijlocele d-vos- - tre de străgănire !.., . a D. D..., (intervenind): — Nu este de ajuns să se propue îna- intea onorutului tribunal cutare, și cutare, și cutare mijloc le-. „gal de alae saii de apărare; e necesar să se dovedeseă may întâi utilitatea şi admisibilitatea lor. Trebue, prin -urmare, ca „. cutare, si cutare, și cutare, excepţiune- ridicată de adversar să lie prealabil disculată. Cu sistemul opus, de use admite cu -tare, şi cutare, si cutare cerere. fără diseutiune... ele - 

Disjuncțianea suprimă, din contră, particulele - 
disjunctive, pentru a da mai anulta tărie-şi re- 

_pejune discursului: 

Francais, Anglais, Lorrains, que la furcur assemble | 
„vancaient, combaltaient, "frappaient, mourraient ensemble. 

” ! (Ienriade, Ch. VI.) 

-Francesi, Englezi, Loreni ce-aici furia adună, i 
Inaintaţi, luptată, lovită, inuriti cu toţir împreună. LR 

i Gusti, 218.
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„15 Aposițiunea, întrebuințeză substanțivele ca. 
- “epilete şi convine mar ales stilului nobil Şi înflorit, 

Ovidiu dice (în «Metamorlose»>) că avuţiele sunt „causa tuturor relelor: 
. - - — . a 

N «altu est in viscera lerrae a o. a EiTodiuntur opes, îvritamenta malovumi - 

In-poesia «0 victimă». aflăm o frumosă- figură de „acest fel în următorele versuri descriptive: a 

“ La-gât purta o cruce, simbol de sărăcie, 
Și ?n inimă durerea, eternă dogciţie. ui „A celor ce pe lume se dic desmostenili. -. = zi "Var! negreşit uleşiy sunt cei nefericiți!: Me : 

E Sa N. Xicolenat,: 

La aceste figuri se mar pot adause: 
a : E 

ia Declinaţiunea. Sail .derivaţiunea, când se întrebuin- _* _4eză în acelaşi frusă' cuvinte derivate din 'același - . » tulpină. 5 a Jo ” 
" Oviaţă a vieței mele, a vieți-mă turburată! 

Ii dise cu căldură, Dorin ceci intristat,. * . Da , (Bol.) 
— In mare uiărime a mirărei mirându-mă şi uitându-mă staii. 
e , Pa . (Cant) | 

-Gradațiunea (ziun2,. scara) care aștză cuvintele |, după -gradul lor “de forță sati. de slăhiciune şi. care este ascendentă -saii descendentă după cun forţa cu- vintelor merge crescând ori descrescând. aa In <Resbunarea lui Statu-Palmă» (Alexandri) gisim un exemplu de gradațiune descendente, când se dice. „de Sfarmă-lemne că: * e 

Unde vede-o stâncă naliă el 6 macină cu palma, Bolovanii sub picidre-i dă' Wadura, T-dă Wavalma Și cu piatra măcinată şi cu pYelrelo-aruncate - "E iezesce, bate, aiuflă riurile turburate. | Pi
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* Espolițiunea este o spelă de amplificaţiă a unei ider în termeni diteriţi, ca și luutologia, etc. 
Sinonimia, adună în mod intenţionat mai multe » cuvinte cu acelaşi însemnare spre a desvolta sai com- plecta o ideiă. Ex: din Catilinare: “Vobis populoque, Romano, Jupiter pace, tranguilitateni, olita et con- . cordiam' afterânt. - Ă 
Bufenismul, (5, bine—vrui, die) ascunde ideile odiose și triste sub nume, care nu sunt numele „Proprii ale acelor „idei: 

Vita funelus, în loc de mortius, 

. Onomalopea, prin care un cuvânt imiteză sunetul natural al lucrului ce el însemneză, a magi a mar- mura, etc.; enalagiul care întrebuințeză un gen pen- tru alt gen (pe lespede de Marmar cu aur poleite) ; - un mod pentru alt mod, ca Şi antiptosa, un cas pentru alt cas; latinisuul, clenismul, imitaţiunea construcțiu- „nilor latine sai grece, ete. 

Molnar mat: pune între figurile de cuvinte şi pa- ronomasia, care se; face în patru feluri: scolend o literă, precum din Pavel se face Avel; ca de es., «Pa- „Yel, Avel, care cu jerttele cele mal primite, ce aii adus lut. D dei, s'aii arătat alt Avel;>' ori adăogând, ca: din Ana, rana; precum: Archiereul Ana al Jido- vilor au fost o:rană de pismă asupra Mântuitorului! ori schimbând, de cs.: amor, omor, fiind-că este morte sulflelâscă, şi de multe orr trupescă ; în fine mutând o literă ; precum: orb, rob, fiind-că Iaste legat ca un rob cu nevederea ; și altele: E „Omioplon (simaliter cadeus), care se face când di- cerile se termină cu acelaşi cădere, precum: caccia care literă poftesc şi învățătură doresc... 
Omiotelevtou (similiter dessinens), care consistă în simetria casurilor și a desininlelor.și care, ca: şi cea precedentă, aduce pr& mult cu versurile, pentru ca să fiă cu succes întrebuințate în discurs ; Isocrat le a întrebuințat mar ales; precum și în acest exemplu: <Tu învețătura inbesci, iară cu a învăţa pre alții mă, silesc. şi lu lilosotescy, iară cii pre filosoli îndreptez» etc. (Ret, p. 209-912.)
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3, Figur ile de cugetare 

Figuri de cugetare'se nuimese acele figuri, cari 
“nu să schimbă, ori car! ar îi cuvintele prin care 

“ sunt exprimate; ele consist în însăşi, cugetarea şi 
pot îi considerate ca nisce atitudini ale discur- | 
sului, quasi gestus orationis. 

După ordinea naturală în care se manifesta, 
figurile de. cugetare, sunt : 

” nten:oy gațizneaa, este o mişeare naturală în in- 
dienaţiune, temere, durere, uimire, care însulle- 
țesce ş ține pe auditor în resuflu, şi îl îorieză 
a primi impr esiunea ce voim a-l da. Ă 

Joad, mirat de a vedea pe Josebeta, soția sa, con- 
-versând cu Mathan, "şt arată indignaţia sa prin aceste 
sublime interogaţiunl: 

Oi suisije ? de Baal ne vois-je pas le prâtre? 
Quoi! fille de David, vous parlez â ce traitre! ete. 

Asemenea începutul Catilinarelor- (Cicerone) ne dă , 
un frumos exemplu de înterogaţiune : Quousque lan- 
“dem ele. | 

 Subjecţiunea, este o. interogaţiune mal putin 
„vie, în care răspunsul” este dat însuşi de ora- 
tor (rem sibi subjicere). Cer vechi o împărţiaii, 
în două: subjecțiunea propri disă, în care o-. 
ratorul întrebă pe alţii pentru a răspunde el .; 
ÎNSUȘI, cum se găsesc forte multe la Bolintinenu : 

Ce evi iata nostră. în sclavie ore? | 
Nopte fără stele diuă fără sore. / 

«Ce e mai trist pe lume» de G. Creţianu este o 
„compunere întrâgă, constând numai din întrebări şi 

un răspuns final. 

Când oratorul vorbesce cu el însuși, facân» „7 

du-şi mal multe întrebări și răspunsuri, subjec- 

Negoescu, Ret. și Stil. o , , Mi
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* țiunea Tea numele. de ratiocinatio, raţionament. 

Apostrofă (ăz-3:ptu) se-face când se întovce .. 
cuvântul de la cer căror se vorbia la început, 
pentru a-l adresa altora, absenţi sai chiar obiec- 
telor neînsufleţite. . -  - - 

Bossuet, în orațiunea funebră a Mariei-Teresa de 
„Austria, face o scurtă dar „superbă aposirofi în acest | 

pasagili: | 

Glaice du Seineur, quel coup vous venez de frapper! 
„Toute. la terre en est ctonn6e 

- Apostrofa este o figură propriă a Drodueg tote 
efectele, a. descepta tote sentimentele. : 

Bxclamăţiunea, este esprimarea orl-cărul sen-.. . 
timent vii şi iute care coprinde suilelul ; “ea is- - 
huenesce de ordinar prin inter jecţiunr: 0 ten 
pora.! ! O mores (Cic.). 

Beldiman ne dă. un esemplu: 

„> Ce necaz, ce osindire! 
Val mie! ce foe amar! 
Ce. trăsnet! ce lovire! 
Ce otrăvitor pahar 

De asemenea Conaki în «Săracelor tinerețe» ete. 
(Aceste figuri, ne duc la prosopopee). 

Pr osopopea (zp&swzuw, ODraz ; zuto, fac lat. per-. 
sonificatio), este o figură care exprimă mal bine 
emoţiunile fragete sai adânci ale inimei, pre care 

„0 pune în acţiune; face să vorbâscă cerul fata 
cu pământul, morţi şi chiar mormintele. (Cice- 
rone,, în Catil., |, il; ; Dro Durena €.'19; etc.) 

Una din cele mai frumose: prosopopee ale antici- 
tăţii este.acea a legilor, -în Criton (e. 12): Socrat, că- 
rul amicii sei i propusese să. fugă din închisore, face 

„ca însăşi legile să-1 dică: «Nu scil așa dar, tu care 
te nunesck înţelept, ete, .
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Prosopopea aduce câte odată dialog gismad, 
care, după cel vechi, consta în_cele mai - multe 
casuri, întru a da fie- -căruia : vorbitor limbagiul 
«cuvenit. situaţiunei sale; 

Boileau înfățişeză pe un autor care 'și. apără sin- 
:gur versurile : 

Mais, souvent dans ses vers un auteur intraitable - 
A les proteger tous se croit intcress6, - 
“Et dabord prend en main le droit de offense. 
“«De ce vers, direz-vous, l'expression est hasse,. 
-— Ah! monsieur, pour ce vers je vous deman.:e grâce, 

" “Repondra-t-il dabord.— Ce: mot me semble froid, 
„Je le retrancherais. est le plus Del endroit! 
— Ce tour ne me plat pas.—Tout le monde Padmire » 

- | art. podt. :v. 208, 

Mar sunt şi dialogisme prin ipotesă ; precum : «Ce 
«credeţi că s'ar dice dacă aţi-da o asemenea.sentinţă ? 
Nu sar dice că, ele ;> şi se rostesce discursul pre- 
“supus. 

Un-esemplu din care se pote vedea, cum. din figu- . 
zile anteridre ajungem la prosopopce, este <monologul 

„medicului Herman din Sorin» (Bolintineanu). 

Obsecraţiunea sati deprecaţiunea este o rugei- 
«ciime sprijinită de tote motivele creguie i în siare 
deaatinge. , i “ 

Racine pune în gura lui Aman, acestă. fr umosă ob- * 
:secraţiune: . .. | a 

Par le salut des Juifs, par ces pieds que jembrassc, - 
Par ce'sage vieillard, Phonneur de, votre race, : 

„Daignez dun roi terrible apaiser le courroux ; 
'Sauvez Aman qui tremble A vos sacr6s genoux. 

a ; (Esther act. III). 

Optaţiunea este o figură prin care se esprime 
«dorința de a obţine ceva important sau preţios; 

Ast-fel Văcărescu : 

Ah! de-am pute redobândi - 
Şi câte-avem perdute ; ; 
Atunci ce iniml par vorbi, pr 
Ce guri ar mal fimute?!. 

7
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Imprecaţiune sau blestemul este o figură prin: 
care se chiamă deii, cerul, Iadul, saii ori-ce altă: 
putere superidră, contra unui oblect odios. Mar 
ades6 impreeaţiunea este expresiunea menicr şi - 
a furorel, precum este cimprecațiunea Camilie 

„din Horace» (Corneille) sau «Blestemul lui Grui- 
Sânger> din «Dumbrava roșie» (Alexandri) ;. ori” 
«Blestemul țărer» de Beldiman din «Plângerea Şi 
tânguirea. patriei» ete. sau ca acest exemplu din: 
Bolintinenu : | - 

Ori unde vel merge să calci, o tirane 
Să calel p'un cadavru, în visu-ți să-l vedi ” 
Să strângi tu în mână tot mâini diafane 

“Și orl ce ţr-o spune tu tâte să credr 

(lihnea şi Baba, Bol.)- 

Ipotiposa (oxizi, represint) depinge obiectele: 
cu colori aşa de vii, şi în imagini aşa de adeve-. 
rate, în cât par a se vedea sub ochi noștri. 

Un poignard & la main, Pimplacable „ithalie 
Au carnage animail ses barbares soldats; 

Sub numele generice de ipotiposă se pote 'co-. 
prinde: A i 

19. Icona (efietio) saii prosopogrufia, care represintă. 
trăsurile esteriore ale uner persâne, faţa, aerul, ţi-. 
nuta; ast-fel e icona lul:<Radu-Xegru» Şa. 

2*, Ilopeu saii represenlarea moravurilor, descrie. 
virtuțiile saii viţiele, calităţile sau defectele, precum. 
este etopea <Dâmnei Stanca», de N. Bălcescu şi a lut 
«Ştefan cel mare» de Gr. Urechi cte. 
39, Din combinarea prosopografiei şi a etopeel, se 

formeză Portretul, când are de obiect individul ; pre-- 
„cum e «Portretul lui Tudor Vladimirescu» de Ari- 
"cescu, ş. a. şi Caracterul, când are de obiect gene- 
ralitat=a, tipul; precum ar fi caracterisarea avarului,. 
egoistului etc. (Caracteres de la Bruyere). . 

49. Paralela, deserie asemănările (similitudo) saii de- 
„osebirile (disimilitudo) între două persâne, dou& por-. 

2
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trete, eatactere, cu un cuvânt între dout obiecte sai 
fiinte, cum sunt <Vieţele paralele» de Plutareh, pa- 

 malelele între Cicerone şi Demostene de Fenelon și. 
acea între Decebal şi Şiefan cel mare de A. Ruso.: 

50. Cronografia, caracterisă timpul și: circumstan- 
ţele, unul eveniment; cum e «luga și visipa (rel de 
Ven. Costaki: , 

6*. Topografia, se face când se deserie locul unde 
s'a petrecut o acţiune: («Călugăreni» de N. Bălcescu), . 
“un templu, un" palat, un peisaj, ctc.: ! 

19. Descrierea saii demonstrațiunea, impreună câte 
odată tote spețele de ipotipose” enumerate până aci: 
-deseripţia cArdelului». de N. Bălcescu; «Venirea lă- 
.custelor în 1655» 'deserisă de Miron Costin, etc. 

Descrierea are o deosebită importanţă pentru scriitor. 
fiă în versuri, fie în prosă şi în ori-care gen literar; 
-ea servă ca aliment indispensabil ori-cărel composi- 
tiunl scrise ori vorbite. 

Din descrieri se cunosce puterea de observaţiune care 
-distinge pe autorii cel buni 'de cei mediocri. ” 

 Ipotiposa devine o actmulaţiane când adună 
tote circumstanțele, cu Îori ță şi vivacitate, într” un 

„singur punt. 

(Acestă figură însă se pote: raporta la locurile co-! 
“mune în. enumerarea părților. și în circumstanțe ) 

Ironia (poeta, dissimulatio) este o figură care 
- esprimă tocmal contrariul de cea ce se judecă sau 
:se întelege despre un luer u: 

Nu e mal bun păstor pentru or de cât lupul. 

Boileau îșă ride de Quinault, dicend că-l laudă: 

Je lo declare done Quinau at est un Virgile. | 

Când ironia este o batjocură fină şi plină de sens, 
-se numesce socratică, pentru că acest fel de ironiă, 

era arma obicinuită lui Socrat, adică de a înfunda 

“pe adversar prin întrebări potrivite. şi a-l pune în 

posițiune de a căde în coniragiceri ridicule şi de a-Ș 
“vede ast- fel singur nesciinţa. .
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Ironia trebue să însuşescă trei calități ; > 
19. Să resulte în mod clar intentiunea de î batjo-. : > cori, -precum-în «Corbul şi Vulpea»:.. = : 

Jupân corb, plecăciune! 
O Dâmne! ce frumusele! 
Ce pasăre! ce minune! 
Ce drag de pene mărețe! 
Dar nare glas, co păcat! : 

ÎI. Heliade. 

2*. Expresiunile ambigue să fie ast-fel întrebuințate- 
în cât să-nu dea loc la interpretări contrarii intenţiei: 
autorului şi , | 

- 89. Ironia să fie scurlă şi eficace. 

Une-ori ironia este ultima espresiuiic a indig-. 
națiunei şi a desperărel. -- a 

Oreste, audind de mortea Hermionei, desperat se. 
plânge ironie: i 

Grace aux dicux, mn malheur passe mon esperance, 
Oui, je te loue, 6 ciel! de ta perscverance, 

: Appliqu& sans relâche au soiu de'me punir, 
* Au comble des douleurs tu nas fait parvenir, 

şi termină cu acest vers teribil: | 
: ., s ă 

Eh bien! je suis content, et mon sort est rempli. 

: Andromague act. v. 

» Când ironia ascunde o laudă, sub velul hatjo- 
curel sait invers, ia numele de asteisim, de la cu- 
vântul grec: îs, oraș, urbă; pentru că și carac-. 
terul sei este în adevăr urbanitatea;; 

Ast-fel Virgilii (Eclog., IL, 90) a dis: 
Qui Bavium. non odit, amet tua carmina, Movi. 

- In fabula lui Donici, Vulpea dice Măgarului : ” 

«AMintosule de unde vii ?> 

” Sarcasmatl este o.speță părticulară de ironiă, 
cu atât "mar crudă, cu “cât de obiceiti cade a-:
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supra ființelor . care deja nu mal sunt pericu- 
lose; 

Iudeii diceaa iu Is. Chrs.. pe cruce: 

-. Urat... tu câre strici biserica şi “în trei qile o zidescă, cobo-. 
ră- te de pe cruce de esci fiul lui Dumnegeii ! 

Asemenea profetul Ilie batjocorea pe preţil lu 
Baal, când i se ruga de ploiă, dicându-le: 

«Strigati mat. tare, pate că Dumnedeul vostru, dorme > 

- Iperbola (ozzp-î56, lovesc diricolo) dă obree- 
tului, despre care vorbesce, câte-va grade în mai - 
mult sai în mai puţin de:cât are în realitate, 
pentru a-l pute face mal bine cunoscut: 

Ast-fel. pentru a face să. „se ințelăgă inultimea pro- 
- seripțiunilor romane, P. Corneille ÎŞI închipuesce Roma Să 
intregă îmecală, în singele copiilor se: Sa 

Rome cnţitre noyce au sang de ses  enfants. 

C. Cohachi este asemenea iperbolic în aceste ver- 
sări: . 

Zori de diuă se revarsă; 
"Si ei ochii n'am închis! 
Cum să-i închid, când 2E varsă 
Pârae de foc aprins !?. -- e 

- Tot: iperbolie se, dice de o personă că umblă ca o 
broscă, sau că merge mal iute ca ventul. - : 

Iperbola este de două feluur: una care se în- 
trebuințeză. în descripţiuni şi alta care exprimă 

pasiunea. - . 

- In deseripţiuni iperbola- trebue folosită cu veservă ; 
ea trebue să .fiă sensibilă numa! . pentru cel ce vor- 
besce; de acea Quintilian a dis-că iperbola trebue 

"să se exprime aextră fidem, non extră miodum» şi cu 
- cumpttare ; alt-fel -cădem. în: emnfasă. 

Exageraţiunile iperbolice convin, numat stilului 
glumei, i
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Iperbola este forte obicinuită în n vorbire, şi se 
într ebuințâză ori de câte ori se pare că vorbir ea . 
ordinară nu pote înfățișa în destul ideia lucrulut. 

“Ast-fe] Omer voind a artta mulţimea oştirei lui 
Agamemnon şi credând că, cu tote cifrele din Arit- 

“metică, nu pote da o idee despre acest lucru, s'a 
servit de iperbolă dicend (Iliada II): epămentul, 
măcar că iaste fără glas şi fără sumţire, însă nepu- 

-tând-suferi atâta greutate; plângea. ticălosul și olta, 
"ca să arate cu lacrămile - sudorea. feţei sale, și cu 
suspinurile. care le scotea, patima sufletului - săti.» 
(Moln. fet., p. 190). 

In narațiunile fabulose şi în basme se giisese 
multe şi frumose i iperbole:. 

A fost o dată ca „nică o dată; pe când se poteovra puricele 
cu nouă-deci și nouă oca de fier la uni pielor și se suia în slava . 
cerului şi striga că nu-i e greii. 

“Când iperbola se unesce cu ironia, se născe | 
Dar odia, o composiţie glumetă, care batjocor esce 
Sail o scriere seri6să, sau fapte, persone ori lu- 
cruri pe care le exagereză în mod ironic. - 

Lâtota (de la usca, mic, lat. diminutio) e un fel 
de iperbolă inversă în care se dice mar puțin, 
pentru a se înţelege mai mult. 

- Când Châmene dice lui. Rodrigue (Cid. III, 4); Va, 
je me te hais point, ea dă să se înțelegă mar mult 
de cât însemneză aceste cuvinte; „Virgiliu (Eeclog.. II 

_95)-face-pe Corydon să dică: Nec suna , adeo înforinis. 
C. Boliac în poesia Muncitorul ne dă un frumos 

exemplu de litotă în versul următor, ce arată du- 
rerea' şi sărăcia, dicend: 

| «Plângea pe două pale pe care mă născuse.» 

Sau: 
Mă ?ntreb ce este 6re a nostră misiune 
Noi care-aici în viaţă n'avem de cât g'di? 

„Nol ale căror fapte, ţărână, fală, nume, 
Se spulberă în venturi mainte d'a luci? 

Bolint. Scopul omului.
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Acâstă figură esprimă însă de multe ori falşa | 
modestie. | 

Când litota vrea în. adevăr s să esprime mal pu- - 
țin, atunci devine estenuaținne ; precum când 
"sar dice de un sgârcit că este econom, de un 
crud, că e cam sever, etc. 

Semmificarea Sail i emfasa: asemenea lasă a se 
ințelege mal mult. de cât se esprim&. 

„ Ast-fel Mitridai strigă, mirat că JMonime în re- 
“Îusă propunerea de căsătorie: 

Estee Monime, ct suis-je Mithridate? 

_ Perifrasa (zi împrejur; andto, vorbesc) sati 
circonlocuțiuneca esprime printun circuit de 
cuvinte, acea ce sar fi putut dice cu mai puţine 
cuvinte ;.dar nu cu atâta grațiă şi nobleță.. Peri- 
frasa se întrebuințeză şi ca or nament al discur- 
sului şi mal ales in poesie. . - | , 

- Bossuet în locul cuventului <Dumnedeii» dice: 

«Cel care domnesce în Ceruri şi de 'care atârnă tite Imp&- 
rătiile, căruia singur se cuvine gloria, maiestâtea şi indepen- 
denta, ete» “ 

Omer esprimă ast- fel începutul dilei: 

Aurora deschide cu degetele sale de rosă, portile orientului. 

"Hpoc 8 privea gara foboădzsihua "os, 

Mar Virgiliă (Aen., III, op 

; Jamque rubescebat stellis Aurora fugatis, | 

și Voltaire (Henr., sc. VI): 

L'Aurore cependant, au visage vermeil, . . 
Ouvrait dans Orient 16 palais du Soleil; .-: 
La nuit en d'auțres lieux portait ses voiles sotmbres; 
Les songes voltigeants fuyaient avec les ombres.
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Bolintineanu arată murgul serei prin aceste dou: 
"versuri : . 

Noptea s se întinde şi din gena sa 
Argintose lacrămi peste flori vărsa, | 

Alexandrescu, arată că ai trecut două nopți: 

-De două orl noptea cu umbrele sale 
Emisferul nostru la înv cluit. - , 

x / 

Im loe de şcpte dile, Grandea dice: 

De septe ori se stinse a dile stea de foc 1 
-De şepte ol o napto ardinte în apucă, 
Şi nicăirea n'allu Vadăpostire loc. 

- vorbind de fuga: lui Selim prin pustie, în poema sa: 
Emir d Rai 

Perifrasa se ma! intrehuinleza ori de câte ori. 
este bine a ocoli termeni! proprii, care ar pute, 
deştepta idel j josnice ; 

„_<Oră de câte orl un cuvent, dice Voltaire, e, presintă 
o imagine josnică, sait desgustătore, Sau comică, să se 
innobilâseă prin imagini accesorii ; “dar iarăşi nu tre- 
bue a se forţa cine-va s& adauge o mărime deșertă 
la cea. ce este impunător prin sine însuși. Când 'vrer 
să spul că regele vine, di: regele vine ; şi nu imita 
pe acel poet care, găsind pr& comun aceste cuvinte, 
dicea : «Acest mare rege își rostogolesce pa "aici paşii 

“st imperioşI.» 

Antitesa, (a, contra Și tut, pun) opune cu-. 
vinte. la cuvinte, cugetări la cugetări. 

Ast-fel este acest portret al unui dice: 

Vicicux, pânitent, courtisan, solitaire, 
U prit, quitta, reprit la cuirase et la haire, o 

(Ifenriade ch. 1V). 

Sau : e “ DX 

Dumnedeii cel nemuritor. s'aii-făcut Om muritor: slugă cel: 
ce Iaste împi ral; zidire cel ce Yasle ziditur, ele. 

. . (Molnar, 215)
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"VIAŢA 

Simţim timpul cum se scurge 
Cum torentu-I pe pământ 
Tot restornă şi distruge, 

Timpul curge 
Viaţa fuge, 

Și cu-acâstă suspinare 
Xe lirăsce la morment, | 
O! Aimuio cât esci de mare! .. 

! „V, Conta. 

” Antitesele trehuese să, fiă naturale şi scose din: 
Însuşi subiectul ;- dacă vor fi silite, îşi perd forța 
şi devin ridicule.  -.- - 

Ast-fel este antitesa următâre, de care Molitre îŞI: 
ride în Misantropul: : 

Belle Philis, on desespere ; - 
Alors qu'on esptre toujours. - o 

Dar ori-cât! de naturală să fiă o antitesă, dacă. 
se pr6 repetă, displace şi aduce -uniformitate în. - 
stil :- A | 
«Spiritul iubesce contrastele, (ice Montesquieu ; 
dar, întorsătura frasei tot (Va-una aceiaşi şi tot d'a-- 
una uniformă, displace forte mult: un contrast per-. 
petuii devine, simetrie și oposițiunea tot-d'a-una cău-. . 
tată devine uniformitate.». 
„n espresiunea sentimentelor pasionate anti-. 
tesa nu convine de cât forte rar. , 

„Din antitesă s'a născut o altă' figură; pe care. 
cel vechi 0 numlali Emo; Yar. cel moderni. 
tour de paradoae, pentru că! afirmă sau n6gă 
ambele contrarii ale unur lucru, fără a eşi din a-. 

 dever. Unil au mal. numit'o şi antilogie sai cou-. -.. 
tradicțiumne. Ii
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__Ast-fel în discursul lui Cicerone „contra lui Cecil 
'(c, 6.) se găscsce: - 

Etiam si tacent, satis dicunt ; 

în prima Catilinară (e. 28) asemenea: 

Qian qaiescunt probant, qui tacent, clamaut, ! 
x 

MĂRGĂRINTA DIN MUNCEL 
Mama pentru-al ci copil aru scumpe diesmerdări, 
Are inimă cu' ochi, are ochi eu sărutări, 
Plânsul lui e plânsul ex; orI ce "1 dâre, pecadore, . 
Ea trăesce peniru el: când el moare şi ea.more / 

, V. Alesandri. 

Hipolit 'spre a da Ariciel o idee despre locul ce'l 
ocupa ea în gândirea sa; Racine îl face a dice: 

«De față fug de tine; absentă te giisese,» 

"ADIO LA- PATRIE 

Te las, dulce Romanie 
“Dar d'a vre şi Dumnegeii 
A veni şi rândul mei , 
Să mor, să trăiesci tu vie, 

. Mortea pentru-a ta scăpare 
, > A fost totă ţinta mea: , 

- „Fericirea *mi cea mai mare N 
"E să mor când vei ziă, : 

- Eliade. 

Comparaţiunea apropiă două lucruri carl se 
as6mănă în una sai în mat multe părti; efectul 
acestei figuri este de a da mar-multă grație dis- 
cursului şi mar multă - forță şi claritate raționa- 
mentului. 

Poesia o întrebuinţeză des : : 

__ Ca un glob de aur luna strălucea 
„ Şi pe-o vale verde oștile dormiaii ; 

+
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Ca robul ce cântă amar în robiă, 
Cu lanţul de brate, un aer dulos ; 
Ca riul ce geme de rea vijeliă 
Pe patu'mi de morte ei cânt dureros. 

- . * Ă 

Ferentarul agor şi cu lungă chică, , 
Intră în oștine fără nicl o frică, 

"Tare ca un leu. -, 
Iute ca săgtia, tabăra străbate: 

«Ferentar sunt eu!» SI . 

Viața-I ca fantasma eu chipul plăpând 
Ce prin nopţi s'arată şi se stinge blând, 
Omu-l ca un verme ce *n t&ren'apare 

- Un minut vederel şi, lucind dispare. e 
" Bolintinenu. Z 

* 

Oratoril, de și mai cumpătat, tot se folosese de- comparaţiuni în discursurile lor: Comparaţiunea lui. : _M. Cogălniceanu între Istoria . Românilor şi acea a 
*Grecilor (Discurs introductiv, Iaşi, 1543). 

„ Comparaţiunile trebuese însă să fiă adevărate,. 
- nobile, întrebuințate la timp şi cu disereţiune. 
Immulţite, sunt nu numai vătâmătâre dar chiar: 
obosesc spiritul. - . N A Sa 
In comparaţiune nu trebue a trece de la ider: 

fisice la ide intelectuale, ci din contra; salt-fel. _ 
ideile se mieşorâză în loc” să se mărescă. 

| - FERICIREA 
Ca si-un val pe mare 
Fericirea n'are 

O statornicie pe acest pământ, 
-Ca o stea lucesce 
Cât un vis trăesce 

Și apol cu grabă cade in mormânt, 
Ea-l un fulger rute, ! 
Ce.lumini plăcute , 

Varsă şi 'mtunerie lasă *p urmă sa. 
Ea e ca v fibre, , Care dacă more. , SE ” - Trage si. mirosu'% dulee după ea,;: 

4 - 40 Sinlânu,. .
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“Frundele cad, sbor în aer, de a lor crengi se deslipese Ca frumâsele ilusii dintr'un suflet omenesc. Ş , “ - | E: 

Sorele rotund Și palid se prevede printre nori Ca un vis de tinereţe printre anii trecători, . 
- 

V., Alecsandri, 

„Când comparațiunea stă re oposiţiunea a două 
obiecte sau al unuia singur, pus. în două situa: 

„„.. “iunI diferite, Iea numele particular de Ccitrast ; 

, 

ca în acest esemplu': 
Adevărul, în operele de raționament, este ca un rege în ca- “pul armatei sale, în diua de luptă; în operele de imaginațiune . “el'este ca o regină în diua încoronărer sale, în mijlocul pa- -radel, ele, „ „a 

„De Bonald. ă 

Alusiunea, este o comparaținne care se face 
în spirit. şi prin care se spune un' lucru, spre a. 
reaminti un altul, care nu se menționeză a nume : - e | 

Mirabeau simţindu-şi scădută popularitatea dicea -de pe tribuna Adunărel naţionale : 

«Eii sciu că nu este de cât un pas de la Capitol până la stânca Tarpeiă». ! . 

Alusiunea s6 trage din istoriă, fabule, obi- 
celui, maxime sau din veri un cuvânt celebru. 
„Acestă figură este propriă mar ales comediei, * satirel și fabule. - 

Una din cele mai. comice, este alusiunea pe care-o face Misantropul, la disputa ce el a avut cu Oronte : 
On n'a point ii louer les vers des messieurs tels, 

Gradaţiunea este o figură care înalță sau 
'scoboră cugetarea treptat de Ia o ideră la alta. 

Gradaţiunea este ascendinte Şi desceudinte.
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“Cicerone ne dă un esemplu: de gradaţiune, mar 
„ sAntâiu descendinte şi -apoi ascendinte : 

Nihil agis, nihil moliris, nihil 'cogitas”quod ego non modd „mon audiani, sed etiam non videam planeque sentiam. 

Ei nu pleng al vieţel sore, 
Neei destinwmi inimie :' 

- Nu! eri fuiu o cugetare, 
- Agi, o cordă plângătore, 

Mâne.... un nimie! 

- o - pl D.. Păun. “ 

N. Costin, vorbind de Duca-Vodă domnul Moldovei, ca să arate lăcomia sa cea mare, se servesce de a- cestă gradaţie descendinte: 
«Şi Domn era, și Vistiernie” mare, şi negulător, şi Vameş», 

„Prolepsa, (api-hapâduo, lat. ante-occupatio) sati 
preocuparea, este :0 figură prin care se previne 
obtecțiunea. adversarului, spre a o respinge mal 

“dinainte, e 
„ Boileau, ca să întempine 
aduce că .ataca pe Chapelain din ură, răspunde prin 

“0 admirabilă prolepsă (Satira IX): „ 
II a tort, dira Pun ; porquoi. faut-il qu'il nomme? 
Attaquer. Chapelain! ah! c'est un si bon homme; 
Balzac en fait V6loge en cent endroiis divers, 

obiecţiunea ce i se pute: 

Il est vrai, s'il uveut cru, qut n'eât point fait de vers; 
Il se tueă rimer; que n'cerit-il en prose? . . Voilă ce que Ion dit. H6! que dis-je autre chose? + 

In elocința baroului mar ales. este de mare | 
folos întrebuinţarea cu succes a prolepsel. 

Suspensiumnea, serv: a ţine pe auditor în ne- 
“siguranță, pentru a-l escita cât mal mult curio- 
„sitatea şi atenţiunnea, ar&tându-r alt ceva de cât. 
acea ce el seaşepta. 

In oraţiunea funebră pentru Regina Engliterer, Bos- 
“suel, se exprimă ast-fel prin suspensiune:: 

“In Cati, 1,3.»
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Combien de-. fois a-t-elle remerei€ Dieu de deux grandes. 
-grâces: une de Lavoir faite chretienne : Tautre.... Messicurs,. 
qu'aliendez-vous ? peul-âlre Wavoir retabli les affaires du roi 
son fils ? Non : cest de Pavoir faite reine malheureuse,. 

Tot ast-fel e“serisorea -D-nei de Sevign€ adresată 
D-nei de Coulange: «Je vais vous marquer la chose. 
du monde la plus ctonnante,la plus surprenante, la. 
plus merveilleuse, ete.» 

Preteriţiunea sai Pretermisiunea, este o fi-” 
gură în care oratorul se preface că trece cu vede- 
Tec, că nu vrea să spună cea ce totuşi dice : - 

Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, 
„Le, sang de tous cotes ruisselant dans Paris; 
Le Îils assassine sur le corps de son ptre, 
Le fere avec la soeur, la fille avec la mtre, 
Les cpoux expirant sous leurs toits embrass6s, 
Le eunfants au berceau sur la pierre ecrasscs. 

Jenriade. 

(Nu, nu voiii descrie, vaete, strigări, 
Sângele cum curge, pe drum pe cărări, 
Pe îiii preste tută junghiet cum pică 
Pe frate cu soră, pe mamă cu fiică, . 
Pe soț, dându-și duhul de foc cutropiţi, - 
Pe prunci cum în legăn de pietri-s-sdrobil. 

i Gusti. (Ret. p, 171), 

„. Reticenţa este o figură în care oratorul, su-- 
primându-şI însuşi vorbirea, ivece răpede la altă 
idelă. Reticenţa se întrebuinţăză când cineva se: 
teme de a se esplica, când ar trebui'pr& multe 
lucruri spuse, sau când se dă a se înțelege mal 
mult de cât sar fi putut esprima prin cuvinte. 

Eva consoleză pe Adam, înaintea Raiului! din care- 
"erai isgoniți: Mi 

«Adame, âre Creatorul nostru, nu mal este bun? Ore cel | 
“nemărginit perde când ne dă 'ceva sau ne iartă? Ingenuche,. 
Adame, şi pote...»
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Ast-fel, în Britanicus lux Racine (act. IV, sc. Il): 

Jappelai de exil, je tiraj de Yarmte 
Et ce meme Seneque et ce meme Burrhus 
Qui depuis... Rome alors estimait leurs vertus 

+ 

Eol ameninţă venturile agitate : 

“ Jam coelum terramque, meo sine numine, venti, Na 
Miscere, el tantas audelis tollere moles ? , 
Quos ego... Sed motos praeslat componere fluctuz. 

| 
Ene, 

Comarnicaţiunea, în care oratorul, plin .de în- 
credere în dreptatea sa, se aporțeză la decisi- 
unea judecătorului, a auditorului sait ehtar a ad- 
versarului sti. Este muită asemănare între a- 
câstă figură şi permisianea, prin care cineva se 
lasă” cu totul la. diserețiunea altora, ŞI care mal 
ales este propriă a escita compătimirea. | 

Ex. din Cicerone (Pro. Rabirio, C. VIIL.): 

«Eii te 'nlreb: ce af îi făcut într'o împrejurare atât de deli- 
cată, tu care de frică al apucat lu fugă, câud pe de o parte 
furia şi râutatea lui Saturnin te chema la Capitoliii, iar pe de. 
alla... Consulii îţi cereaii ajutor. pentru libertatea patrici > Pe 
care din aceștia ar fi respectat mal mult? Pe cine af fi ascul: 
tat mal de grabă ? La cine at fi alergat mal răpedeu.. şi cui 

“al fi dat ajulor? Lui Saturnin scii Consulilor 2...» 

„Dubitaţiunea exprimă nesiguranța, îndoiala 
în care se ailă acel care vorbesce, când nu sciă.. 
nică ce să facă, nică cesă dică.  --- 

„_ Ast-fel sunt cuvintele lui C. Graechus,: raportate 
-de Cicerone (De Orat., II, 56): - ă ” 

Quo me miser conferam ? qud vertam ? In Capitoliumne ?.at 
fratris sanguine redundat. An domuim ? matremne ut miseram 
lamentantemque videam et abjectam ? . ! 

(Nenoroeitul ! unde voi merge ? Ce adăpost îmi mar rămâne? 
Capitoliul ? El este inundat de sângele fratelui meii! Casa 
mea ? acolo voiii vede pe nenorocita mea mamă vărsând la- 
crimă și murind de durere !) , 

Negcesep, Ret, și SUL, - 12
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* 

«Intro grădină S'o tai s- strică 
su Do tulpină, , S'o las mi-e frică. ? a 

S'află o floar: Că vine altul . 
Ca o lumină „Şi mi-o ridică», 

z -„I. Văcărescu: 

Dubitațiunea Iea une-orl aerul unei consulta= . > o - N dun: Ce e 
Eu să pier? cu! niă o dată, - | 
Vie-o lume îneruntată, . : 

_ Vie valuri mari de toe 
o. Niel că nor clinii din loc, | 
Ă e N Alesandri. e 

„. Corerţiunea sai epanortosa, ( Ezdvoblido,  ÎN- 
dreptez) este o' figură prin care oratorul pare a 

„se corige însuşi, ca si cum ar voi să dică.mai 
„bine sait alt-ceva de cât cea ce-a dis: 
Medicul (luând hârea de mort” în mână). 

| “Ah! fată ce rămâne în lume după no... 
Ce-ai fost în astă vicță, (ărenă pămenteseă? - 
Tu pote-al fost ca mine; împinsă, de nevoi? 
OI pote-o frumusele, . . 
Dar ce dic 2... el fu pote vr'un domn uick n me e, 

(Sorin de Boliut.) . - 

„Licența, constă “întrun ton de libertate, ce 
pare dus pină la esces, dar cu intenţiunea se-.. 

„Cicerone (în discursul pro Ligario c. 31) dice, a- 
„ dresându-se către Cesar: «Cesar, reshoiul începuse, .- el-era că și sfârşit, când, fără nici. o constrângere și. - - din propria mea voinlă, cii-m'am:unit cu acela care . > 
"se înarmaseră contra ta», 

„* Concesiamea, este o figură prin care se'acordă 
- ceva adversarului, dar "pentru a. profita chiar 

atunci contra lur; e cea mar întrebuințată în 
: discursurile oratoriee, (Cic ,. pro Ligario, c. 1; 
„pro Placco, c. &; “pro Quintio, €.15;. în Verr.,, 

II, 19) precum şi la poet. - | ae | 
S 

4
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„ISolil diceaii lui Mircea cel mate: . -* 

„Tu, ce întactstă nație creştini, | 
Strălucesci ca gina întră sa bumină ; . 
Tu, o Doanne, cărui patru țări se chin, . 
Ala să te ţie, dar esci un haiu!  ? 

Daniel Sihaştru dice lui Ştefan cel mare: . - 
Doâmme ! tu ai dreplul a schimba ?m mormentură 7 
Pentru me-alâruare, omeni şi- pământieri, ” . 
Dar u-at pacela ca, să-i umilesci ! 
Poţi ca să îi sfarîmi: dar nu să-i vobesci ! 

- Daca mâna-ți slabă sceptrul ţi-o apast, - 
Altuica mat harnic locul tăii Îl lusă! - 
Căci mai bine este- supus lăudat, . . 

De cât cu ruşine domn şi atârnat? * - 
! “ ” : Bolintineuat, 

Epifonema este un fel de esclamiaţiune sen- 
“tențiosă, care termină o na rațiune, o judecată şi 
chiar un discurs: A a ia 

e ae . Tantaene animis coelestibus irac! o 
Sa s a Anei, Led, 
Tant de fiel entre-t-il dans âme des devâts! RR 
PR , Lutrin, IL, 12, - 

"Multă vrăşinaşt ai domnii, însă cel ma! râă - RE 
” „Este chiar menia sufletului săi! —Bolint. 

Adeșea epifonemă stringe: înb”o. singură pro-. 
„-Dosiţiune, vie şi concisă, tot spiritul unei serir 
„de adevăruri, -care fuseseră desroltate cu în- 

“ tindere.. | i i 
C pi a - 

Massillon,. în prădica sa sar Pluunanită des grands, 
dupe ce probâză pe. larg că nenorociţii ati drept la: 
protecția celor muri, conchide prin acestă cugetare: 

"que les hommes 'du peuple, ,: 

. i . . ai .. e 

En un mot les grands et les prinecs n6 sont, pour ainsi dire, 
, di A a 

«Tot lueru lasă 'senienţa -sa; prin care din noii se 
nasce ; şi din tulpina Dttrână, şi putredă a copaciului 
încolţesc vlăstare tinere şi ţepene; aşa! și din robia. .- 

! B . .
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se nasce liber tatea, din neorândurală: esse vondurala... 
Jugul adduce mântuirea, precum fartuna liniştea.» 

N. Băleaseu. 
> 

«Ci totul să cuteje, să cra” la sărac.» 

Heliade după Sapho. 

“Epifonema este de cele mal multe ori o sen- - 
tinţă, care, nefiind de cât o maximă generale; 
pote sta ori şi. unde, pe când cpilonema. nu pote | 
fi pusă de cât la fine. 

Sentinta eo cugetare morală, un învețăment scurt 
-și isbitor, care, dedus din obser valiune sai scos din 
simțul comun și din consciință, ne înv aţă ce să di- 
cem sait ce se "petrece în vială. „In acest “înţeles sen- 
tința este un oracol. | 

Ast-fel sunt maximele „esprese în versurile ur= 
mătore : . - 

“ Mourir pour son pays, n'est pas un triste sort, 
C'est s'immor laliser par une belle mort. 

Corneille. 

“Cella ce nu mvre pentru: at. jărel bine, 
. Xa are drept la vială, este mort de sine - 

x 

Cella ce se bate pentru a lux tară, 
“ Sufletu-r e focul sorelui de vară, | 

. “ * 
. 

> Un popor. ce singur vrea a se robi, 
! Nu mal are dreptul liber-de a fi. 

ze 

Omul este mare, nu prin al săi nume, 
” Nasecere, avere, ci prin fapte bune ; 
Faptele sunt nvbili, nu tărina sa E - 

„Ca de o potrivă vermir-o vor mânca, - 

> Boliut, 

Sentințele, Ivuct al: unei reflexiuni reci, nu convin 
„ limbagiulur pasiuner. Puse la locul lor şi bine espresc, 

ele sunt un mare ornament in discursuri; dar, când 
devin prea desc, ele fac stilul slab și destrămat.
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Printre figurile de cugetare uni retori mar 
pun suposiţiunea sau ipotesa, comminațiunea şi 
jurământul. 

__ Jpolesa sait suposițiunea, consistă în a presupune 
un lucru „posibil sai imposibil, din care se trage con- 
seeințe : - „a Ă 

„Când ar lipsi din lume nerodi şi nerodie, | 
„Xa ar mal fi nici intrigi, ce lumea amelit. 

„Şi îusu-mi eu m'aş face atunci un om cinstit. 
- Dar lumea ce nerodă și slărue să fi6, 

- TI place-a fi myelată !... să fiii eii la Domnie.” 
AŞI pune bir îndată pe tot ce e nerod. | 
AȘI pune neroditul, și ar da:un mare rod. 

Bol. în Bătaia de '« Călugăreni, a. II, se, î, ÎN 4 9 , 

Demostene se apără contra lui Eschine, prin ipo- 
tesă dicând:, . .. . 

«Daca, printr'o lumină profetică, Atenieni! ar pute să citeseă 
în cartea viitorimei şi să prevază întâmplările ee ne aşteptă ; 
daca și tu, Eschin, at pute să le prevestesti cu răsunătorul tăi 
glas, Atena, și chiar în asemenea împrejurare ar fi trebuit să 
jacă cea cea făcut, de ar fi respectat slava sa, strămoșii să! - 

'şi grozava judecată a urmaşilor». (Mareoviel), ' 

Conminaţiunea, (ameninţarea) este o figură prin 
care cine-va intimideză pre ascultători, prevestindu-le 
ca” apropiate, ca neapărăte, nesce rele a căror. ima- 
gine saii suvenire li se. înfăţişeză. 

Joad înspăimentă pe Mathan prin acestă commina- 
Viune energică: | 

De toutes tes horreurs, va. comble la mesure; 
Dicu s'apprete ă te joindre ă la race parjure, 
Abiron et Dathan, Dotg, Achitopel : 
Les chiens â qui son bras a livre Jezabel. 
Attendant que sur toi sa fureur- se dtploie, 

„Deja sont î ta porte et demandent leur proie. * 
, 

In miselir şi crime intrecele-inc'odată. - 
Nu esti departe-acuma de viața blestemată 
A lui Dathan, Abiron, Doeg, Achitopel, 
Și cânil cari-odată mâncai pe:Jesabel; . DE 
"dând c'asupră-ţi vine a Domnului urgiă - 

- Așteptă Ta ta ușă, şi cer să te stișiă.—(Tr, de Sion). 

Ah III Se
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: Jurămentul este o figură prin care se adaugă, la: -0 afirmaliune Ore-care, circumstanțe estraordinare,. 
tare o fac mai necontestubile sau cel. puţin may stră-. lucită, a 

„ Ast-fel Psalmistul pune în gura unui Israclit,. cap-. tiv. la Babilon, jurământul de a nu uita nick odată . Jerusalismul (ps. CANAVI: . 7 
, Quomodă cantabimus canticum Domini in terrâ. alienă ?—Si „ oblitus fucro' tui, Jerusalem; oblivioni detur doxtera..mea. — Adhacreal lingua mea faucibus meis, si non 'meminero tui ;— si non proposuero Jerusalem in principio lietitite mec, 
„(Cum vol cânta cântarea Domnului în pământ slrein ? —" „De te voiii uita, Ierusalime, uitată să fie. drepla mea. Sase. lipescă limba mea de grumazul meă, de nu'ml voit aduceru-.- "ninte 'de tine—de nu voii pune înainte Ierusalimul ca întru. începutul veselier mele). . : | N ,- 

= In «Bătălia de la Călugăreni» Mihnea dice: 
Er bine, Dane, află că numar domn să fii, Ă Vind (cra, vind copii, pe Dumnedei cel viii. | 

| . | _ Bolintineanu. 
- Obs. Unit retori, împart figurile, pentru înles-. 
nivea studiului, în diferite categorii după diferi- 
tele” forme ale 'cugetiărer ;. ast-tel unii împart 
tote figurile-în 2 mari categorir: figuri de cugetare 
propriii dlise sai de raţionament și figuri de Pa-.. 
sie ; la care alţii mal adaog şi 0 a treia cate- - “gorie, a figurilor» de imaginațiune;; alțir le cla-. 
seză în liguri de cugetare, prin raționeament, prin 
combinare, prin ficțiune, prin mişcare! ete. 

Ori-cari ar fi figurelc, pentru a fi întrebuințate 
cu folos, ele trebue să nască din însuşi fondul: 
subiectului şi să nui se întrebuinţeze de căt pen-. 3 

tru a vesti, .într”o formă vie şi strălucitore,. 
nesce cugetări cari deja prin ele înseși sunt pu: 
ternice şi adevărate: Aici mai. ales trebue să fie: 

+ 

  

———— 

1) Vegi Lefrane, Style et Comp...
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| = observată măsura; căci abusul în acest gen este 
Ă cu atțât mai funest, cu cât el este: mal tot-V'auna 

ridicul. Quintilian numesce figurele, ochi ar dis- 
„ursului, dar ochii nu trehuesc răspândiți pe tâtă 
supralața corpului.. Ego vero hacc luiina Ora 
tionis, elut oculos. quosdanu. esse, eloguentie . 
credo ; sed negue oculos esse toto corpore velim 

VL 5). Si a 
" Marcovici dice de asemenea despre figuri. că : 
l-ii trebue-să le intrebuințăm cu bună măsură şi - „ cumpătare, căci inmulţindu-se cu prisos întunecă ideile 

în loc de ale înfrumuseţa. SN 
2-16 Să isvorască: chiar din natura lucrurilor ; arhi- 

tectul cel iscusit nu pune podobe şi flori latote păr. . țile clădirei, ci nunial unde să cer «neapărat şi pot. „face un -efect simţitor şi plăcut. a 
„le Figurile să împodobescă ideile. şi iară-și ideile 
-figurele, în cât să se ajule între dinsele şi să pară 

a săvirzi un trup, căci cele mai frumose figuri. vor 
fi reci și -fără putere de nu vor zugrăvi sentimenturi 
însuflețite chiar de lucrurile de care'vorbim. a 

4-16 Să. pregătim figurile de departe 'şi să le adu- 
cem cu meșteșug,. întocmai ca florile -care nu se i- 

-vese de-o dată, ci să formeză cu încetul, pînă când, 
desvoltându-să, ne: înbată, cu'a. lor, dulce mirosire»,— . 

(Bet. 185). ... aa a 

N
 

N 

 



RESUMAT SINOPTIC | 
II 

„ ELOCUȚIUNEA (stilistica) - 

o STILUL 

7. Calităţi generale : . 
N Puritatea, cc... Purismul 

" Barbarisme solecisme (provin i . (Propri la). 4 ' I Cia- 
(Proprietatea, coreclela) . 4 lisme, archaisme, neologisme) ” | Galimatia 
Clarilatea., Obscuritatea, non sens” . LE Equivocul. 
Precisiunea . ...,, » +  Prolixilatea - Afeclatiunea Xaturalul. ., a. 4 Stilul academie 
Nobleţea. ,.......  Sermo proletarius 

Cuvintelor ; Cacofonia 
Fraselor, (stil biblic) 
(per i0da) 

Armonia de sunet ă : Imitalivă de inișcare 
de sentiment 

2. Calitaţi particulare : 
Stil simplu 4 Simplitatea 
(stil familiar) . 1 Concisiunea (laconismul). 

Elegania 
Avutia 

St . | Fincta 
temperat P Delieateţa , 

Naivitatea _ 
Graţia 

Energia 
“an Veheminta 
i Ă Magnificenţa 
“ 

de cugetare Sublimitatea €- de sentiment 

(Varietatea, Conreninţa, Alianţa de cutinte, Epitete etc.) II 
4 

4



  

RESUMAT' SINOPTIC 
| STILUL (urmare) 

PI pRIGUBI | 
10. Tropi, 

1. Metafora 
Alegoria 
Cataceresa 

II. Metonimia 
Sineedoca 
Antonomasa 

%. Figuri de cuvinte 

  

| Flipsa (Zeugma) 
24 Pleonusmul (perisologia) ” 
| Silepsa. . 

„ Iperhata, chiasina 

Geminatiunea ' 
A Conversiunea 

aul Complexiunea 
N 3 Repeliţiunea Trad ucliunca 

” Conexuin, 
„* - 7 Disjuneliunea 4 — . Ni A 

î = |. Aposiţiunea 
“ 9 Deelinatiunea 

i, — Gradaţiunea, Sinonimia 
în) -*| Tautologia și Espoliţiunea 
A - Eufemismul. Onomatopeu 
A O | Enalaziul,. Antiptosa 
i. „| Latinismul, Elinismul, ete, -” 

p. N Paronomasia . 
| Omiopton—omiotelevton 

i | 3", Figuri de cugetare : 
“Interogi ibiunea, Subjecţiunea 
Apostrof Exelamatiunea 
Prosopop&i | (Dialogismul) 
Obsecraţiu ta Optaţiunea 
Imprecaţiulca 

eona 
-topea 
Portretul 
Caracterul 

Ipotiposa $ Paralela 
- Cronografia 

Topografia 
| Destripţiunea 

"4 Acurmulațiunea 

  

Iperbola (Parodia) 
Litota, Estenuaţiunea 
“Perifrasa, Emfasa | 

- Antitesa, Antilogia 
Cumparaţiunea (Contrastul) 

'" Alusiunea 
Gradatiunea, Prolepsa 
Suspensiunea, Preiermisiunea 

„Reticenta 
Comunicaţiunea, Permisiunea 
Dubitaţiunea 
Corectiunea, Licenta 

“ Concesiunea 
Epifonema, Sentinta 

Aronia ( Asteismul), Sarcasm ulIpotesa, Cominaţiunea, 
ve Jurănienlul



„1 PARTEA A PATRA | 
—— . . 3 

ACȚIUNEA 
- Cicerone uumesce acțiunea oratorică elocința, 3 corpului : est enim actio (iasi serito conporis (de Ovat., 1, 39). 

Acţiunea oratorică are un mare rol în eb- „cință ; la cer vechi mai ales, importanţa acţiuni era forte mare: Demostene, întrebat asupra par lităţilor necesare unui orator, Tespunde că tea sunt trei: acțiunea, acțiunea, acțiunea.     
   

    

  

- Acţiunea este ca o limbă universală, pe cole tura a dăruito tuturor Omenilor; ca esie o putere care lucreză asupra ignoranților, asupra. vulzului și chiar asupra străinilor, observă Cicerone, -f/: | . . . . , j Acţiunea oratorică coprinde mişcările, /pronun- ţia şi memoria. o Ț 
Axa : : ! Î Mişcările. — Primul lucru ce trebue să oljserve: ora- torul în acțiune este espresiunea fisionon că sele, sai mișcările obrazului. Cicerone cere ca oraforul să aibă 

abes-- 

e -na-. 

0 lisionomiă plăcută ; Căci obrazul este oglinda sufletu- : lui: Sarat în ore Omnia: pa Fisionomia esprim& mila, durerea, iubirea, admi- rațiunea, dispreţut şi, în fine, tote „m nifestările su- fletulur, Ia: AS : , d | In fisionomiă trebue să distingem dou& feluri de: trăsuri : mobile şi imobile. / 
7 | : „j 

Î 

N 

+
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“Imobile sunt acele părti care nu se schimbă nict' 
o dată; precum” nasul, bărbia, etc.; iar mobile, acele: 

care se pot mişca, precum ochil și buzele: 
Ochik esprim “mai mult sentimentele sufletului; bu. 

zele,-pe ale inimel. Oratorul. trebue: deci să evite a 
închide ochii, “-care e un defect al celor cari reci- 
teză și șe tem ca Să nu uite: A" închide ochilea 
stinge lampa sufletului. Nu * trebue asemena a fixa 
ochit la un singn obiect, nici să se preumble privi-- 
rile asupra auditorului într? un mod curios și-necuvi- 
incios; trebue Iaraşi cineva să evite: de-a se uita în. 
jos..oră lu o pante, de a ciipi din „ochi, „de a privi. 
pr6 mult bolta edificiului, ete. m 
„Mişeările buzelor sunt asemenea de Observ ate. când; 

oratorul. înalță. buzele cu dispreţ 'saii 'le lasă să cadă 
cu moliciune, când şi le mişcă sait când le deschide,. 
ori le stringe pre tare, cade “in atâtea defecte, pe 
care cel câre aspiră la perfecțiune trebue săle evite.. 
«Nu mal putin importante în acţiunea oratorică 

“sunt şi mişcările ce se “fac” cu mânile, cu picidr ole 
“precuin și finuta corpului întreg. 

“Obiceiul este ca. oratorul să vorbescă stând întru un 
“singur loe și: mat mult în: picidre. Nu este indiferent 

însă a-și ține. cine-va piciorele în orl-co chip: sunt 
“oratori cari-si lipesc piciorele . unul de altul ea .mo-. 
miele egiptene ; sunt alții-cari le ţin desfăcute. ca 
colosul de la: Rodos. Unir se legănă când pe un pi- 
cior, când .pre altul. ca o. pendulă; alții tropotă ca . 
şi cum al. călca - “desculți pe un grătar cu cărbuni a- 
prinşi. - | 

-Cea mai bună posiţiuire, care pote da mal multă 
-gruțiă şi forță, este acea în care un picior: se ține: 
putin înainte, cel alt drept și tare, aşa ca posițiunea 
copului să fic dreptă și naturală. 

| Posiliunea colonel -ver: vlebrale nu, este” asemenea in- 
“difeventă ; să nu ne întoreem pre: mult înapoi, „ca 
cum am voi să fugim de vorbitorii noştri” de temă 

"seu din dispreţ; să nu ne plecăm iarăşi: pre mult. 
înainte, nic la drepta, nici la stânga, ci cât se pote- 

"să păzim linia verticală. Nu trebue. a ridica din u-. 
meri ea copii rit crescuti, nici să-l tinem îndăret. 
„ca. soldaţii i în front. “Posiţiuriea colonel vertebrale să. 

. = “
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“fă naturală; nici rigidă ca o bară de fer, nici flexi- 
bilă ca o ramură de salcie, semnul servilismului.: 
Capul să [iă ardicat în sus cu noblețe, fără a fi dat pe 

dbate îni semn de aroganță, nică aplecat spre pept ca! 
Iesuiţii, sait înclinat spre o parte ca sfioșil cari se 
tem a privi în faţă. | ă 

Mişcările braţelor şi ale mâinilor, constitue mal 
ales acea. ce .se numesce gesturi. Trebue dar a ave 
muliă atenţiune asupra lor: a vorbi cu o mână sait 
amendout& în busunar, e semn de o tamiliaritate ne- 
cuviinciosă; a isbi cu pumnul în masă sai, în tribună; - 
e brutal; a împreuna mânnile în chip de rugăciune, 

“e o posițiune care convine numai călugărilor ; a pune 
„0 mână pe inimă şi a învârli“pre cea altă în -aer, 
e un gest de comedian; încrucișarea bralelor e o po- 

„Sițiune potrivită în discursurile de ralionament, der 
și acestă posiliune pre îndelungată devine monotonă. 

„+ De altminteri cel mai bun mijloc de a da mişcări- 
lor espresiuni potrivite cu discursul, este de a îi bine 
pălruns de cea ce oratorul are să spună; cele-Valte | 
vin atunci de la sine. ! 

Pronunţia, — O fisonomiă cât de fericită şi espresivă, 
gesturi cât -de nobile şi elegante, nu fac nimic fără 
o pronunții bună, fără o voce armoniosă şi clară. 
Urechea e drumul inimel— și vocea se adrestdă 
urechei. | iu | 
„Vocea oratorului trebue să fie ast-fel, în cât să-l 

facă lesne şi pe deplin audit și să încânte urechea 
auditorilor săi. | 

a). Penlru a fi lesne şi pe deplin audit, trebue a 
observa: î) intensitatea . sunetului, 2) articulațiunea . 
cuvintelor, și 3) încetul necesar sai tactul. E 

„1. — Intensitatea sunetului, — Vocea umană are tre 
tonuri: înalt, medii și jos. 
“Tonul potrivit unui orator mai mult este tonul 
medii; un orator nu trehue nici să strige, nicr să: 
şoptescă când vorbesce. în public. . 

Tonul medii convine în discursurile publice și în 
conversaţiunt, dar și el are diferite grăde și trebue 
să ținem semă de locul unde vorbim și de numărul 
auditorilor, Pentru exordiii convine un ton simplu și 
dulce; divisiunel se cuvine un ton regulat; naraţiu-
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nei_se potrivesce tonul vari iat, după împrejurările e care 
se istorisesc; confirmaţiunei convine un ton mal viii: 

„şi mal puternic ; peroraţiunea trebue să aibă tot fo-.- 
cul vorhirel. 
9. — Articulațiunea este mecanismul vorbirer; ar- 

ticulațiunea constă în-a deosebi fiă-care silabă de. 
- aceia care o precede și de aceia care o urmeză. Su-. 
netele s6mănă cu ondulațiunile: câ produce o petră 
cădend întwun basin : cele'd' ântâiă împing 6re-și cum: 

„pe cele-lalte; şi dacă li se lasă limpul necesar de a. 
se forma, se va produce-o serie de cercuri concen-. 
trice, înfățișând tabloul armoniet cele mar perfecte ; 
dar dacă s'ar arunca mal multe pietre de o dată, în 
basin, se va face o confusiune, şi. orl-ce armonie ar: 
dispare, Tot ast-fel e: şi eu cuvintele; dacă fiă-care - 
articulaţiune cade la rindul săă, ondulaţiunile sonore: + 
se vor desface întrun mod egal și lămurit ; în casul 
contr arii, ele nu vor ajunge. În urechie de cât Sfâră- 
mate şi confuse, iar oratorul devine un mâncător de. 
cuvinte, ...- 

3. — Incelul sait tactul necesar. — Articulaţiunea pro-. 
„supune tactul; prin acâsta nu se înțelege însă acel 
tact greoi şi obositor, acele cuvinte legate cu plumb ; 
ci un tact energic: Şi 'aceentuat, care urmăresce miş-. . 
cărea cugetărei. E 

_* Quintilian a dis: vorba să fie iute, "dar nu preci-- 
„pitată; moderată dar nu încetă: Pr opiu igitur sil: 

OS, non praeceps; moderabum. non lenta. ” 
“Spre a nemeri acest încet măsurat, oratorul trebue. 

-să fie bine pătruns de sentimentele ce are să exprime, 
fără însă a fi dominat de ele. - * 

D). Pentru a îi ascultat cu plăcere trebue a avea o: 
“voce plăcută şi o bună pronunțiă. Natura dă [iă-eă- 
ruia un organ, mal bun sait mat răi; dar, arta pote 
perfecționa organele cele ma! ingrate; precum și de- 
prinderile. urite pot altera, org zanele cele “mal armo-- 
niose. ” 

»Pronunţarea este motorul activ care: urmeză arti-- 
culațiunei, al cărei complement este; căci dacă arti-. 
culaliunea descompune - cuvintele, „pronunția le dă. 
formă, culore şi simțire.» )). : E 
  

1) Vegi Manuel de Ia parole, M-me Thenard, Paris 1896,
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» * dice> (Ret. p. 92), 
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4 Principalele” defecte ale pronunțării . sunt : gân- 
a 

ăvirea, sisiirea și pellticia,-vorbirea pe nas, mâncarea. 
"de cuvinte, ete. a , 
„Memoria, — Memoria se pole considera ca fâcend 

parte: din acţiunea oratorică; mulţi retori însă, mai 
„ales dintre cei vechi, “1 dai o importanţă mal mare, 
considerând”o ca o parte separată a Retoricei. | 

Memoria, -în raport: cu elocința, este facultatea de 
-a conserva ordinea cugetărilor nostre; ea este. de 

„- cea mal mare importanţă pentru un orator ; căci fără . 
„.memoriă orl-ee discurs-public. ar fi- imposibil. | 

«Ţinereaminte sau memoria, dice Molnar, ține ŞI - 
”“pădesce în “niinte câte-aii “alat ritorul, şi datoria că 
Jaste ca să aducă aminte şi ritorului să nu se -abată: 

„Si să nu se depărțeze de lucrul carele ait hotărât a 

e + Se disting două feluri de memorie: memoriă me- 
„“canică şi memoriă intelectuală. .: 

Memoria “mecanică consistă în a contracta o deprin- ; 
„*dere de a ţine minte: datele, nume proprii, cifre etc.; 

iar cea intelectuală, care cste adevârata memoriă, re- 
„sultă din rânduirea și înlănțuirea ideilor. .! 

Acestă facultate se pote cultiva prin diferite, mij- 
„loce dintre. care, cele-mar'importante, sunt: acestea: 

1). Să se întrețină menioria mecanică, învețând 
„"tot-Va-una pe din afară câte ceva: bucăţi de -poesii 

saii altele; prinl”acesta nu numal că. memoria se 
înavulesce cu un mie tesaur literar, dar fibrele 
creerului care-presidă la amintiri, conservându-se: 
tot-d'a-una curate şi netede, câștisă, prin acest sim- 
plu eserciţiii, o facilitate năsdrăvană de a ține minte 

- chiar lucrurile” cele mar - abstracte şi cele mar puțin 
„metodice. a A E 

2). Trebue ca studiul să se facă cu atenliunea cea 
mai seriosă : un lucru care se înțelege bine se. în- 
tipăresce în minte și nu se mal uilăi nici odată. | 

3) In momentul studiului nu trebue a'se preocupa. 
cineva de nici o cugetare streină 'opusă studiului. 

„__4). Asociațiunea ideilor; este de mare interes. ţine- 
ril-de-minte ; de acea este bine ca, voind a ne rca- 
minti un lucru abstract, să-l asociem cu un altul con- 
cret cu care se ascmănă. Ă ” A
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„Acestă regulă, de. a se folosi de asociațiunea idei- 
lor, a fost mult întrebuințată” de. cel vechi ; cl "șI făz 
ceaii un lant de idei concrete, cu care se serviait în- 
tru reâmintirea ideilor celor ma! abstracte. . . | 

5). Mijlocul cel mat puternice Şi cel mal eficace do. 
- a-ȘI cultiva -cine-va memoria, e de a-şi pune “ideile . 
într'o ordine aşa de logică şi rigurosă, în cât apari- 
țiunea _uncă idei să aducă, neapărat şi pe rând, pre 
“cele-Valte; căelr ideile nu stai isolate, ci sunt legate, 
unele de altele, prin legături naturale. o i 

Molnar (Ret. p. 291), pe lângă lectura cu atenliune 
pune — între <canonele pentru buna ținerea minte> — 

„Si învețarea- discursului «nu tot, de o dată, ci pate 
după parte> precum şi însemnarea cu <0' cruce (7) sai 
cu o steluță (4) ete.» pentru a.arâta locul .unde se | 
împedică mintea, 
„Tot -pentn. acâsta el mai. recomandă“ «ca să -nu : 

schimbe nici o dată Ritorul hârtia aceia, pre care a 
„scris cu însuşi mâna sa şi cu care sa slujit ântâiaşi 
--dată la învățătura cuvântului». Regule de care se ser- 
vese "mulți şi cu: succes. 

. 

Cea mai admirabilă aplicaţiune a "memoriel. 
este împrovisațiunea: . , 

«Spiritul printwo agilitate uimitore,. ocupat. în ace- 
laşi timp cu probele, cu argumentele, cu espresiunile, | 
cu- disposiţiunea, cu. gestul, cu pronunția, şi mergând. 
întruna înainte și dincolo de cea - ce se dice în mo- 
“mentul aclual, prepară cu ce să alimenteze fără. în- 
trerupere pe orator, și incredințâză acest deposit me-. 
Morici, care, cu o mână credineiosă, primindu-l de la "“invenţiune și trecându-l la elocuţiune, ?] Anainteză o- „ratorului, fără a lua înainte. nici a întârzia ordinele "sale cun singur moment». 2) a 

«Dar: pentru a ajunge la asemenea triumfiuri ale *- memorie), trebue a o nutri și forma, deprindend'o 

IEI 

  

„1.. Ulysse de Marsillae Leţons de Lilicvature, art. Action | . 
"2. Rolin, după Quintilian, X, 7. --
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. 

a retine cu credintă capod'operile marilor orator şi ale marilor poeti... 
«De almintrelea, aci, ca și în cele alte părţi ale. . actiunei, se, pote lesne vede că, cultura şi eşereiţiul pot învăţa mal mult de cât cărţile şi preceptele». (Le Clerc, Rhct., pag. 315). 

ID OZ , ÎN 

CONCLUSIUNE , 
Regulele artei ovatorice, atât ale invențiuihei. 

cdi şi acele ale disposițiauci şi elocuțianej,. 
mi Sunt particulare mai discursu'ai. Aceste: 
vegule se aplici. mai lu ori-ce fel de conupo-: 
sițiune literară, şi cunoscința lor este folosităre. pentru ovi-ce subiect ai au€ cine-va st trateze.!). 

! Pre de cultă, parte, după, însăşi mcivturia lui. 
Quintilian, regulele prescrise de Retorică na: 
sunt nici generale. nici invariabile : Blocinţar „Tar. [i anevoe de atins, dacă s'a pută ridica cine-ta la densa prin o metodei sigură şi după. 
unu drum care să ducă, drept la ţintă. . 

Din tote vegulele, numai una singură este: 
Care mu Sufere mici o escepțiune, acea de a: 
vorbi potrivit cu lucrul, Cu persoanele; cu timpul, cu locul, Dacă cine-va s'a plânge de nesi- 
getranța vagă a celor alte: pvecepte, daca sar - întreba : cine să ne arate alegerea. acestor sti- 
lui, a acestor figuri etc. î se a respuice :- 
Numai gruzstu perfectionat prin lectura şi imita- 
rea modelelor mari, Preceptele utile adunate aci. 
sait mai lesne de dat de cât de urmat: 

Savoir la marche est chose fort unie; 
Jouer le jea, c'est le fruit du genie. ) 

Da 
  

1). Vedi Geruzez, Bndt.. 1 6, | E 2) Le Clerc, Xouvelle Phetovique, Paris MDCCCXLVIIE. 

JI. B.R. 
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Exemplele ce urm6ză se refei la regulele enunțate, în text (la Pag. notate în parentese) şi pot serui ca. exerciţii de traduceri, ca. recitări şi ca material pentru analise stilistice, consti- tund ast-fel an capital literar prețios şi -fâte . util pentru şcolari. ae - 

„ Enumărarea părţilor (pag. 43). .:- 
„ Vârstele omenescă : 

o — Din Horaţii -- 
“Tu, quid ego et populus mecum desideret, audi. Si plausoris eges aula manentis, et usque 
Sessuri donee cantor Vos plaudite dica, 
Aelatis cujusque notandi sunt tibi mores, 
Mobilibusque decor naturis dandus et anis. Reddere qui voces jam scil pater, ct pede certo Sienat humum, gestis paribus colludere et iram Colligit ac ponit temere, ct mutatur in horas, Imberbus javenis, tandem custode remoto,: Gaudes equis canibusque et apriei gramine Câmpi; - Cereus in vitium flecti, monitoribusque asper, Utilium tardus provisor, prodigus aeris, | “Sublimis, cupidusque, et amata reliuquere pernix, Conversis studiis, actas animusque virilis 
Quaerit opes'et amicitias, inservit honori, | 
Commisisse cavet quod mos mutare laboret. Multa senem circumveniunt incommoda, ved quod Quaerit, et inventis miser abstinet ac timet uti, 

,
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» Vel quod res omnes timidă gelid&qu ministrat; 
Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri, 
Diflicilis, querulus, laudator temporis acti - 

„Se puero, castigator censorque minorum. 
Multa ferunt ânni venientes commoda secum, : 
Multa recedentes adimunt. Ne forte seniles 
Mandentur juveni partes pueroque viriles, 
Semper in adjunctis aevoque morabimur aptis. 

| e „De Arte poet. v. 153. 

- Din Boileau — 

- Le temps, qui change tout, change aussi nos humeurs; 
- Chaque.âge a ses plaisirs, son esprit ct ses meurs: 
Un jeune. homme, toujours bouillani dans ses caprices, 

“Est prompt ă recevoir l'impression des vices, i 
"Est vain dans ses discours, volage en ses dâsirs, 
Retit ă la censure, et fou dans les plaisirs. - 
Iâge viril, plus mur, inspire un air plus sage, _ 
Se pousse aupres des grands, sfintriguc, se menage, 
Contre les coups du sort songe î. se mainlenir, 

“EL loin dans le present regarde Pavenir. 
„La vicillesse chagrine incessamment amasse, i 
Garde, non pas pour-soi, les lresors quw'elle entasse, -- 
Marehe en tous ses desseins d'un pas lent ct glacc, 
Toujours plaint le present et vante le passe;. 

» Inhabile.aux plaisirs dont la jeunesse abuse, 
“Blâme en cux les douceurs (ue lâge „lui refuse. 

“ art. poeta v. 373, 

; 1 — Din Cantemir — 

întâia dar vârstă şi flore a vietii omenesc, pruneia este... 
Prunecia tipos și pildă al altor vârste este, adecă fară nici o 
rcutate fiind, şi decia din di în di crescend, către acele mar copte . 
verst - mergând... - PN - 
„„A dona și a treia vârstă, saii legătura “flori a vieţii ome- 
nesci copilăria şi catarigia este; la care verstă omul ajungend 
precum florea de va în vreme bună lega, bună pomă face, 

“ară de în vreme rea, rea pomă va face.. , 
In copilăriă legea vel înveța, în catarigie, istecrunca vel de- 

prinde. In copilăriă pedepsa a suferi vel invelu ; în catarigie
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învățătură şi minte ver agonisi... Copii nepedepsiţi, din :chip Omenese în fire dobitoceseă se primenese,.. . . 
Copilul meînvăţat dobitoc mie cresce; .. | ..Zară mare făcân'lu-se boii mare se:numesce. 

„A patra verstă, sai încă de curend legată pâmă a “vieţi o-" „menescl, Yoinicia este... Voinicul de tote socotit şi străjuit a „fi se-cade; că intr'acea vârstă maj mulţi neprieteni” de cât în-'-, irallă vârstă are. o | A cincea vârstă, saii cocerea pOmel a vieţi omenesci, băr- „Văția este: care ca o pomă la vreme ajunsă și coptă este, și, câtă-va vreme într'acel chip şi întracel gust vemâne ; aşa dar „omul la vârsta bărbățiet, ajungend, în tole dulce, întreg, copt, a fi i se cade; nici să se cunoscă, asemenea unor pume, carele pe din afară arătose și chipeşe se arată, iară mușcând amără- - “ eiune și cumplit gust 'vel alla .. şi acesta socotesce că de vreme. „ce cu trupul vârtos, tare. bărbal şi vrednie escl, cu cât mar mult eu sufletul: mar tare, năt vertos, mar bărbat şi mai vred- nie'să fil. Şi acâsta să scir că: când. escl, mai țare, atuncea și neprictenu 1nar tare îți va veni, Şi în potriva celui vârtos, duş- manul se înverloșeză... | | - A şesea vârstă, sati începerea lângedirei pâmel a, vieţei o- menesci, cărunteţia este ; care ca o pomă când, şi de oparle, Şi. de alta, a se ovili.şi a putredi începend, din di în-di încă - spre mal putregiune nicrge, . - e . Aşa dară o 'prielenule ! ce gândescr ? şi ee întrebând alergi ? Tată înainte vestitorii ji-aii venit! Iată solii t-aa sosit! lată peril albi în: cap. şi în barb: (i-ai răsărit! Tati genuehile slă- bind spre pământ a se închina ai început! lată că mijlocul spre _ slăbiciune s'aii prefăcut ! Iată eă din doui ochi patru îll trebuese ! „Iată că tote a trupului organe te părăsesc! „lată că cele patru 

şi aşedarea mijloc şi mijlocire nu UI S'aii dat! > 
Aşa- dar versta acesta a o cunosce si se cade, ca cum: o pâmă, > 

slihil cine de sine în ades se sfadese! Iată că spre împăcarea | 

„adecă un măr, sai:o pară, dacă -întrun loc a putredi o veri, Precum încă nu multe dile și de toi putredă şi de lepădat iară | nu de mâncat. că o ver vedea sciut este.: o . „-Pentru acesta precum mar vertos, începi a îmbătrâni, cu atat E mai vertos începe sufletul a-ţy griji şi cu Dune fapte a-l înti- neri. : - - a A seplea vârstă, saii de tot pulregiunea pâmel vielei ome- | nesci, bătrenețea este... Atuneea adevăratul trup imbătrânind ! sulletul îutineresce. Acum dară-în minte să (i fie «că mortea „nu va.zăbovi.». ete , „ Divanul humei, 

Comparaţiunea (pag. 45). 
Bossuet compară, devotamentul lui Aichel le 

"Tellier cu sacrificiul lui Isus-Ohristos : 
«Mais on faisait contre: lui (Le Tellier) de plus -fu- E nestes complots. Combien regut-il d'avis secrets que: 

, 

..
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sa vie n'âtait pas en stirete? Et il connaissait dans: 
le partide ces fiers courages dont la force malheu- 
reuse et esprit extreme ose tout, et sait trouver des.. 
executeurs, Mais -sa vie ne lui fut pas precieuse, 

- “pourvu qu'il fut fidele ă son ministere. Pouvait il faire 
ă Dieu un plus beau sacrifice, que de lui oflrir une: 
âme pure de Liniquite de son sitele, et devoute î 
son prince et ă sa patrie ? Jesus nous en a.montre 
“Vexemple : les Juifs memes le reconnaissaient pour 
un si bon citoyen, qu'ils crurent ne pouvoir donne» 
aupres de lui une meilleure recommandation ă ce cen- 
tenier, qu'en disant â notre Sauveur: «Il aime notre 
nation.» Jerâmie a-t-il plus vers de larmes que lui 
sur les ruines de sa patrie? Que n'a pas fait ce Sau- 
veur misericordieux pour prevenir les malheurs de 
ses citoyens? Fidtle au prince comme â son pays, 

“il p'a pas craint d'irriter Penvie des Pharisiens en 
defendant les droits de Cesar: et lorsquiil. est mort 

„pour nous sur le Calvaire, victime de Punivers, il a 
„xoulu que le plus châri de ses Evangelistes remar- 
quât qu "il mourait .spâcialement «pour sa nation :» 
qui noriturus erat pro gente.» 

- (Bossuet, Or. fun. de Michel le Tellier). 

Causă şi efect (pas. 50. 

Arăţând causele care ai făcut pe tenărul Horaţiu. 
să'și ucidă sora, tatăl lor salveză pe” ucigaș de la o- 
pedepsă sigură : | - 

| LE “VIEIL HORACE . , 

Sire, c'est done ă moi de repondre ă, Valere, 
Mes enfants avec lui conspirent contre un pere : 
Tous trois veulent me perdre, et sarment sans raison 
Contre si peu de sang qui reste en ma maison. 

: (A Sabine.) 
Toi qui, par des douleurs â ton dev oir contraires, 
Veux quitter un mari pour rejoindre les fieres, - 
Va plutol consulter leurs mânes  gântreux : 
Ils sont moris, mais pour Albe, ct s "en tiennent heureux : 
Puisque le ciel 'voulait quw'elle făt asservie, 
Si quelque sentiment demeure apres la vie, 
Ce malheur semble moindre, et moins rudes ses coups,. 
Vovant que tout Vhonncur en retombe sur nous; 

A . .
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Tous trois desavoueront la douleur qui te touche, - . — 
„Les larmes.de les veux; les soupirs de ta bouche, + 
1/horreur que tu fais voir d'un.mari vertueux. 
Sabine, sois leur sour, suis ton devoir comme eux. 

(Au roi.) . 
Contre ce cher €poux Valcre en vain s'anime : - 

" Unitpremier mouvement ne fut jamais un crime: 
Et la louange est due, au lieu du châtiment, 
Quand la vertu produit ce premier mouv ement. -. 
Aimer nos ennemis avec idolâtrie, 
De rage en leur.trepas maudire la patrie, 
Souhaiter â PEtat un malheur infini,. . 
Cest ce 'qwon nomme crime, et ce quwil a puni. 
Le seul amour de Rome a sa inain animte; 
II serait innocent s'il Tavait moins aimee. 
Qu'ai-je dit, Sire ? il Vest, et ce bras paternel 
L'aurait dâjă. puni s'il 6lait criminel :. . 
Jaurais su mieux user de Penticre puissance , - 
Que me donnent sur lui les droits de la naissanee: 
Jaime _trop honneur, Sire, et ne suis point derang 
A souifrir ni daltront ni de crime en mon sang. 

" Cest dont je ne.veux point de temoin que Valâre; 
Il a vu quel aceucil lui gardait ma colcre 
-Lorqu'ignorant encore” la moitic du combat, 
Je croyais que sa fuite avait trahi VEtat.: 
Qui-le fait se charger des soins de ma famille? 

" Qui te fait, maler6 moi, vouloir venger ma fille ? 
Et par quelle raison, dans son juste “trepas. , 

" Prend-il un interât qwun pere ne prend pas? - 
On craint qu 'apres sa sour il men maltraite d'aulres? 
Sire, nous m'avons part „Iu "a la honte des notres, 
Et de quelque facon quun autre puisse agir, 

„Qui ne nous touche point ne nous fait point rougir. 

(A Valcre.) 

Tu peux pleurer, Valere, et mâme aux yeux d'Ilorace : 
Il ne prend intret qwaux erimes de sa race: - 
Qui n'est point de son sang ne peut faire. Vafiront 
Aux lauriers immortels qui lui ceigneut le front. 
Lauriers, sacrts rameaux „qu'on veut reduire en poudre. 
Vous qui mettez șa tele â couvert de la foudre, 
I/abandonnerez-vous ă Vinfăme couteau 
Qui fait ehoir les mâchauts sous la main dun bourreau ? 

| Romains; soufirirez-vous qwon vous immole un homme 
Sans qui Rome aujourl'hui cesserait d'etre Rome iz 
Et quun Romain s'eiloree ă tacher le renom : 
D'un guerrier ă qui tous doivent un .si beau nom ? 
Dis, + alere, dis-nous si tu veux quhil psrisse, Pa 
Ou tu penses ehoisir un licu pour son supplice: 
Sera-ce entre ces murs que mille ct. millă voix 

„Font Fesonner encor du bruit de ses exploits ? 
Sera-ce hors des mis, au milieu de ces places . 
Qw'on voit fumer encor du sang des Curiaces ?



„acel nefericit monareh. . 

200 

  

Entre leurs trois tombeaux, et dans ce: champ d'honneur 
Temoinș de sa vaillanee et de: notre bonheur 2 ” 
Tu ne saurais cacher sa peine â'sa vietoire: -- 
Dans les murs, hors des murs, tout parle de sa gloire, 
Tout s'oppose ă Veftort de ton-injuste amour, 
Qui veut d'un si bon sang souiller un“si beau jour, 
Albe ne pourra pas soufirir un tel speelacle, -* - 
Et Rome par ses pleurs y mettra trop d'obstacle., 

Vous les previendrez, Sire: et, par un juste arrât, 
Vous saurez embrasser bien micux son interât, 
Ce quiil a fait pour elle il peut encor le faire; 

“ peut la garantir encor d'un sort contraire. 
” Sire, ne donnez rien â mes dehiles ans: - :.- .. 
Rome aujourd'hui m'a vu pere de quatre enfants ; 
Trois en ce m&me jour, sont moris pour sa querelle : 
Il men 'reste encore un, consepvez-le pour elle: 

- N'otez pas'ă ses murs un si puissanl appui + 
„Et souitrez, pour finir, que je m'adresse ă lui. , 

(A Horace)  .- . ! A . 
Ioraec, ne crois pas que le peuple stupide DI 

. Soit le maitre absolu dun renom bien solide. * pa 
Sa voix tumultueuse assez souvent fait bruit, : 

- Mais un moment eleve, un moment le dstruit :: 
Et ce qui contribue ă notre renomimte .: IE - 
Toujours en moins de rien se dissipe en fumce. - Ii 
C'est aux-rois; c'est aux grands, c'est aux esprits bien" faits,. 
A Yoir la vertu pleine en ses moindres efiels ; i 
C'est d'eux seuls qu'on recoit la veritable sloire ; . 
"Lux seuls des vrais hâros assurent la memoire, . 
Vis toujours en Ilorace, et toujours aupres d'eux 
Tot nom demeurera grand, ilustre, fameux, - * 
Bien que oceasion, moins haute-:ou moins brillante, 
Iun 'vulgaire ignorant trompe /injuste attente. , 
Ne hais done plus la vie, ou du moius vis pour moi, 
Et pour servir encur ton pays et ton roi.. : - 
Sire, jen ai trop dit:.mais Taffaire vous iouche, 
Et Rome tout entitre a parl6 par ma bouche. 

SE Corneille, Ilorace a. v. se. 3. IN 

Moravuri oratoitice - 

„+ Decenţa (pag. 85): 
Prin portretul ce face lu Carol |, regelui 

Engliterei, Bossuct vorbesce de tote nenoro- 
cirile Engliterei, fără să fie necuviincios faţă de 

<Quelque haut qu'on puisse remonter pour recher- 
cher daus les histoires les exemples des grandes mu-
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« tations, on trouvera que jusques ici elles sont cau- 
ses, ou. par la, mollesse, ou par la violence des prin- 
ces. En effet, quand les princes, negligeant de con- 
naitre leurs alfaives et leurs armâes, ne travaillent 
qu'ă la chasse, comme disait ces historien, n'ont de 
gloire que pour le luxe, ni d'esprit que'pour inven- 
ter des plaisirs ; ou quand, emportes par leur hu- 
„meur violente, ils ne gardent. plus ni lois ni mesu- 
res, et qui'ils otent les egards ct la crainte aux: hom- 
_mes,.en faisant que les maux -«u'ils souftrent leur 
„paraissent plus insupportables que ceux qu'ils pre 
-voient : alors ou la licence excessive, ou la patience 
poussce ă Lextrâmite, menacent terriblement les mâi- 
sons regnantes. - : - Si . E 

Charles I-er, roi V'Angleterre, . dtait juste, modere, 
magnanime, tres-insivuit de ses affaires et des moy- 
ens de regner. Jamais prince ne fut plus capable de 
rendre la royaut6 non-seulement vânerable et 'sainte, 
mais encore 'aimable et ehâre ă ses peuples; Que lui 
peut-on reprocher, sinon la elemence ? Je veux bien 
„avouer de lui ce qwun auteur celtbre â dit de Ce 
"sar, quiil a te element jusquâ 6lre oblige de sen : 
repentir: «Ciosari proprium et- peculiare sit clemen- 

„sti insigne qua usque ad penitentiam omnes supe- 
«ravit».-Quc ce soit donc li, si Pon veut, ilustre 
defaut de tharles aussi bien que de Cesar; mais que. 
ceux qui veulent croire que tout est faible dans les 

- maălheureux et dans les vaincus, ne pensent pas pour 
cela nous persuader que la force ait. manque â son 
courage, ni.!a vigueur ă ses .conseils. Poursuivi îi 
toute outrance par. limplacable malignite de la for- 
tune, trahi de tous les siens, il ne s'est pas manque 

„ă lui-meme, Malgre les mauvais succes de ses armes. 
_infortunees, si on a pu le vainere, on n'a pas pu le 
forcer; et comme il ma jamais refuse ce qui etait 
raisonnable gtant vainqueur, il a toujours rejete ce 
qui Glait faible ct iinjuste - ctant. captif.. Vai peine â 
„contempler son grand cour dans tes dernitres 6preu- 

„Yes. Mais certes il a montre qu'il n'est pas permis 
aux rebelles de fair6 perdre la majeste î un roi 
qui sait se connaitre; ct ceux qui ont vu de quel 

. front il a paru dans la salle de Westminster et dans
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“la place de Whitehall, peuvent juger aisement com- 
bien il etait iintrepide î la tote 'de ses armees, com-- 
bien auguste et majestueux -au milieu de son palais: 
et de sa cour. Grande reine, je satisfais â vos plus 
tendres desirs, quand je celtbre ce monar(jue ; et ce: 
ceur, qui.n'a jamais vecu que pour lui, se reveille,. 
tout poudre qu'il est, et devient sensible, mâme sous. 
ce drap mortuaire, au nom d'un epoux, si cher, ă. 
qui_ses ennemis memes accorderont le titre de sage 
et celui de juste, ct que la posterite melira au rang: 

„des grands princes, si son histoire trouve des lec- 
teurs dont le jugement ne se laisse pas maitriser aux 

„ Evenements ni ă lu fortune.> - 

«Or. fun, de Henriette de France. 

—- D. de Fontanes, cu ocasia transportărei în pa-. 
latul Invalidilor, (din: Paris) a spadel lut Friderie cel 
Mare, trebuind să reamintescă şi unele: mustrări ce: 
se adresase acestui ilustru prinţ, ne oferă un model 
de bună cuviință, în tot ce acesta calitate oratorică 
are mai nobil şi mal delicat: | - 

«Des sages, je ne puis le dissimuler, ont fait quelques repro- 
ches ă Frederic. S'ils admirent en lui Padminisirateur infatiga- 
blo et le grana capitaine, ils n'ontL pas la meme  estime pour: 
quelţues opinions du philosophe-roi. . 

Ils auraient voulu qwil connât micux les droits des penples 
et la dignite de homme. Aux Gerits du phliosophe de Sans- 
Souci, ils opposent avec avantage ce livre oi Mare Aurele, qui 
fut aussi guerrier et philosophe, rend srăce au cicl. en com- 
menţant, de lui avoir donns une mere picuse ct de bons mai- 
lres, qui lui ont inspiră Fammour et lu erainte do la divinite. Au 
lieu „de cette philosophie dedaieneuse et funeste, qui livre au 
ridicule les traditions les plus respectses, les sages dont je parle 
ai:nent ă voir cette philosophie grave et bienfaisante, qui s'ap- 
puie sur la doctrine des âges, qui enfante les beaux senli- 
menis, qui donne du prix aux belles actions, el qui fit plus 

„Wune fois, en imontant sur le trone, les delices ct Vhonneur 
du genre humain. Ils pensent, en un mot, qu'un: roi-ne peut 
impunsment professer le mepris de ces inaximes salutaires, qui 
garantisseut l'autorită des rois. ” 

Je murrele: il me sicrait mal, en es moment, d'accuser avec 
amerluine la memoire d'un grand monariţue dont la  posterite-- 

„vient du subir lant d'infortunes. Son image nest deja que trop 
attristâe du spectacle de notre gloire, et de cespompes trioin-: 
phales- que nous formons des debris de son diademe.» 

. 3 

7
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Patetic | E 
Mustrările “lui Enea către Sinon, povestind căderea „Troel (pag. 59): 

Ile hc, deposită tandem formidine, fatur: 
«Cuncta equidem tibi, rex, fuerit quodeumque, fatebor 

«Vera, inquit; neque me Argolicâ de gente negabo: 
-<Hoc.primum ; nec, si miserum fortuna Sinonen | 
«Finxit, vanum eti m mendacemque improbu finget, - 
«Fando aliquod si forte tuas pervenit ad aures . 
"«Belidie nomen Palamedis et inclyta famă 
«Gloria, quem falsă sub proditione Pelasgi 
«Insontem, infando indicio, quia bella vetabat, 

„«Demisere neci, nune cassum lumine lugeut; 
«Illi me comitem et consanguinitate propinquum 
«Pauper in arma pater primis huc misit ab annis,, 
«Dum stabat regno incolumis regumue vigebat 
«Consiliis, et nos aliquod nomenque decusque. 

- <Gessimus. Invidia postquam pellaeis Ulyssei 
«Haud ignota loquor) superis concessit ah oris, 
<Alfflictus vitam in tenebris luetuque trahebam, 
<Et casum insontis mecum indignabar amici, 

- „«Xec tacui demens, et me, fors si qua tulisset, 
«Si patrios unquam remeâssem victor ad Argos, 
«Promisi ultorem, et verbis odiu aspera movi, 
«ine mihi prima mali labes; hine semper Ulysses 
<Criminibus terrere novis, hine spargere voces - 
«In vulgum umbiguas, et quzrere conscius arma. 
«Nec requievit enim, donec Calchante ministro.. - 

" «Sed quid ego hac autem nequidquam ingrata revolvo ? 
«Quidve moror? Si omnes uno ordine habelis Achivos, 
«ldque audire sat est, jamdudum sumite penas; - . 
«Iloe Ithacus velit, et magno mercentur Airid:e, ete, ete. 

x 

— Din Massillon (du petit nombre des &lus) : 
«Je ne parle plus du reste des hommes ; je vous 

«regarde comme si vous ctiez seuls sur la terre, et * 
<voici la penste qui m'occupe et qui mepouvante. 
«Je suppose que c'est ici votre dernicre heure et la 
«lin de Punivers ; que les cieux vont s'ouvrir sur vos 
«tâtes, J. C. paraitre dans sa sloire au milieu de ce 
«temple ; et que vous n'y ctes assembles “(ue pour 
«Vattendre, et comme des eriminels tremblants ă qui 
<l'on va prononcer ou une sentence de grâce ou un 

„ sarret- de mort €ternelle..... Or, je vous le demande,. 
<et je vous le demande frappe de terreur, ne sepa- 
«Lant pas en ce point mon sort du votre, et me met- 

,
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1 pe 

<tant dans la m&me disposition ot je souhaite que 
«vous entriez : si J. C. paraissail dans ce temple, au 
«milieu de celte assemble, la plus auguste de Puni- 
«Vers, pour nous juger, pour faire le terrible discer- 
«nement des boucs et des brebis, croyez-vous que 
«le plus grand nombre. de tout ce (ue nous sommes 

"ici fat. place â la droite? „Croyez-vous que les cho- 
<ses du moins fussent -âgales? "croyez-vous qu'il s'y 
<trouvât seulement dix justes; que le Seigneur ne «put trouver autrefois en _cinq villes tout. entiăres? 
«En trouverait-il un seul? Je vous le demande; vous 
«Lignorez, et je ignore moi-mâme. Vous seul,' 6 mon 
«Dieu, connaissez ceux qui vous appartiennent. Mais, 
«si nous ne: connaissons pas ecux qui lui apparlien- : 
«nent, nous savons au moins que 'les pecheurs ne 
«lui appartiennent pas. Or. qui sont. les fideles ici 
<assemblâs ? les titres et les dignit6s ne doivent ctre 
„«coinptes pour rien ; vous en serez depouilles devant 
«]. C.-Qui sont-ils ? beaucoup de pâcheurs qui ne. 
«<veulent pas se convertir; encore plus qui le vou- 
«draient, mais qui . different leur conversion; plusi- 
«curs autres qui ne se convertissent jamais que pour 
„<retomber; enfin un grand nombre qui croient n'a- 
«Yoir pas besoin de conversion : voilă le parti des 
«reprouv6s.. Retranchez ces (uatre sortes de pechbeurs 
«de celte assemblee 'sainte ; car ils en seront. retran- 
<ches au grand jour. Paraissez maintenant, justes! oi 
<ctes-vous?_restes d'lsratl, passeză la droitre ; fro- 
«ment de J. C., demâlez-vous de cette paille destinee 
<au feu. O Dieu, ou sont vos clus ? et que roste-t-il 
«pour votre partage?> a 

Beordiă. iusinuaut (p. 70). - _ 

Din pledoaria avocatului De Size pentru Lu- 
_dovic al. XVI-a, 

-  «<Representants de la nation ! il est done enfin ar- 
rive ce moment oi Louis, accus€e au nom du peuple 
francais, peut se faire entendre au milicu de ce peu-



ple lui-meme! il est arrive, ce moment ou, entourâ 
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des conseils que Phumanit ct la loi lui ont donncs, il peut presenter â la nation une defense que son : coeur avoue, et dovelopper devant elle les intentions „qui lont toujours anime! Deja le calme” meme qui . m'environne nvavertit que le jour de la justice a sue- c&d6 aux jours de colăre 'ct de prevention ; que cet acte solennel w'est point une vaine forme ; que le temps de la liberte est aussi celui de Vimpartialite "que la loj commande ; et que P'homme, quel qu'il soit, - (ui se trouve reduit î la condilion humiliante d'ac-: cuse, est toujours sir d'appeler sur lui et. Pattention et Lintâret de ceux mâmes qui le poursuivent. Je dis Vhomme quel -qu'il soit; car“ Louis n'est plus en effet quun homme. [| m'exeree plus de prestiges, il ne „peut plus offrir d'esptrances : c'est _donc le moment oil vous lui devez non-seulement le plus de justice, mais, j'oserai le dire, le. plus de faveur, - 
Je voudrais pouvoir ctre entendu, dans ce moment - de:la France enlitre; je voudrais que cette enceinte put s'agrandir tout î couj pour la recevoir! Je sais (u'en parlant aux representants de la nalion, je parle-ă la nation elle-mâme ; mais ils est permis sans doute â “Louis de regrelter qu'une multitude immense de citoy-. ens aient recu impression. des inculpations dont il est Vobjet, et qutils ne soient pas aujourd hui ă portâe d'ap- „Precier les reponses qui les dâtruisent, Ce qui lui iim-. porte le plus, c'est de prouver qu'il n'est pointeoupable: c'est ]ă son seul vocu, sa scule pensce. Louis sait bien “que V'Europe attend avec inquidtude le jugement que - Yous allez rendre; mais il ne s'occupe que de la France. Il sait bien que la posteril recueillera un jour tou- tes les pitces de. celte gvande discussion qui s'est Glevâe- entre une nalion et un homme; mais' Louis ne songe qu'i ses contemporains, îl maspire qwâ les: detromper. Nous aspirons non plus nous-mâme ă. le detfendre ; nous ne voulons.. (ue le justifier, Nous „0ublions, comme lui !Europe qui . nous ccoute, nous oublions la posterit& dont opinion dej se' prepare. „Nous ne voulous voir que le moment actuel, nous nic. sommes occupc que de Louis ct rous aurons demon- - tre qui'l est innocent.» PR , 

z
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Exordiii mâveț (p. 72). 

E Inceputul de la cIstoiia Românilor sub Mihaiu 
Vitezul :> i 

«Deschid sânta carte unde se află închisă gloria 
României, ca să pun dinainte ochilor fiilor. ei câte-va 
pagine din viaţa eroică a părinţilor lor. 

«Voiii arăta acele -lupte uriaşe pentru libertatea 
şi unitatea naţională, cu care Homânil, sub povaţa 
celui mai! vestit şi mal mare din voevodii lor, înche- 
iară -vâcul'al XVI-lE. Povestirea” mea va coprinde 
numai opt ani, 1593—1601, deră anir din istoria Ro- . 
mânilor cel ma: avuţi in fapte vitejesei, în exem- 
ple minunate de jerttire către patriă. Timpuri de a- 
ducere aminte gloriosă! timpuri de credință și de. 
jertlire! când părinţii noştrir, credinciosi sublimi, în- 
"genuchiaii pe câmpul bătăliilor, cerând de la Dumne- 
deu armatelor laurii Diruinței sai cununa martirilor, 
şi ast-fel îmbărbătați, e! năv..leaii unul împotriva a 
dece prin mijlocul vrășmașilor, și Dumnedeii le da 
biruință, căci el e sprijinitorul pricinilor drepte, căci 
e] a lăsat libertatea pentru popore.şi cer ce se luptă 
pentru libertate, se- luptă pentru Dumnedei ! * 

«Moştenitori ai drepturilor pentru păstrarea cărora 
„părinţii noştri s'au luptat atâta în vâcurile trecute, 
liă ca aducerea aminte a acelor limpurl eroice să - 
deştepte în noi smţimentul datorinței ce avem da 
păstra și da mări pentru viitorime' acestă preţiosă 
moştenire.» . | | (Bălcescu). 

„ Eaordii ex-abrupto (p. 73). 

Inceputul din I-a Catilinară: 

Qudusque tandem abulere, Catilina, patientiă nostră ? Quam= 
dliu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem. ad linem sese 
eftrenala jaetabit nudacia 2 Nihine te nocturnuni praesidium 
Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus 

" bonortin oimniumn, nihil hie munitissimus hahendi senatiis lo- 
cus nihil, 'horum ora vultusque moveruni 2: Patere tua consi- 
lia non sentis? Constriclam jum omniiun horum conscientiă 
teneri conjurationem tuam non vides 2 Quid proximă, quid su- 
periore noete egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid con-
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:silii ceperis, quem nostâm  ignorare * arbitraris ? - O tempora! 
O mores! Senaltus haee inielligit ; consul videt: hic tamen 
vivit., Vivit? imo vero eliam in senatum venit; fit publici con- 
silii particeps ; notat et designat oculis cadem unumquemque 
mostrim. Nos autem, xiri forles, satisfacere reipublicae “ vide- 
mur, si istius furorem ac tela vitemus, Ad mortem te, Catilina 
«duci jussu consulis jampridem oportebat.. în te conferi pestem 
istam, quam iu în nos omnes jamdiu machinaris. 

M. T, Cicerone, 

— Un esemplu de diseurs ex-abr upto ş şi insinu- 
ant tot-de-odată, este cel următor, rostit de rep. 
“B. Boerescu, în “Adunarea electivă de la 1559, în 
momentul când Unirea principatelor cra compro- 
misă prin voinţa multor deputați „nunteni de a 
alege alt principe de cât cel ales în Moldova (Al. 
Cuza): 

«Pentru ce suntem împărţiţi în două câmp? Pentru ce ne 
„numim noi şi voi? Ah nu suntem toţi Români? Au nu avem 

toţi aceiaşi patrie? Ai nu sunten toți fil aceliași mwune ?-Pen- 
tru ce să dicem noi şi toi? de ce să nu dicem noi Românii 2 
Nu. avem toti aceiași! amore, nu simţim “toti aceleaşi senti- 
mente pentru mama nosiră comună ? Care este ce usa divisiu- | 
nel nostre? Care este mărul de discordie dintre nor? 

«Acest măr de discordie, șă nu-l ascundem: el este Domnia. 
- Cine va fi Domnul? Fie-care “ȘI are convinețiile sale, fie-care 

"ȘI are simpatiile sale personale ; fie-care din noi crede că țara 
sa va fi mal fericită având de Domn pe cutare sait pe cutare. Dar 
„discordia esistă : căci nu toli cugelă asemenea. Din astă dis- 
„cordie, resultă discreditul Camerer IT. disereditul nostru. Nimeni 
nuimal are credință la noi; anarhia nu e departe şi inimicul e 

Ja porţile nostre. Cum să respingem anarhia ? cum să respin- 
„gem pe străini? Făcând să pară punctul care ne desparte. 

«Nol declarăm că nu avem nici un candidat; Domnia:Vos- 
tă aveti vre unul? Se pole. Insă nici unu. "din noi tolr,.uu 
cred că a venit aci cu hotărire a face să fie candidatul” său, 
cu orl-ce prel.: Toli suntem Români si nimeni nu voesce “răul 
tărel sale; nimeni nu ar vroi ca candidatul săi să ajungă la 
iron pe urme de sânge, sati. sprijinit de streini, Ar fi 0 ofensă 
“pentru ţară de a crede că ea a pulut trimite: Ja Cameră 'ase- 
menea 6meni. 

«Ca să ne unim cu tolir asupra aceluiaşi candidat este po- 
sibil? Cred că nu; fiindcă, am: dis, fie-care 'şi are credinta 
sa. Dar a ne uni asupra unui principii osie posibil? Da. 
„Asupra unut prineipit ne putem uni; mal cu semă când 
acest principii este cel mai mare al nalionalităţii nostre, Acest 
prineipiu este acela al Unirii, | 

«Multi din D- voslră, acum un an ati represintat ţ tara în acesta
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Cameră şi a susținut cu căldură Unirea. Prinţul Bibescu, fos-. 
tul Domn, a fost, între alţii, cel mat elocuent și ardent apără- 
tor al Unirii. Sar putea ore est-limp ca aste” persâne să se 
contradică ? Acesta nu să pote erede. | 

«Să ne unim dar tott asupra prineipiului de . Unire, asupra 
„acestui mare principii ce are să reinvieze naționalitatea nostră. 

«Să ne dim mâna ca fraţii si să cugetăm că suntem muri-. 
tori, că avem să mal trăim câli-va ani şi că copii şi străne- 
poti! noşiri aii să moşteneseă un viitor glorios creai de noi! , 

«A ne uni asupra principiului Unirei, este a ne uni și asu-.. 
pra personel ce reprezintă ăst principiit! Astă personă este. . 
Alexandru Ion Cuza, Domnul Moldovei! , 

«Să ne unim ca fraţii asupra acestul nume și posteritatea ne 
„va întinde mânele şi conștiința nostră va fi împăcată, că ne 
am împlinit cu religiositale o datorie sfântă 1)». (VedI «Xaţio- 
nalul» din 1859, şedinţa Adunării de la 24 Ianuarie). 

| . . N 

Comparaţiune între narațiirmea oratorică, 
şi cea istorică (p. 77) ” 

- Bătălia de lu Rocroi 

| — După Bossuet -— Sa 

«L'armâe ennemie est plus forte, il est vrai; elle 
est composce de ces vieilles handes valonnes et 'ospag- 
noles, qwon n'avait pu rompre jusqu'alors, Mais pour 
combien fallait-il compter le courage qu'inspirail â 
nos. troupes le besoin pressant de I'Etat, les avantages 
passes, et un jeune -prince du sang qui portait. la vic- 
toire dans ses yeux ? Don Francisco de Mellos Vattend 

„de pied ferme; et sans pouvoir reculer, les deux genc- 
raux et les deux armtes semblent'avoir voulu se ren-. 
fermer dans des bois et dans des maruis, pour-deci- 
der leur querelle, comme deux braves, en champ clos. 
Alors, que ne.vit-on pas? Le jeune prince parut un 
autre homme. Touchce un si digne 6bjet, sa grande 
âme se declara toute entitre : son courage eroissait 

1) Incă acest cuvânt nu se sfârşise și lacrămile curti mal din toţi uchil- 
D-! Dr Arsaki, om luminat şi experimentat, se sculă 'spre a arăta ca acest 
esemplu nu este unie, că Svedia și Norvegia ai un singur rege, măcar că le 
gile lor sunt altele, precum nu esle la noi. - 

Prinţul Dimitrie Ghica, care în ajunul acestel ile fusese cel întâia -între 
colegii scl a face astă prupunere, s. aridieă ca inspirat, și cu şiroie de la: 
crămi în ochI dise: . 

«Acestă idee “ml veni, fraţilor, în ucel moment critic de eri, când poporul 
«cu oștirea craii la asa puţină distanță. când un sânge” de fraţi era aprope 
„să se verse! Să ne dăm mâna, să fim frați, zi =ă nu tragem asupră-ne blese 
„temele posterităţii». N " ” ' : 

4
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avec: les perils, et ses lumires avec son ardeur. A . 
la -nuit quiil fallut passer. en prâsence des enriemis, 
comme un vigilant capitaine, îl reposa le dernier; 
mais jamais il ne reposa plus paisiblement. A la veil- 
le d'un si grand jour, et dăs la premiere bataile, il. 

est tranquille; tant il se trouve dans son naturel : 

et on sait que le lendemain, ă Vheure marqute, il 

fallut reveiller d'un profond sommeil cet autre Aloxan- 

dre.-Le voyez-vous, comme il vole ouă la victoire : 

ou ă la mort? Aussitot qu'il eut port de rang en 

rang Vardeur dont.il tait anime, on le vit presque 

_en mâme temps pousser 'Paile droite des ennemis, 

soutenir la nâtre €branl6e, rallier le Francais ă demi 

vaincu, mettre en fuite VEspagnol victorieux, porter 

partout la terreur, et ctonner de ses regards. ctince- 

lants ceux qui €chappaient ă ses coups. Restait cette 
redoutable infanterie de: Parmâe ' V'Espagne, dont les 
gros batalilons serres, semblables ă autant de tours, 

. 

mais ă des tours qui sauraient reparer leurs breches, . 
demeuraient intbranlables au milieu de tout.le reste 
en deroute, et luncaient des feux de toutes parts. Trois 

fois le jeune vainqueur Sefforca de rompre ces intrâ- : 

pides combattants ; trois fois il fut repouss& par le - 
valeureux comte de Fontaines. qwon voyait porte 

dans sa chaise, ct, malere ses infirmites, montrer 

quwune âme guerriere est maitresse du corps quelle 

anime. “Mais enfin. il faut ceder. Cest en vain. 

“qwâ travers. des bois, avec sa cavalerie toute fraiche, 
Bek precipite sa marche pour tomber sur nos soldats 
€puises: le prince Va. prâvenu; les bataillons enfon- 

ces demandent quartier: mais la victoire va devenir 
„plus terrible pour le duc d'Enghien que le combat; 

Pendant qu'avec un air assure il. savance pour re- 
cevoir” la parole de ces braves gens, ceux-ci, toujours 
-en garde, -craignent la surprise de quelque  nouvelle. 

attaque ; leur effroyable decharge met les nâtres en 
furie ; on ne voit plus que carnage; le sang enivre 

le soldat ; jusquwă ce que le grand -prince, qui ne put 
voir egorger ces lions comme de timides brebis, cal- 
ma les courages 6mus, et joignit au plaisir de, vain- 
cre celui de pardonner. Quel fut alors V'âtonnement 

„de ces vieilles troupes et de leurs braves ofliciers, 

Negoescu, Rel.și Sil» | 14



lorsqu:ils virânt qu'il n'y avait plus de salut pour ! eux. qwentre Ies” bras du vainqueur ? De quels yeux „Tegarderent-ils Je jeune prince, dont la vicloire avait releve la haute contenatice, ă qui la clemence ajou- tait de nouvelles grăces ? Qu'il cut encore Yvolontiers sauve la. vie au Drave comte: de Fontaines ! Mais il se trouva par terre, parmi ces milliers de morts dont VEspagne sent encore. la. perte. Elle ne savait pas que le prince, qui lui fit perdre lant de ses vieux râ- giments -ă la iournâe de Rocroi,-en devail. achever les restes dans les plains de Lens. Ainsi la pre- miere victoire fut le gase de Deaucoup d'autres. Le: prince flâchit le genou, et dans le champ de bataile il .rend au--Dieu. des armces la gloire qu'il lui envoy- ait. Lă on celebra Rocroi delivre, les menaces Wun redoutablen 'enemi tournâes ăi sa honte, la regence „. affermie, la France. en repos, ek un rtgne, qui de- | rait €lre si beau, commence par un si heureux prt- sage. L'armte commenea action de grâces; toute la France suivit: on Y clevait jusquau ciel le coup dessai du due VEnghien ; c'en serait asssez pour il- lustrer une autre vie que la sienne ; mais pour - lui, c'est le premier pas de sa 'course.> _ 
Or: fun de Ti. de Eourbon. 

7 o ” 
— După Voltaire —: + 

«Le duc «V'Enghien avait reu, avec la nouvelle de la mort de Louis XHI, Pordre de ne point hasarder la bataile : Je mare r&chal de L'EHospilal, qui lui avait ct6 donu6 pour le conseiller- et pour le conduire,. secondait par sa circonspection ces ordre timides: le prince ne cerut ni le marcehal ni la cour; il ne con- fia son dessein qu'a Gassion, marechal de camp, digne d'clre consulte par lui ils forcârent. le marechal ă trouver la bataille ni:cesuire On remarque que le prince, ayant tout rigle le soir „__Yeille de la" bataile, s'endormit si profanderment qu'il. fallut le - reveiller pour combaitre: on conte Ja mâme chose d'Alexan-. „dre. Il est naturel quun jeune homme, cpuisc des fatizues que demande Varrangement d'un si grand jour, tombe ensuite dans un sommeil plein; il'Vest aussi qu'un genie fail pour la „guerre, agissant sans inquictude, luisse au corps assez de cal. ne pour dormir. Le prince gagna la bataille par lui-neme, par un conp d'eil qui voyait î la fois le danger et la ressource, par” une activite exempte de trouble, qui le portait â propos î_lous les endroiis. Ce ful lui qui; avec de la cuvalerie, altaqua cette infanterie espaguole jusque-lă invinei- . 

7



Lle; aussi forte, aussi serree que la phalange ancienne si esti mec, et.qui s'ouvrait avee une azililă que la: phalange mavait pas, pour luisser partir la-decharge de dix-huit canons qwelle : renfermait au milieu delle : Le prince Ventoura et Pattaqua trois » „fois: ă peine vietorieux, îl arreta le carnase. Les oiliciers es- 

"es pins €pouvantes reprenaicnt de courage! . - 

pagnols se jetaicut, î ses genoux pour trouver aupres de lui un asile contre la fureur du soldat vainqueur, Le duc dVEnghien „eut autant de soin de les cpargner quil on: avail.pris pous les vaincre. Le vicux come de:. Fuentes qui comandait! cette intanterie espagnole, mourut perc€ de coups. Condc, en Pap: -prenanant, dit qu'il vouduait €tre mort comme lui, sil wavait "pas vaincu», (Voltaire, Sicele de Lonis XIV, chap. IL). 

Naraţiune poetică, (Pag. 77). 

Lupta lui. Rodrigue. contra Maatrilor : 
D. RODRIGUE, - 

- Sous:moi donc celte lroupe s'avance EL porte:sur le front une mâle assurance, i Nous partimes: cinq cents: mais, par un prompt renfort,  -, Nous nous vimes trois mille en arrivant au port, IP Tant, nous voie mareher avec un ie] visage, 

J'en cuche les deux liers, aussilot qwarrives, | Dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvâs: 'Le resle, dont le nombre augmentait î toute: heure, Brâlant d'impatienee, autour de moi. demeure, _ 
Se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, -_ Passe une bunne part d'une si belle nuit. y Par mon commandement, la: garde en fait de meme, Et, se tenant. chaehee, aide â mon stratageme. . i 

. 

Les noires, ă ces cris, de nos vaisseaux repondent 

Et je feins hardiment davoir recu de vous Lee L'ordre qwon me'voit suivre ot que.jo:donne ă tous | Celte obscure elarte qui tombe des ctoiles : pu 
Enfin avec le-fiux nous fit voir trente, voiles ; : Ivonde s'enfle dessous, et d'un comimun eflort 
Les Maures et la mer montent jusques au- port. 
On les. laisse passer, tout leur parait tranquille : 
Point de soldats au port, point aux mursde la ville. .. Notre profoud silence abusant leurs esprits,» - 
!]s m'osent plus douter de ious aroir surpris ; - 
Ils abordent sans peur, ils. anerent; ils descendent, : 
Et courent se livrer aux mains qui les attendent. 
Nous neus,levons alors, et tous en mâme Leinps - 
-Poussons jusques au ciel mille cris &clatants pi 

Ils paraissent armâs, les Maures se confodent, 
L'tpouvante les prend â demi deseendus;. .. 
Avant: que de combatire, ils s'estiment perdus, 
13 couraient au pillage et recontrent la guerre . 

: e 
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Nous les pressons sur l'eau, nous les pressonis sur terre, 
Et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang “ 
Avant qwaucun resiste ou reprenne son rang. 
Mais bicntot, malgre nous, leurs princes les rallient 
Leur courage renait, et leurs terreurs s'oublient: * 
La honte de mourir sans avoir combattu 
Arrete leur desordre et leur rend leur vertu. | 
Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges, 
De notre sang au leur font d'horribles nclanges; 
Et la terre, et: le fleuve, et leur îlotte, et le purt, 
Sont des champs de carnage oii triomphe la mort. 
Oh! combien: Wactions, combien Mexploits cclebres, 
Sont demeures sans gloire au milieu des tenebres, 
Oi ehacun seul temoin des grands coups qu'il donnait, 
Ne pouvail dicerner oi le sort inclinait'! 
J'allais de tous cotcis encourager les nâtres, 
Faire avancer les uns et soutenir les autres, , 
Ranger ceux qui venaient, les pousser ă leur tour : 
Et ne lai pu savoir jusques au point du jour.. 
Mais &nfin sa clurte montre noire avantage: 
Le Maure voit sa perte, et perd soudain courage, 
Et, voyant du renfort qui nous vient secourir, 
„Lvardeur de vainere câde ă la peur de mourir. | 
lis gagnent lours vaisseaux, ils en coupent les câbles. i 
Poussent jusques aux cicux des cris cpouvantables, 
Foht retraite en tumulte et sans considcreri 
Si leurs rois avec eux peuvent se retirer, 
Pour souitrir ce dovoir leur fraveur est trop forte : 
Le flux les apporta, le reflux les remporte: : - 
Cependat que leurs rois, engag6s, parini nous, 
Et quelgue peu des leurs, tout-pereâs de nos coups, 
Disputent vaillament et vendent bien leur vie. Ă 
A se rendre moi-meme en .vain je les convie; 
Le: cimeterre- au poing ils ne m'ecoutent! pas: * 
Mais, voyant ă leurs 'pieds tomber tous leurs soldat. * 
Et que scul desormais en vain ils se defendent, 
Ils demandent le chef; je me nomme, ils se rendent, 
Je vous les envoyai tous deux en mâme temps: - 
Et le combat cessa faute de combattants. 
C'est de cette fagon que, pour votre service... 

P, Corneille, Le Cid, IV, 3. 

7 

Catacombele ( p. 77): 

<Un jour j'etais alle visiter la fontaine: Egerie : la 
nuit me surprit. Pour regagner la voie -Appienne,. je. 
me dirigeai vers le tombâau de Cteilia Metella, chef- 
d'euvre de grandeur et d'elegance. En traversant des 
champs *abandonnes, japercus plusieurs personnes 

„qui se glissaient dans l'ombre, et qui toutes, sarre-.
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tant au mâme endroit, disparaissaient subitement. 
Pouss6 par la curiosite, je mvavance, et j'entre .har- 
diment dans la caverne oi s'ctaient plonges les mys- 
terieux fantomes. Je vis s'allonger devant moi des 
„galeries souterraines, quwâ peine: celairaient de loin | 
quelques lampes suspendues. Les murs des corridors - 
funebres €taient bordes d'un triple rang de cer- 
cueils, places les. uns au dessus des autres. La lu- 
micie lugubre” des lampes, rampantsur les parois des 
voites, et se inouvant avec lenteur le long des s6- 
puleres, repandit une 'mobilite efirayante sur ces ob- 
jets- cternellement immobiles. , Na 
„En vain, pretant une oreille attentive,.je cherche - 

ă saisir quelques sons pour me diriger â travers un 
ahime de silence ;: je n'entends que le, battement de! : 
mon eur dans le. repos absolu de ces lieux. Je vou- 
lus retourner. en arritre, mais il n'etait plus temps: 

„je pris une fausse route, ct, au licu de sortir du 
dedale, je m'y enfoncai. De nouvelles avenues qui 
s'ouvrent et se croisent de toutes parts, augmentent . 
ă chaque instant mes perplexites. Plus je m'eiforee 
de trouver un chemin plus je m'6gare ; tantot je passe 
avec vitesse. Alors, par un effet des &chos qui repe- 

"taient le Druit de mes pas, je croyais entendre mar- 
cher precipitamment derrire moi. 

IL y avait dejă long-temps que jerrais ainsi ; mes . 
forces commengaient ă s'epuiser: Je m'assis î un car-. 
refour solitaire de la cite des morts. Je regardais 
avec inquictude la lumitre. des lampes prâsque con- 
sumte qui menacait de s'steindre. Tout â coup, une 
harmonie, semblable au cheur lointain des esprits 
celestes, sort du fond'ide ces demtures sepulerales : 
ces divins accents exp,raient et renaissaient tour ă 
tour ; ils semblaient s adoucir encore en “s'egarant 
dans les routes tortueuses du souterain. Je me leve, 
et je.m'avance vers les lieux dot s'echappent les 
„Magiques concerts; je decouvre une. salle. iliuminee. 
Sur un tombeau par de fleurs Mareellin, celebrait 
le mysttre des chrâtiens: de jeunes filles, couvertes 
de voiles blanes, chantaient au pied de: Vautel; une 
nombreuse- assemblee assistait au sacrifice- Je recon-. 
nais les Catacombes!> (Chateaubriand. «Les Mariyxs, liv. > 
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Comparaţiune între naraţiune poetică ȘI - is- 
torică : a 

Intrarea luă Iinai-Vi odii în Alba-I ul ia (p. 77) RE 
«In acciaşi di, Luni. 1' Noembrie (5. n.) Mihai-Vodă „intră cu mare pompă în Capitala Ardelului. Dorinţa ce adesea avea d'a face întipărire asupra “poporelor printr'o strălucită piiveliște, adăogându-se la vesela „îmbătare a unei isbândi de atâta vreme: dorită, făcu pe Mihai de puse în acestă. intrare triumfală o po- dobă, .neaudilă în părțile: nostre. Intrarea s'a ficut prin. porta Sântului Gheorghe. De la acestă portă până la -palatul domnesc sta înşiraţi ostaşi de ambele părțile câici, în mat multe rânduri, în dosul cărora se grămădise mil de mil de popor. Inainte venea episcopul și clerul-săt, corporaţiile orașului, apol o. bandă de musică. care se compunea de. opt :trom-: biţe ce cu multă armonie modulait sunetele lor, de atâtea tobe de oțel. de pre „obiceiul turcesc, de „un bun număr de flăute și (luere. In urma acestei orches-: tre „venia Mihai, “călare pe un-măreț cal alb: Opt co-" pil de casă, învestiţi cu. mare. eleganță, -încongiuraii calul domnuluj. - Si 

„<Mihaiu purta pe cap un calpae ungurese împodo- - bit cu d fulie negră de pene de cocor, legată cu o copcă de'aur; o mantie lungă albă de mătase lesulă cu fir, având pe: de laturi lesuţi vulturi de aur; o tunică albă de aceiași materie ; lungi ciorapi de mă- - tase albă, cusuţi -cu pietre scumpe şi cisme de saf- tian galben; de brâu atârna o pală de Taban împo-. “dobilă cu aur și ruine, | «O cctă de dece lăutari urma îndată după domn cântând cântece naţionale, Opt scidi duceaii. de friă „opt cal acoperiţi la cap cu pene mari. Apoi venia o mulţime de boieri si oficieri străluciți, toţi călări şi o > 3 numeroasă trupă de soldaţi. Lângă domn se purtau stegurile lui Andrei Bathori, luate în. bătălia de la - Sibiu. Ele erau desfăcute și plecate spre - păment în semn că Ardelul este supus. Ast-fel în mijlocul con- 
certului trâmbiţelor, tobelor și altor instrumente. în sunetut clopotelor şi în vuetul tunurilor, cu care se
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“si aşnicul domn acolea.» (Bălcescu), 

2.945 Ani AI 

uniaii strigările, de bucurie ale poporului, intră Mihai în capitala Ard6luluy şi trase Ja. palatul domnesc. In cale pân'a nu ajunge la acest Palat, Mihai, spun, că. se îndreptă către un nobil ungur Stefan Bodoni, ce căiguse prins în bălaia. de la Sibiu și îl întrebă unde * ar îi mai Dine să lragă, «Fără îndoia ă, dise Bodoni, în palatul prinţului Andrei.» La care vorbe Mihai rEspunse : «Ce'nu sunt eu încă biruitor 2» mirându-se că încă se da numele de print lui Andrei, care acum era cu drept cuvînt ăl stă, Tolă ostăşimea se împărți în” 3 liniște 'si cu orânduialii prin ospătărir şi case publice : fără a face nică o pagubă scii Yelămare: locuitorilor. „Nimeni n'ar fi îndrasnit a face vre-un r&i, sciind pe 

Naratiunea  acestur lapt - istoricul o face NU- mal în câte-va cuvinte: | 
<La 1 Noembrie el (Mihai) întră în triumf în Alha-. Iulia,» (Laurian). | 

„Confirmaţiunea: e 
„7 E Ordinea probelor (pag. 81). a 

Mitridat, învins şi slrimtorat de către Romani, în » „loc de a .ceda sorter,: se decide a trece resboiul în. : Italia și voesce a face să se aprobe acest proect în- drăsneț și de. ( să; molivele ce el invocă pentru acesta se succed în ordinca progresiunei gradate ; “ după ce densul demonstrâză că nu miay pote urma lupta în Asia, declară că voesce a merge asupra Romei : „. o - 
1. In eâte-va dile va pune mâna, prin Euxin, pe gurile Dunărel; 2, Sciţir; aliațit scr, în vor deschide pe acolo „intrarea în Europa; - 

d 3. Dacii, Panonienit, Germanii, nu aşteptă de cât o căpetenie "contra. inemicului coman : - +. Spaniolir şi Galiă, pe care-l amenință încă de aprope Ro- 
> 

a! manil, îl.vor' urma sau cel putin îl vor îndrepla spre Iialia; „= 5. Italienir urăse mal mult de cât ori care alt popor pe tti- ranii lor! dacă er ai luat de cap pe un gladiator, pe Spartac, CI vor urma cu atât ma bucuros pe Miteidat, un descendinte al lui Ciru ; ! ,
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6. In fine, Roma nu mal are spre apărare, de cât pe femei 
şi copii, fiind-că legiunile sale sunt în Asia. : : - 

A 

- MITIIRIDATE., 

Approchez, mes enfanis, Enfin Yheure est venue 
Qui'il faut que mon secret cclate â votre vue: 
A mc. nobles projets je vois tout conspirer; 
Il ne me resie plus qu'ă vous les declarer, 
+ uis: ainsi le veut la fortune ennemic. 
Mais vous savez trop bien Phistoire de ma vie 
Pour eroire que longtemps, soizneux de me cacher, 
J'attende' en ces deserts qu'on me vienne chercher, 
La guerre a ses faveurs, ainsi qu6 ses diserâces: 

“Deja plus d'une fois, retournant sur mes iraces, 
Tandis que Vennemi, par ma fuit trompe, 
Tenait apres son char un vain peuple oecup6, IS 
Et, gravant en airain ses freles avanlages, | - 
De mes Etats conquis enchainait l6s imâges, 
Le Bosphore m'a vu, par de nouveaux apprets, 
Ramener la terreur du fond de ses marais, 
Et chassant les Romains de PAsie ctonnte, 
Renverser en un jour Pouvrage d'une annce. 
D'autres temps, d'autres soins. L:Orient aceable 
Ne peut plus soutemr leur effort redouble: . 

"IL voit, plus que jamais, ses campagnes couvertes | 
"De Romains que la guerre enrichit de nos peries, PR 
Des hiens des nations ravisseurs alteres, ” | 
Le bruit de nos tresors les a tous allires: ' 
Ils y.eourent en foule ; et. jaloux Pun de: Vautre, 
Desertent leur pays pour inonder le nolre. 
Moi seul je leur rtsiste: ou lassts, ou soumis. 
Ma funeste amiti€ păse â tous mes amis; 
Chacum ă ce fardeau veut derober sa tete. 
Le grand nom de Pompta assure sa conqutte : 
C'est lefiroi. de PAsie ; et, loin de Vy chercher, 
C'est ă Rome, mes fils, que je pretends mareher. , 
Ce dessein vous surprend; et vous eroyez peut-ctre 
Que le scul desespoir aujourd'hui le faii naitre. 
J'excuse votre erreur; ct, pour ctre approuves, 
De semblables projets veulent: ctre acheves. 
Ne vous figurez point que de cette contree, 
Par d'6ternels remparts Rome svit scparte: 
Je sais tous les chemins par oi je dois passer; 

"EL si la mort hbientât ne me vient traverser, 
Sans reculer plus loin Veffet de ma parole, , 
Je vous rends dans trois mois au pied du Capitole.” . 
Doutez-vous que lEuxin ne me porte.en deux jours 

. Aux lieux ou le Danube y vient finir son cours? 
Que du Scythe avee moi alliance jure 
De VEurope en ces licux ne me livro Pentrte?
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Recueilli dans leurs ports, aceru de leurs soldats, Nous verrons notre camp grossir â chaque pas. Daces, Pannoniens, la fire Germanie, 
Tous n'attendent quun chef contre la iyrannie. Vous avez vu VEspagne et surtout les Gaulois, Contre ces memes nurs quw'ils ont pris autrefois Exciter ma vengeance, et, jusque dans la Greece, Par des ambassadeurs accuser ma paresse. Ils savent que, sur eux: pret ă se deborder, Ce torrent, s"il m'entraine, ira tout inonder ; Et vous les verrez tous, prevenant son ravage, Gnider dans Yltalie et suivre mon passage, 

C'est la qw'en arrivant, plus.qu'en tout le ehemin, Vous irouverez partout lPhorreur du nom romain, Et la triste Italie, encore toute fumante 
Des feux qu'a 'rallumâs sa liberte mourante. - Non, princes, ce n'est point au bout de Tunivers ue tome fait sentir tout le poids de ses fers: Et de pres inspiraut les haines les plus fortes, Tes plus grands ennemis, Rome. sont î tes portes. Ah! s'ils ont pu choisir pour leur libtrateur „Spartacus, un cselave, un vil gladiateur; S'ils suivent'au combat des brigands qui les veugent, > De quelle noble ardeur pensez-vous qu'ils se rangent Sous les drapeaux d'un roi longtemps victoricux, Qui voit jusqu'ă Cyrus remonter ses aicux ? Que dis-je? En quel citat croyez-vous la surprendre ? Vide de lâgions qui la puissent dâfendre, Tandis que tout s'occupe â me perssculer, Leurs femmes, leurs enfants, pourront-ils m'arrâter ? - Marehons, et dans son sein rejetons. cette guerre “Que sa fureur 'envoie aux deux bouts de ]a terre. Attaquons dans leurs murs ces conqutranis si fiers ; Qw'ils tremblent ă leur tour pour leurs propres foyers „Annibal Ta predit, croyons-en ce grand homme: . Jamais on ne'vainera 'les Romais que dans Rome. Noyons-la dans son sang justement r&pandu; Brulons .ce Capitole ot Jetais attendu ;. - Dâtruisons seş honneurs, et faisons disparaitre La honte de cent rois, et la mienne peut-etre; Et la. flammeă la main, effacons tous ces noms Que Rome y consacrait â d'dternels attronts. 

__Yoilă Vambition dont mon âme est saisie, Ne croyez point qu'cloignâ de PAsie 
J'en laisse les Romains tranquilles possesseurs; -Je sais ou je lui dois trouver des defenseurs ; Je veux que d'ennemis partout enveloppee,- Rome rappele en vain le secours de: Pompce. Le Parthe, des Romains comme moi la terreur, Consent de suceeder ă ma juste fureur ; ” Pret d'unir avec moi sa haine ct sa famille, Il me demande un -fils pour cpoux & sa fille,
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Cet honneur vous regarde, et j'ai fait choix de vous; 
Pharnace. Allez, suyez ce Dienheureux cpoux. 
Demain, sans ditferer, je prelends, que Paurore 
Decouvre mes vaisscaux dejă lvin du Bosphore,. 
YVous, que rien n'y retient, purtez des ce inoment, 
Et meritez men ehoix par votre empressement: - 
dchevez cet hymen: et, repassant PEuphrate, 
Failes voira PĂsie un autre Milhridale. . 
Que nos iyraus communs en pâlissent d'efiroi. 
EL que le bruit ă Rome en vienue jusqu'â moi. 

J. Racine, Mithridate III, se. î. 

i 
+ - 

— Agamemnon, după ordinul deilor, se gătesee a sa- 
„erilica pe fică-sa Ifigeniă. Clitemnestra voesce a-l 
constrânge să se lapede de acâstă înfiorătore hotă- 
rire, și desvoltă. motivele sale în “acestă ordine ome- 
Trică: A 

1. Esto oribil ca un tată săi sacrifice pe fiica sa înainte de 
a fi făcut totul spre a o mântui, , 

2, Pote că sa interpretat roii oracolul: ecrul nu pole voi să 
lovâseă în Clitemnestra inocentă, pentru Elena carca esle sin- 
sura culpabilă. " „i E 

„3. Elena prin conduita sa neruşinosă. nu merită ca Grecia 
să se înarmeze' pentru a o lua înapoi Asie. . ” 

+. Dar numai din o ambiliune spăimentătore Agamemnon 
consimte la acest sacrificiu, , ! 

___5. In fine; Clitemnesira va muri sub loviturile Greeilor mar 
bine de cât să sufere a-i se răpi fica sa. 

„. E „CLYTEMNESTIE o 

-Vous ne dementez point une race faneste; 
Qui, vous €les le sang WVilrce ot de Thyeste: 
Bourreau de votre fille, îl ne vous reste cufin 
Que d'eu faire ă sa mere un horrible festin, = 
Barbare ! est done lă cet heureux' sacrifice 
Que vas soins preparient avec lant d'artilice! - 
Quoi! Yhorreur de souserire ă cet ordre inhumain 

„Na pas, en le tracaut, arrele volre main! . 
- Pourquoi feindre ă nos yeux une fausse îristesse ? 
Pensez-vous par des pleurs prouver volre tendresse ? 
Ou sonl-ilș ces combals que vous avez rendus? 
Quels flots de sang pour elle avez-vous ripandus? 

:Quel dăbris parle ici de votre resistance ? 
"Quel champ couvert de mortis me condamne au silence? . 
Voili par quels temoins il fallait me prouver, 

„Cruel! que votre amour a voulu la sauver, 
+ Un oracle fatal ordonne qu'elle expire! 

Un oracle dit-il tout ce qu'il semble direc?



„Dechirera son sein, ct, d'un wil curicux, 
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Le ciel, le juste eiel, par le meurtre honore, 
Du sang de Linnocence est-il done alicre ? , - 
Si du crime d'Ilelene on punit sa famille, ! 
Faites chercher ă Sparte ilermione, s sa îille; 
Laissez ă- Menclas racheter d'un tel prix a ” 
Sa coupable moitit, dont îl est irop âpris. 
Mais vous, quelles fureurs vous rendent sa victime ?. 
Pourquoi vous imposer Ja peine de son crime? 
Pourquvi, moi-mâme enlin me dechirant le flanc, A 
Payer sa folle amour du plus pur de mon sang? i ÎN 
Que dis-j „je? Cet abjel de tat de jnlousie,-: -.- 7 
Cette. Ilâlene, qui trouble et IEurape. et VAsie, - 
Vous semble-t-elle un prix digne de vos exploiis ? 
Combien n05 "fronts pour elle ont- ils rougi de fuis.! 
Avant qua nud fatal Punit a volre frer6, “ “ E 
Thesce avait ose Peulever î son pere 
Vous savez, et Calchas. mille fois vous la dit, . 
Qwun himen clandestin mit ce „prince eri son lit, Pi 
Ei qu'il_en eul pour gaze une jeune prineesse  -- 
Que sa mere a cachce au raste de la Grece. - 
Mais non ; amour duu [rere et. son honncur blesse - 
Sont les moindres des soins dunt: vous âtes pressc : ” 
Cette soif de TCgner, que .rien ne peut cleindre, 
P'orgucil de voir Yinet rois vous seivir el vous craindre, A 
Tous les- droits de. Pempire en tos mains conlies, 
Cruel! c'est ă ces dieux que vous sueriliez: * - 

- Et, loin de repousser le coup qwon vous prepare, 
Vous voulez vous en faire un merite barbare. „2 

_Trop jaloux dun peuvoir qu'on peut vous envier, 
De votre propre saug vous courez le paxer; 
Et-voulez, par ce pris, cpouvunter Taudace - 
-De quiconque vous peut disputer volre place. 
Est-ee done ttre-pere? Ah! toule ina raison 
Cede î la cruaute de cette trahison. 
Un prâtre, environne d'une foule cruelie, 
Portera sur ma fille une main eriminelle, - 

Dans son ceur palpilant consultera les dieux! - 
Et moi, qui Vamenai triomphante, adorte, 

Je_nven retournerai seule' et desesperte!.  ... 
Je verrai les chemins encor tout părfumes 
Des fleurs dont sous ses pas on les avail semts!. 
Noii, je ne Yaurai puint amence au suplice, | 
Ou vous ferez aux Grecs un double saecrilice, 

- Ni crainte ni respect. ne m'en peut detacher: _ 
De mes bras tout sanglants il faudra Varracher, 
Aussi barbare” epoux' du impitoy: able pere 

: Venez, si vous ostz, la ravir ă sa mere. Da 
Et vous, renirez, ma :lle, et du moins ă mes lois 

-" Obeissez encor pour la „dernicre fois, 

J. Racine, Iphigenie en. Aulide, IV, se. 4



9%. . 

  

j Amplifleaţiunea: (p. 82) 

Pe lângă alte probe, :care demonstrait că Milone 
era departe-de a fi avut scopul să ucidă pe Clo- 

- diă, oratorul roman mal adaogă una, trasă din--o 
circumstanță de timp; şi se întrebă dacă este de 
credut că <mal în ajunul alegerilor publice, Milone, 
care solicita consulatul, :să fi fost atât de imprudent 
„pentru a-și înstreina tote spiritele, printr'un atât de 
laş asasinat: Praesertim, judices, quauni honoris am 
plissimi . contentio ” et dies contitioruuu subesset (pro 
Millone €.-16). Apoi, nemulţumindu-se numai de a. 
releva acestă împrejurare, el o amplifică arătând (pen 
tru ce şi can) că cineve este, în asemenea împreju- 
rare, forte cireumspect si atentiv. întru: „a-ȘI dobendi 
bunele graţii și sufragiele cetățenilor. 

«Eu sciii, dise Cicerone, până unde merge timidi- 
„atatea celor cari ambiţionăză „la funcțiunile publice, 
«și ce viiie nelinisce aduce dorul de consulat; ne te- 
«mem nu numai de mustrările publice, ci chiar cu- 
«getele cele mai ascunse, svonul, vorbele falșe, o în- 
<chipuire, un lucru de nimic, totul ne înspăimântă : 
«am voi să citim în fața și în ochil tuturor, Nimie 
«nu este, în adevăr, atât de delicat, aşa de fraged, 
«aşa de nesigur sait schimbător, de cât bună- vointa 
«cetăţenilor, “către ori-care solicită demnități publice; 
«căci, nemulțămiti de a se irita pentru cea “mai mică 
<greșâlă a candidaţilor, el char adeseori se desgust 
«şi pentru faptele cele mal în 'umose : : 

Quo quidem tempore (scio enim, quam timida sit ambitio, 
quantaque et quam sollicita . cupiditas consulatus) omnia, non 
“modo qua reprehendi palam, sed ctiam que obscure cogitari 
possunt, timemus: rumorem, fabulam falsam, fictam, levem, 
perhorrescimus; ora omnium a que oculos intuemur, Nihil 
enim est tam molle, tam tenerum, » tam aut fragile aut flexi- 
bile, quam voluntas erga nos sensusque civium, qui non modo 
improbitati irascuntur candidatorum, sed eliam in reele factis 
sape, fastidiunt (pro Alilone, c. 16). 

Apol încheiă acest frumos raţionament întrun mod 
încă și ma! viii, întrebând «dacă este de credut că 
«Milone, ocupat de mult timp numar cu așteptarea 
«acestei dile mari, ar fi cutezat să se presinte îna-
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aintea acelei adunări augustă a poporului, cu mâinele 
«încă fumegânde de sângele lui Clodiii şi purtând pe 
«fruntea sa semnul erimei sale. Nu adaugă el, o a-: 

“ «semenea cutezanță nu este de credut din partea. lui 
<Jlilone ; „dar, cum să nu i se.atribue acesta lui Clo- 
«diii, care, dacă ar fi vădut murind pe Milone, sar 
«fi credut sigur de a domni? 
“une diem igitur Campi speralum atque exoptatam sibi pro- * 

ponens Milo, crucuntis rhanibus scelus et fncinus pre se ferens et 
confitens, ad illa augusta centuriăruim auspicia veniebat 2 Quam - 
hoc non credibile in hoc! quam idem in Clodio non dubitan- 
dum, qui se, inlerfecto Milone, regnaturum putaret! (Pro Mi 
lonă, c. 16). , 

* 7 4 

Discursul pe. care Titu- Liviu îl pune în gura 
“lui Pacuviii -către fiul seu, aplică tote pr eceptele 
însemnate atât în privinţa Invenţiunel cât şi a 
Disposiţiunei, dar mai ales vegulele Confirma- : 
țiunei: 
“Capua, prin intrigile lui Pacuviii, şi cu totă o- 

punerea lui Magius, care ţinea cu Romanil, se dedese 
lui Anibal, care în curând şi întră într'ensa. Dour fra, 
cari erai dintre cer mal. consideraţi ax cetăţii, prepa- 
rase lui: Anibal un osptț măreț.. Jubellius 'Taurea 
şi Pacuvius Calavius, singuri dintre toţi cetăţenii Ca- 
puei, fură admiși la acest prând.; iar cel din urmă 
obținu cu multă greutate aceiaşi graţiă şi pentru fiul 
său Perola. Dupt ospăț Perola conduse: pe Pacuviit 
întrun loc retras; şi acolo, arătându-i spada ce o 
avea ascunsă sub: haină, îi declară planul ce "şi fă- 
cuse de a ucide pe Anibal. Pacuvii, cu totul eşit 
din minţi, încercă de a întorce pe fiul său dela o a- 
tât de funestă întreprindere. - 

Prima datoriă a lui 'Titu- Liviu, făcând să vorbescă _ _ 
Pacuviii, era de a închipul nisce, motive capabile 
de a atinge și a îndupleca pe fiul săi. Ast-fel s'aii 

'şi presintat spiritulur săti trei motive: unul tras din 
pericolul în care Perola se espuneă, atacând pe Ani- 
bal în mijlocul păzitorilor să; al douilea privia pe 

“tatăl, care este decis a se pune între .Anibal şi fiul 
săii : .cel de al treilea se raportă la „cea ce religia 

7 

4
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are ca mal sacru: credinţa tratatelor, ospitalitatea 
recunosciința. lata Znrenifiunea: După ce a făcut ale-. 
gerea probelor, trebue să le dea o. ordine potrivită, 
și într'o compunere așa de scurtă cum trebuea să 
liă accstu. ordinea cerea ca probele să mergă  cres- 
cond "și ca cele mat tari să fiă la urmă. Acestă 
operațiune va constitui Dispusițiimea. Mijlocele ailate 
şi rondaite, nu mal rămâne de cât de-a le presinta 

„seu putere şi căldură; cea-ce este datoria Blocuţiunei. 
„Tată acum cum Titu-Liviu a tratat fiă-care parte. 
Imtroducerea, care ţine luc de exordiu, este scurtă, > | 

dar viu& şi atingătore: 
Per ego te, fili, quzcumque jura liberos jungunt pa- 

„renlibus, precor quzrorue, ne ante oculos patris fa- 
cere et pati omnia inlanda velis. , 

<O fiul mei, în numele tuturor drepturilor cari leagă. pe! 
copii de părinţii lor, te rog. și te conjur, să nu umbli a comite” 

„0 crimă înaintea ochilor părintelui tău, o crimă care va: căde 
asupra capului tău bo. - ! S 

- l-ul motiv tras din religiă. EI se subdivide în alte 
“trei care sunt arătate. în trâcăt, dar întrun mod forte 
„elocuent, fără casă fi lăsat afară vre-o împrejurare, 
vre-un cuvânt care să nu urete: 1 credinţa tratatelor 
confirmată prin jurământ şi sacrificie; 2'. drepturile | 
sacre ale ospilalitățer; 3 autositatea unur părinte a- 
supra fiului stu : | | 

Pauc:e hore sunt, intra quas; jurantes per quidquid deorum 
esi, dextra dextras jungenies fidem obstrinximus : ut sacratas 
fide manus, digressi a colloquiv, extemplo în cum arme-. 
mus? Surgis ab hospitali mensu, ad quam lertius Campanorum 
adhibilus es ab Annibale, ut eam ipsam mensam eruenies 
hospitis sanguine ? Annibalem pater filio meo potui placare, 
filium Annibali non possum! . | | . 

«Nu 'este de cât un minut de când ne legarăm prin jurămin- 
tele cele mar sfinte de când, dând mână cu mână, legarăim 
amiciţiă cu Anibal;" şi, acea mână sacrilege, abia după şăvăr- 
şirea jurământului, o vom arma contra lui? Te ridici de la o 
masă siraină, la care cl te a primit să stai alături cu cei doui 

"singuri Campanieni admisi, şi iu vref a stropi acâstă masă 
sacră cu sângele ospătătorului tăi? Rugăciunele mele de pă- 
rinte aii oblinut de la Anibal iertarea fiului mei, fiul mei 'mi 3 
refuză iertarea Jur Anibal !» - 
„Il-lea motiv, tras. din pericolul. la care Perola se: 

expune :: Da
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Sed sit nihil sancti, non fides, non relizio, non pielas ; audeatur infanda, şi non perniciem nobis cum scolere ferunt. Unus asgressurus es Anibalem ? Quid illa lurba_ tot libero- rum Scrvorumque.? quid inunum întenti omnium'oculi ? quid tot dextrae? torpescent în amentia illa? Vultum ipsius An- nibalis, quem armati exereitus sustinere nequeunt, quem hor- ret populus romanus, tu sustinebis? . | 

«Dar să nu respectăm nimic, nici buna credinlă, nici _reli- giunea, nic! amorul filial ; să cutezăm şi ce nu ni se cuvine, dacă crima nu aduce cu sine și pedepsirea nostră, „Singur, ar „de gînd să atac pe Anibal! Dar acea mulţime_de Gmeni li- beri şi sclavi ? Dar privirile tuturor atintite asupra lui singur? Dar acele braţe sata să'l apere? nebunia ta le vor amorii? - Dar însăşi privirea lui Anibal, acea .ctutătură care pune pe fugă oștile inarmate, care îngrozesce pe poporul roman tu o vei putea înfrunta. 2 . . i 

“Ill-lea motiv: Tătal stă, pe care el va trebui să-l: 
străpungă, înainte de a ajunge la Anibal:" 

Et, alia auxilia desint, me: ipsum ferire, corpus meum  0p- ponentem pro corpore Anibalis, sustinebis ? "Atqui per meum peelus petendus ille libi transfigendusque est, 
" «Dar, chiar dacă i-ar lipsi alte ajutâre, mr îndrăsni să mă lo- Vesci pe mine însumi, când mă voii pune între tine şi corpul - lut Anihal? Da, iată pe unde vel avea să treci până să ajungi. "a densul.» . a - 

Pacuvius termină, în fine, prin o scurtă rugăciune, :: 
care în gura. unul părinte, sunt. ma! tari de câtii orl- 

„care motive: şi elocinţa triumfă: Lacrimanlem înde: 
juvenen  cernes medium compleclitur, alque osculo 
horens, non ante precibus abstitit, quam pervicit ut 

_gladiunm poneret, fidemqne daret nihil factura tale. 
Îi a Me i (E-Liviu XXIII, 9). 

„1 Respingerea (p. 85) 

Demostene, în discursul săi pentru coronă, res- 
pinge acusaţiunile rivalului, su Eschine,—de a fi fost. 

„Singurul vinovat în r&sboiul cu Flip, —în modul ur- 
mător: - | E 
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Apărarea ţăranului de Chichindel : 

_<Cât de lesne ar putea boerii cel mari pentru bu- 
nătatea lor a se asemăna fericirei cel D-deesci, nu- 
mai de ar fi cu cumpăt în răsipiturile și netrebuin-: 
ciosele cheltueli ale lor. Er ar fi de o mie de ori mal 

“norociti,. numele le-ar fi bine-cuvântat pre pământ 
şi ar eşi cu bucuriă și cu cuget curat din lumea a- 

„cesta. Este drept ca să se'prăpădescă o miă de fa- 
milil fără de r&utate, pentru a putea. mal bine gră-! 
mădi într'o sută de foli a celor fără de lucru și nemul- 
țămitori ? Ci aşa poftesce obiceiul, şi așa moda! Boie- 
Til cel mari. trebuiă cu cinste și cu mărire să trăescă! 
ară acesta nu pote fără risipituri să se facă, şi de 
unde s'ar risipi de sar storce 'şi suge măduva din 
osele bieţilor supuşi şi lucrătorr de pământ sătenr? 
Vedem că cumpărătorii de domenii, își pun capul după 
sate românesc, ră de altele se feresc, căci altele 
nu aşa lesne se lasă a se. supune, și apol tot strigă 

3
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- asume romanului că e leneş şi sărac. Trebue să fie - 
leneş fiind obosit, de atâta lucru care la domnul. pă- 
mentese au lucrat, şi aşa pre sâma lui puţin “luând, 
trebue să fie sărac. Aşa şi cu cătănile, dic, că -româ-. : 

„nul fuge de starea ostăşsscă; fuge; vedI-hine, că ii-, 
menea nu la învăţat .să scie bine prețui binele pa-- 
triei sale, însă tot sunt la oste mai mulţi români, şi 
sunt: bune şi alese catane, ai credinţă către împăratul 
stii. Prea Inălțate D-deule! Cunosce-vor 'vre odată 
și boerii cel mari? Când vor privi ei spre pruncil 
cel goli şi flămând ay iubitorului și ostenitorului lu: 
crătoriii de păment, cu acestă de bun neam simţire: 
acestora e trupul ca şi al meă! au suflet cuvântător 
asemenea ca și ei, simțesc binele: şi răul care li se 

- face le Ci : a p. 

îi | | o (Pate p. 318.) - 

Lupta pentru unitatea naţională este o 
datoriă pentru Roinâni : 

După ce.Michaii scăpase de Turci, pe care-l 
bătuse' în mar multe rendun, şi dorind a pune 

„mâna.pe Transilvania, spre a realisa aoitatea, 
naţională, se prepară de răsboi contra lui Si-. 

„ gismund şi a cardinalului "Andrei. Unora din 
„boeril ţărel, şi cu denşii şi Domna Stanca, soţia. 
“lui Michai «li se părea că e nedrept'lucru a purta” 
r&sboiul în Ard6l.> 3 za 

N. Bălcescu!) — artând că Dâmna Stanca, 
spre a-l face să renunţe la acest proect: «îl aduse 
«aminte azilul ce le daduse Ardelul, atunci când 

- «erati amendoul piibegi, 'prigoniti de tiranul A- 
clexandru, ajutorul ce-i dedese prinqul Sigismund - 

«spre a mântui ţara de năvălirea lul Sinan Paşa, 
„ «şi îlJură pre Dumnedeii, pre sântul Michail şi 
-«pre sântul. Nicolae, patronii case! lor, da nu 

  

IV, p. 34. 

Negoescu, Ret, şi SH, | , Ia ă . 15 

1) In a sa - Istoria Românilor stb : Mihai- Vodă Vitezul, e. |
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«purta răsboiu întro țară de la care priimise 
«numal bine, spre a nu trage asupră'şi osânda 
«nemulțumitorilor»1) — după ce mărturisesce că 
«infocalele şi elocuentele. er cuvinie, precum 
şi lacrămile er fură, zadarnice» şi că cele nu pu- 
tură clati hotărârea soţului sâu,> face. însuși o - 
respirigere a tuturor probelor invocate, una câte 

„una, şi ajunge a demonstra: că era şi un drept 
şi o datoriă pentru Michai de a intreprinde acest 
r&sboi — prin, următorele cuvinte: . 7 

„«Şi ore sar fi căzut ca el (Michai) tocmai acum, 
dice distinsul nostru;istoric, în minutul d'a o indeplini, 
să 'se lase de o ideiă care de multă vreme frămenta 
inima sa? In ce- ore se arâla nemulţumitor? Dacă 
Sigismund Batori Va ajutat întru ceva prin creditul 
stii, spe a căpăta domnia, el nu %-a răsplătit însutit, - 
acestă mică facere de bine, prin câte folose biruin- 
țele sale adusese Ardelului şi sporise gloria lut Si- 
gismund ? Trebuia ore să uite 'la câte umilințe supu- 

" sese Sigismund pe: Michai şi patria lui? Trebuia să 
uite că pata ruşinosului tractat de la 1595 nu era 
ștersă ? Dacă Sigismund a venit să-l ajute împotriva 

„lui Sinan, nu era ore spre a se ajuta pe sineși şi. 
„Ardelul, care era de o potrivă ameninţat ? Atâta nu- - 
„mal că, în loc să aștepte pe Turel în Ardel, veni să” 
întâmpine în ţara Românescă și ferise prin acesta 

- Ardelul de pustiirile r&sboiului! Apor, chiar. de ar fi 
"avut Michai și Românii datoria de a fi recunoscători 

lui Sigismund, acesta mal cârmuia-el ore Ardelul? 

  

1) Acestă scurtă schiţă a unui discurs inspirat de nisce sen- 
timente nobile, procură încă un model de .aşedacea gradată a 
probelor în coniirmaţiune: 1) sentimentul recunoscintei pentru 

"azilul ce familia lui Michai primise în Ardcl; 2) resplata ce 
Michai datora Iul Sigismund peniru că-l ajutase a deveni domn ; 

"3) amiciția ce era dator lui” Sigismund ca aliat al sâi contra 
" Tureilor : tote aceste unite cu elocuentele cuvinte din urmă | 

ale peroraţiunei şi cu Jacrămile ce însoțiră tot discursul, trebuia 
să înduplece ori ce inimă, dacă ar fi fost ma! puţin plină de 
ambiţiunea gloriei nilitare şi de iubirea patrier, de cât inima lui 
Michai. .



„-921 

Nu "1 lăsase pentru peirea lui Michai în mânile car- 
“dinalului?. Acesta apol nu era vădit de duşman al : 
nostru ? Trebuia ore să ' lase timp a ne isbi şi a 
ne pune în stare danu putea sta împotrivă ? -Şi 
chiar de ar fi tost alt-fel purtarea cardinalului, chiar 

"de ar fi avut Michai -datoria să se arate recunosegtor 
“către densul, apol recunoscința personală a unul domn 
pote ore să stingă dreptul şi datoria unel naţir? Pu- 
tea el să se lepede de causa națiune pe care se 
făgăduise a o ajuta ? Ardelul, a cărir glotă de popu 
Jaţiă sunt Români, nu este el o tară românească ? 

“'Trebue 6re a mal lăsa în stăpânirea Ungurilor tâtă 
acestă ţară, care, depe dreptul omenilor, “este a Ro- 
mânilor? Mai ales când chiar Şi populațiile | de alt: 
sânge îl chemati ? 
«te! fiind. că ne tragem din acel popor, stăpân al 

“lumei, care intemeiă cea-mal minunată şi mai colo- 
Sală unitate cunoscută în istoria omenirei, fi-vom nor 
osândiţi-a trăi alături fe ate cu frate, în veci strein: 
unul de altul? Suntem no! osândită a ispăşi mărirea . 
strămoşilor noştri şi jugul sub care el plecară lumea, 
trăind" vecinic isolaţi unul de altul. sub un deosebit 
jug barbar ?*) Dumnedeii nu ne-a dat şi nouă ore a-. 
celaşi drept ca celor- Palte naţii şi aceiaşi datoriă, o 
anume misiă a îndeplini în omenire? Dar întreprin- 
derea e grea, de a crea unitatea naţională; ea va 
ațâta mulţi duşmani asupră-ne şi: curând sai mal 

- târdii va veni o di fatală, precum -venise lui Mircea, 
lui Ştefan cel Mare și lui Petru Rareş. Ce! pentru. 
că o datoriă, o datoriă natională, o. datoria de vicţă * 
şi de morte e anevoiosă, surtem dre în drept a ne 
apăra de densa? Se pote ore -nasce ceva în lume 
fără jertfe şi dureri? Eroul .va cădea întradevăr sub 
acestă grea sarcină. El va adaoge un nume glorios 
mal mult în şirul martirilor “unităţi naţionale; "dar 
silințele lui, sângele stii vărsat, până şi greşelile lui .. 

vor lumina calea generaţiilor viitâre. şi o di va veni 
cât de târdii, când ursitele! glorios” ce el a visat | 
pentru națiă, până în sfârşit se vor indeplini.» 
    

* Aceste renduri le scriea Bălcescu în urma revoluţiuner de 
la 1848, sub impresia relelor resultate ale acestui eveniment 
asupra Românilor din totă Dacia. ! 

. 
.



  

» _- Respingerea sofismalică (pag.:85).. | 

PI: 
>. Jepurăriet) 

Se argumenteză refusul de a cere reparaţiunea: 
unei insulte prin duel: _ „ 

— Şi când ve bateţi? | 
— Să ne batem! Tu quoque, Brute! D-ta pe care 

„te.socotem ma! cu minte de cât alţii, mâ-îndemni să 
mă bat cu un obraznic "pentru că mr-a dis mişel şi . 
mi-a dat o palmă? Dar aşi dori să me înveţi D-ta 
cum se po'e feri cine-va de brutalitatea unul groso- 
man? Eă mam adăpat cu sfintele precepte a lur 

„ Rousseau, şi despreţuesc. injuria ; apor n'am fost des- 
tul de maltratat de. limba şi de mâna: cutezătorului 
acestuia, ca să mă mar'apuc acum să mă expun şi 
țintei pistolului stu? căci de și mă' supără că mila - 
dis mișel, dar-m'ar “supăra mult mai r&ă-de mr-ar 
dice r&posat; dacă ași fi .pironit întrun sicriu, de ar: 
putea să-se laude în gura mare că n'a trimis ad pares. 
Mai bine să fi. de faţă ca să-r arăt că nici vreait să-l 
sciu. Să dicem că lor omori. Şi pentru ce să me fac 
ucigaş, eu care nu sunt născut .vărsător de sânge ?: 
Și apol Omenii or să dică ca lam gonit din lume | 
pentru că mă temem să fiă cu dânsul în ea. Sc laudă. 
D-lui. că, nu se teme de: morte. De vrea ca să'l 
credem, omore-se singur, nimeni nu-l opresce, şi îl 
făgăduese că .ștşe-zeci de anl voi întreba pe toţi în-. 
vățaţii şi cărturarii ca să aflu de a făcut bine ori ba; 
şi demi vor dice că a făcut bine, atunci — numai. 
atunci — mă voi sîrgui până la sfârşitul vieţii mele 
“să mt pocăesc de ceea ce d-ta numesel poltronerie şi 

“Pre care eu o numesc bărbăţie; căcl, sto seil d-ta, e 
„bărbăţie şi curagii a înfrunta cine-va valurile. lumii 
"mincinose, şi a voi să trăiască cât de mult în astă 
vale a plângerei! Fanfaronul acesta pote . şi-a urit. 
dilele; pote nu vrea să ma! vadă sorele faptele lur. 
Fricosul : eii care-mi închipuese cât e de întuneric în 

  

1) Din «Serierile lur G Negruzzi» | 4 p, 210.
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-mornment, și care iubesc lumina, nu voii.să mă lip-. 
sesc de ca. Ei să m& săcer în florea vârstei, când: 
am încă o grămadă de trei în. viaţă, pentru o tică- 
losă palmă care putâm să "10 dau eii cum mi-a dat-o 
el? Să nu-l trecă prin gând! Şi apol ce mare trebă 
a omori uh om? câte-va grăuuțe de şoricesă face cât 
“Și plumbul lui. “Nu scie nătărăul: că ur purice viii, 
„face mai mult-de cât Napoleon mort!. 

EI, spune-mi acum, domnul meii, care e mai brav: 
canibalul acesta care vre sânge; sau eu, omul păcii, - 

„ce vol să trăese ca să-l art cât îl desprețuesc, de 
vreme ce n'am gând să mă. bat cu el?» 

Perovaţiunea (commuiseratio p. 92 

-* :Cieerone, voind să apere pe Milone—şi nepu- 
“tend a atinge inimile judecatorilor prin descrierea 
„durerel acusiătului, caie păstra o atitudine demnă 
ŞI fără semne de întristare, piirend ast-fel a “sfida. . 
sentinţa judecătorilor —şi Tea asupră-și rolul de 
rugător, pe care Milone”] despreţuia ; şi,. conser- 
vândlui Milone tâtă mândria caracterului stii, îi 
-pune în gură cuvintele cele ma! duidse şi atingt- 

„„.“tore, cea ce face din acestă jperoraţiune un capo- 
d'operă de iscusință şi:de spirit, pe cât. şi de, 
elocință şi de patetie. 

- Pedepsa ce ameninţa pe- Milone, şi dela care apt 
rătorul săi nu-l putu scăpa, era exiliul. Iată cum Cice-! 
one îl face să vorbescă: , 

* Valeant, inquit, cives mei, sint incolumes, sint florentes, sint / 
Deati! stet hiee urbs pracelara, mihique patria carissima, quoquo 
modo merita de me erit! iranquilla republica cives mei, (uo- 

_ niam mihi cum illis non licet, sine me ipsi, sed per me tamen, 
periruantur! Ego cedam atque abibo: si mihi.republira bona . 
îrui non licuerit, at earebo mala : et quam primum! tetigero 
bene moratam et liberam civitatem, in eă conquiescam, - 

„<Fiă sănătoşi, dise el, concetățenii mei, fiă sănătoși ; trălescă . . . 
nesupărați, fiă cr înfloritori, fiă fericiți! remână gloriosă acâstă 
cetate, acestă patriă atât de scumpă mie; orl-eare ar fi puria- 

vea el către mine ? Bucură-se în pace, concetățenil mel, de re- 

2 - , E . Fi
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publică, şi fără mine; de şi mie nu mi-e permis de a mă bu- cura impreună cu el, cu tote că republica. este opera mea! Ei me retrag și plec aici: dacă nu mi-este Yertal a mă împăr- tăşi, de fericirea republicei, cel puțin să nu fiii faţă la neferieirile ei; și în prima cetate, în care voiii afla moravuri bune și li- bertate, în acea mă voii oprise. - (G). 

Mal încolo Cicerone face pe Milone să-l vorbescă lui însuși, punendu-i înainte serviriele ce.cl adusese patriei, desondren ce condamnarea sa. ar aduce fami-. 
liei, plângerile copiilor sti, consternațiunea amici- lor, etc.: - 

Ego. quum te patria reddidissem, mihi non futurum in patria putarem locum 2... Ubi tua, M. Tulli, que plurimis fuit auxilio," vox et defensio? Mihine ea soli, qui pro te loties morti me „obtuli, nihil potest opitulari ? " - 
«Cum! dise acusatul amieuluY săi, când eii le înapoiam repu- bliceă, o Tuliii, ași fi credut că va trebui :să nu mal fiă un. loc şi pentru mine în patriă!... Unde-ţi este, amicul mea, vo- cea şi sprijinul care fu de ajutor la atâția alţi 2 Şi numai mie care am înfruntat de atâtea ori mortea pentru tine, nun) pote nimic folosi ? | Da 

Și apol, întorcându-se . către judecători, le dice: 
Nec vero h:ee, judices, ut ego nune, flens, sed hoc eodem lo- „(uitur vultu, quo videtis; . : . ! , ! 
«Dar acestea nu le spune, o judecători, ea mine acun, plân- gend, ci en acelaşi aer cu care-l vedelr că slă inaintea vostră. 
(Prin acest amestec de mândriă şi de durere, Cice- 

rone reuşesce a atrage, pentru amicul său, atât inte-. 'vesul pentru admirațiunea "Virtuței sale, cât şi mila. peniru nenorocirea sa), - | 
In fine Cicerone își iea asupră-şi tolă întristarea şi 

durerea nenorocirel” lui Milone, "pentru a mişca pe 
judecători de sorta lui şi a le atrage îndurarea, pe 
care în urmă ave s'o trecă amicului seu: 

O me miserum! o me infeliecm ! revotare lu me in patriam „Milo, potuisti per hos; ego te in patria per cosdem retinere. -non polero ? Quid respondeho 'liberis meis, qui te parentem alterum putant? quid tibi, Quinte fraler, qui nunc abes, con- sorti mecum temporum illorum ? me .non potuisse Milonis sa- lutem tueri per eozdem, per quos nostram ille servasset 2 At in qua causa: non potuisse ? Que est grata gentibhus. A qui- bus non potuisse! Ab iis, qui maxime P. Clodii murte acquie- runt. Quo deprecunte ? Me. Quodnam ego, concepi tantum see
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lus? aut quod in me tanlum facinus admisi, judices, quum illa : 
indieia communis esitii indagavi, patefeci, protuli extinxi ? Om- 
nes in mo meosque redundant ex fonte illo dolores. Quid me 
reducem esse voluistis? An ut, inspectante me, expellerentur 7 ii, per quos essem restitutus ? Nolite, obsecro vos pati mibi 
acerbiorem reditum. esse, quam fuerit ille ipse dliscessus : nam 
qui possum pulare me restitulum esse, si distrahor -ab jis, 
per 'quos reititutus sum? . . (Pro Milone, c. 34-37) 

«Ticălosul de mine! dise el, nenorocitul de mine! Cu aju- 
torul acestor judecâtori Milone, putusi a me readuce în patriă 
și ei tot cu ajutorul lor nu te voii putea reține ? Ce voii r&s- 
punde copiilor mor, eari te consideră ca pe: al doutlea tată al 
lor ? Ce ţie, o frate Quintu,, care astă-di lipsesei, tovarăşul met 
în acele timpuri de restristo? Spune-voiii ţie că nu am putut 
dobândi salvarea lui Milone de lu acoia char, cu ajutorul. că- 
rora'el o dobândise pe a nostră ? Şi în ce causă ? Intruna n care totă lumea este pentru nul. Şi de la cine n'am putut do- 
bendi acesta ? De la aceia chiar, care mar ales ai profitat - de. 
mârtea lui Clodii. Prin. care rugăciuni? Prin ale mele însumi 
Ce crimă groznică am conceput, sati de ce nelegiuire m'am fă- 
cut ei: culpabil. o judecători, fiind-că am presimții complotu- * - rile urzite contra statului,  fiind-că le-am pâtruns, descoperit, nimicit? Din acea sorginte decurg asupră-mnI şi asupra alor 
mei, tote relele „care ne înconjoră. Pentru ce ali dorit rcîn- 
„toreerea mea ? Ore pentru ca să văd alungându-se aceia prin care. fusesem readus ? Nu îngăduiti, vă conjur, ca reîntorecrea: să fiă mal amară pentru mine de enma fost însuşi exilul meii 
căci cum m'ași. pute crede restabilit, dacă acei de 'care am fost restabilit sunt. smulşi din braţele mele ?>.  (G)- 

„. Dacă reamintim că Cicerone. care pleda, era ega- 
lul presidentulur tribunalului, fost consul ca şi densul 
ȘI Superior în rang multora dintre judecători, ne pu- 
tem face o idee şi mal bună de efectul ce a trebuit - să-aibă asupra acestui, tribunal, tabloul elocinte al durerilor sale. a 

„ Peroraţiunea discursului lată - Bossust Ia. 
mortea prinţului de Condă: 

- «Venez, peuples, venez maintenant! mais venez plu-. 
tot, princes et seigneurs; et vous qui jugez la terre, 

"et vous qui ouvrez aux hommes les portes du ciel; 
et vous, plus que tous les autres, princes et princes-: 
ses, nobles rejetons de tant de rois, lumitres de'la 
France, mais aujourd'hui obscureies- et couvertes de 
votre“ douleur comme dun nuage ; venez voir le peu 
(ui nous reste d'une si auguste naissance, . de tant 

7
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de grandeur, de tant de gloire. Jetez l6s yeux de 
toutes part: xoilă tout ce qu'a pu faire la magnifi- 

-cence et la piete pour honorer un heros; des titres, des inscriptions, vaines marques de ce qui n'est plus; 
des figures qui semblent pleurer autour d'un tona- "beau, et des fragiles images d'une douleur que. ]e temps emporte avec tout le reste; des colonnes qui 
semblent vouloir porter jusqu'au' vie] le magnifique 
-temoignage de notre neant: et enfin rien ne manque 
"dans tous ces honneurs, que celui î qui on les rend. . Pleurez done sur ces faibles restes de la vie hu- 
maine, pleurez sur cette triste immortalite que nous 
donnons aux heros. Mais approchez en particulier, 
d vous qui courez avec tant d'ardeur dans la carriere 
de la gloire, âmes guerritres et intrepides. Quel au- [re fut plus -digne de vous commander? mais dans 
quel autre avez-vous trouve le commandament plus „honnete ?: Pleuirez done ce grand capitaine, et dites en .gemissant: Voilă celui qui nous menait dans les „hasards ; sous lui se sont formes tant de renonmmes 
capitaines, que ses exeinples ont 6leves aux premiers 
honneurs de la guerre: son 'ombre eat pu encore 
gagner des batailles ; et voilă que. dans son silence, 
“son nom mtme nous anime, et il nous avertit 
que pour trouver â la mort quelque -reste de nos 
travaux, et n'arriver pas sans ressouree ă nolre Gter- 
nelle demeure, avec le roi de la terreil faut encore. 
servir le roi du ciel. Servez donc ce roi immortel et. 
si plein de miscricorde, qui vous comptera un sou- "pir et un verre Weau dont en son nom plus que”. 
tous:les autres ne feront jamais tout votre sang re- 
pandu ; et comencez â compter le temps de vos uti- 
les services du jour que vous vous serez donnâs â 

„un maitre si bienfaisant. Et vous, ne. viendrez-vous : 
pas ă ce triste monument, vous, dis-je, qu'il a bien 
voulu mettre au rang .de ses amis? “Tous ensemble, 
en quelque degre de sa confiance qu'il vous ait re- 
cus,. environnez ce tombeau; versez des larmes a- . | 
vec des pritres; et, admirant dans un si grand prinee 
une amilie si commode ct un commerce si douxy, 

„conservez le souvenir d'un hros dont la bonte avait 
&gal€ le courage. Ainsi puisse-t-il toujours vous tre 

x



933 

  

un cher entrelien ; ainsi puissiez-vous profiter de ses” 
vertus : et que sa mort, que vous deplorez, vous serve 
ă la fois. de consolation et d'exemple. Pour moi, s'il - 
m'est permis apres tous les autres de venir rendre 
les derniers devoirs â ce tombeau; o prince, le- digne 
sujet de nos louanges et de nos regrets, vous vivrez 
Gternellement dans ma memoire: votre image y sera 
iracee, non point avec cette audace qui promettait 

„la victoire; non, je ne veux rien voir en vous dece 
que Ja mort y efface. Vous. aurez dans cette image 

“des traits immortels : je vous y -verrai tel que vous 
Gliez ă ce -dernier jour sous la main de Dieu, lorsque 
sa gloire sembla commencer ă vous apparaitre. C'est 
lă que je vous verrai plus triomphant qu'ă. Fri-. a 
bourg et ă Rocroi; ct 'ravi d'un si beau triom- 
„phe, je dirui en action de grâces ces belles paroles 
du. bien aime disciple: Et hcec est victoria que ih 
cit anandaum, fides nostra: «La „veritable victoire, . 

„celle qui met sous nos pieds le monde entier, c'est 
nolre foi. «Jouissez, prince, de cette victoire; jouis- 
sez-en &ternellement par Vimmortelle vertu de ce . 
sacrilice. Agreez ces derniers eiforts d'une voix qui 

“vous fut connue, -Vous mettrez fin ă tous ces discours. 
Au lisu de dâplorer, la 'mort des autres, grand prince 
dorenavant je veux apprendre de vous'â rendre la 
mienne sainte ; heurceux 'si, aventi par ces cheveux 
blanes du compte que je dois rendre de mon admi- 
nistration, je reserve au troupeau que je dois nour- 
rir de, la parole de vie les restes d'une voix qui tombe .: 
et dune ardeur qui s'eteint. : | a 

a MRS - (Oraisons funebres)' 

> Plaonuldiscusului | 
“Cuventul lui Massillon. asupra adevărulaă religiu-. 

sei, ne dă esemplul unui plan regulat (paz. 94): 

“EXORDIUL 

Cu tite probele cele solide şi strălucite care stabilesc adevă-. - rul religiunei, sunt 6meni cari nu vor să-l recunoscă, 

„ PROPOSIŢIUXEA p- 

„Să le probăni că adevărul religiunei e necontestabil,: 
„ 

7 , 7 

„2
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DIVISIUNEA 
Acest adevăr se râzimă pe trei caractere mari, care:deosi- besc de minune religiunea creștină : î* ea este ralionabilă , 20 este glorivsă, 3 este necesară. 

o CONFIRMAŢIUNEA . 

Partea I- 

Religiunea creştină este rationabilă- 

“ Subditisiunea 
“Pentru că ea se reazămă 1” pe autoritatea cei mai mare, cca: mai respectabilă și, mal bine stabilită care se află pe pământ. 2“ pe idei care singure sunt demne de Dumnedeii şi de om, singure conforme cu principiile dreptălei, onestilăţei, soeigtă- | tei și consciinier; 3“ pe motivele cele iai triumfătore, cele mal proprii de a subjuga spiritele cele mat necredinciosc, - Z- membru al subdivistunei : Neligiunca creştină are în par» lea sa-vechimea, perpeituitalea și uniformitatea, adecă, aşa de veche ca lumea, ca sa păstrat penă în dilele nâstre fără alte. rațiune, dar dintre tote religiunile singur numai ca are acest avantagiu. -- E 
2-lea membru: 1* Numai religiunea creştină ne dă ideile cele demne despre Dumnedeii, 2" ea pune pe'om în lacul săii cel adevărat, făcându-l să” cunoscă. și natura şi menirea sa, 30 ea. regulcză mal bine de cât ori şi care altă doctrină, datorinţele sale în privința celor alți omeni. 
3-lea membru = Motivele de supunere şi de credinţă ce ea ne infăţişeză se râzimă: 10 pe profelii necontestabile, 2: po mi- nuni, pe fapte strălucite și publice, 3: pe mărturia și cre inta universului intreg, . Couclusiunea Î părți: Aşa dar religiunea creştină este raţi-. onabilă, Ă 

Pariea II-a 

Religiunea creştină este gloriosă, 

Subdivisiu nea 
19 Din partea promisiunilor ce face pentru viitor, 2 din partea siiuatiunel în care ea pune pe cel credincios în present 39 din partea modelurilor celor mari pe care i le propune de imitat, | - i 
Z-l membru al subdivisiunei: Desvoltarca acestor promisiuni care învală-po, om că origina' sa esto divină şi sperantele sale eterne. Viitorul săii e plin de gloriă. . - 21 a membru: Descrierea mărirei şi a. înăltărey creștinului în tote împrejurările vieţei Nimic nu este mar glorios de cât: densul, fiă înaintea lui Dumnezeii, fiă înaintea 6menilor. 3-le membru: Virtuţile cele înalte ale tuturor eroilor creştini,.
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de la Avel pînă în dilele nostre, sunt propuse spre a se imita: 
de credincios. Ce carieră mal gloriosă pote fi deschisă înain-- 
tea lui. . . 

Conclusiunea părţii a II-a: Aşa dar religiunea creştină este: 
slorivsă. | 

! Partea « III-a - ” 

Religiunea creştină este necesară, 

Li 

. Subdivisiunea 
,- - 

1* Pentru că rațiunea omului este slabă și trebue a o ajuta. 
2* pentru că eu esle coruptă şi. irebue a o îndrepta, 3% pentru: 
că este schimbăcidsă şi trebue a o statornici. 
__Z- membru al Subdivisiunei:. Descrierea ignoranlei ce o are 
omul despre sine însuşi şi despre tâle cele ce se află ufară 
dintr'ânsul. Singură numal religiunea îl conduce și îl sprijină 
în mijlocul întunericurilor care îl înconjoară ; | - 

2-l0 membru : Descrierea depravărel raţiuner  omenesci în: 
privinta lu! Dumnedeii și a moralei. Numar religiunea o vin- . > > 

- decă îndreptându-l greşculele el. 
d-le membru: Descrierea variaţiunilor infinite a rațiunel o-. 

menesci şi a necredutei schimbări a opiniunilor sale. Numai: 
religiunca o stabilesce, dându-i o regulă  infailibilă, ncelintită_- 
"'neatârnată de locuri, de timpuri, de omeni, ete. . 

“Conclusiunea părţii a II-a: Aşa dar reliziunea creştină: 
este necesară. E ! Da 

2 . 

op. Recapitulațiumea, 

Aşa darreligiunea este adevărată, așa dar trebue a ne alipi: 
de densa, a vielui după legile el, şi a face credinta sa certă prin. 
faptele sale cele bune,
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| CALITĂŢILE GENERALE ALE STILULUI p.99 

„Puritale, claritate, precisiune, _nabural, nobleţe şi ă 

i armoniă ” 

  

BO TURUL 
a - . (După dcona lumil») , 

„Bourul, după mărturiile istoriei, locuia în timpu- 
“rile vechi şi în codrii Moldovei. In decursul timpuri- 
lor însă s'a alungat de aici, prin desa împoporare a 
țărei, aşa că astădi acest-unimal se mai păstreză, 
prin cruțare măestrâsă, numa! în codrii Prusiei, Po: - 
loniel şi Litvaniei.. - e 
„__Bourul este un animal rumegător,- cu copită des- 
picată, cu corne şi fără corne. Cornele' lui sunt sati 
pline sait deşerte. El are patru stoniachuri; se deo- 
:sebesce de taurul sai boul nostru ordinar, pentru-că 
are -patru-spre-zece părechi de. coste, "pe când boul 
nostru are numal trei-spre-zece. Bourul este cel mai . 
mare şi ce] mal puternic animal european. Cu mări- 
mea se apropie de rinocer, iar cu tăria întrece și pe..: 
cel mal puternic bivol. - 

Fruntea unor bouri e aşa de lată, în cât pot șede. . 
între cornele lor trei bărbaţi de statură mijlocie. In - 
cap, pept şi grumazi trebue să aibă o putere extra- 

“ordinară, căci la luptă pote ridica și "arunca în sus 
pe urs şi pe leii, dacă "prinde bine ; asemenea pâte: 
arunca calul cu-călăreţ cu tot. Perii cei lungi de pe 
capul și peptul său dau un miros tare de mose; ci. 
:se par a fi înrădecinaţi chiar în se, Iar nu.în pele. 
Sberatul lui e mar mult uh'fel de grunet, de cât 
-muget. ăi ă o Ă 

„In deşerturile Americei se află cireqi de bouri aşa 
,
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de numerose, în cât la o:singură. vânătore se ucid 
une-orl cu miile. In Prusia, Germania şi Caucasia se 
află remăşiţe impetrite de ale vechiului bour numit, 
Dbourul colos. Cornele bourului se întrebuințat în tim-: 
purile vechi ca cupe de băut, argintindu-sc, şi serveail ” 
tot-odată şi ca semne de înv ingere. Carnea” de hour. 
este destui de bună la mâncat. Din pelea lui se fac: 

! felurite lucruri. | 

MIRCEA LA BĂTAE (pag. 5) 
Pai - Ta Armia maghiară tara a 'nvelit; o 

” . - Sorele vădendo, îi îngălbinit. - Pat 

Dar bătrânul Mireca nu se inspărmentă : S 
"Cu o mică cctă de voinici s'av întă, ” 

Nu că el voesce țara a scăpa ; 
Ci va să 'mplinescă datoria sa,. 

Unde este timpul cel de. bărbaţie, 
: Când murea Românul pentr”o datorie ? 

. , Pe un cal ce muşcă spuma în zăbale, 7 
Ec „Printre di şi: nâpte, el îşi faco, cale. E 

— «Fraţii mer! vorbesce falnicăl bătrân, - 
Dumnedeiă voit-a ca să mor român. . : 

a „ Cel ce a sa viată terei sale ?nchină 
: Pere. ca lumina întra sa lumină. 

Ce e 'n viaţa ţărei viata unul om ? 
Ce e n primă- vară florea unui pom ? 
Ceea ce prin stele este-o' stelişoră. , 

| - Și 'n nemărginire un minut ce sbâră! 
a | Soimul, când se vede prins de vânători, 

: o: pun că îşi sfăramă culb şi puişori. 
Ast-fel, de cât lanţul brațul să-l ?neingă,. * i . 
Ce-i român, ce-i nobil, asiă-(I să se stingă. pe _ 

Unde :este timpul cel de: bărbătie, , | 
| Când murea Românul pentr o datorie? . - 

| a pi „= Bolintieannu, n 

SILA (pag. 117.. Ie , 

Era ernă aspră ş'o. nâpte ce 'ngrozesce, 
ŞI crivățul, cu viscol mugea precum mugesce. . 

| A “Un taur ce-i rănit. 5 1 
E “ Tntun cătun de laturi a unul sat mar mare, 

“O radă îngânată da slabă luminare 
DN | m Sub un troian albit.
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“Troianul era casă, căsciâră locuită 
"Ce “1 astupa nămelii intrarea umilită, — 
Ra Bordei de muncitor; 
"ŞI rada îngânată venea dintr'o lumină 

'0 flacără ?n cenuşă ce vâlvâe în tină | 
” Pe un useat cotor, . 

"Cu fureile în brâne, cu fețele voiose 
Intind cât pot cu fusul din cacre stufoşe 

Dou& femel cântând. 
Bătrână este una ea 6rna de albită; 
Iar alta este jună, bălaiă şi iubită 

| “ De câţi o văd ridâna. 
"Oftă bătrâna însă și dise către fică : 
— «Când am luat pe 'tat'tăii, pe când crai tu mică 

- «Eram mal fericiţi: 
"cAvem căsuţa nâsiră, avem coprinsuri bune, 
«Avem frumose holde şi turme la pășune, 

«Avem argaţi plătiți. 
-<Şi vite "n Dbătătură și plugul lângă casă, 
-<Şi-un călător orl-eare afla ceva pe. masă 

«Când s'abătea la noi. 
“«Era fruntaş bătrânul, ca el puţini cu stare, 
:«Abia "nvârlia prin curte cu carul săii cel mare, 

SE ' «Un car cu şese bol. . 
„<Pe orl-ce punâm mâna eşia în tote bine, 
“Tu semăna! cu tattăi şi” frate tâii-cu mine.uuuuye 

" Aicea a 'mcetat. 
-Şun ochiii de disperare tinti pe o iconă 
A sântel .Născătore dicend: — «In orl-ce gână 

| A. sorter le-am chemat». 
— Tata spunea o dată caveam și noi moşiă, 
«De ce-aţi vânduto, mamă ? că-l r&ă în obăgiă ; 

«Muneesel pentru străin». 
:S'o laerămă din plepa' luci precum lucesee 
"Pe'gena aurorei o rouă ce pistesce. 

_ Dintr'un azur senin. 
- — «Noi ram vândut'o, mamă, vecinir ne-aă luato» 

— <Şi cum! aşa cu sila ?»—Ba tot ne-aii tot scurtat'o, 
- i - Cu cărţi de judecăţi, - 
<Pân'aii luato totă „>. — «Ce viseol e afară, 
<Unde-o fi nenea, mamă ? = «Aleşii-] luară 

<S'acum ca ş'alie dăți», 
- Pe :masă lângă tat-săui, fetița-in nerăbdare 

Intinse o imaramă și "1 puse de mâncare 
a N Fertura de la foc. 
— <0O! să-mi -trăesel, fetițo, că fomea mă doboră». 

„> «Şi "am şi vin tăicută, și ţr-am şi pâinişoră, 
„Vite-o colea o coc». 

— «Să am de tine parte, fetiţă cu durere! 
«Atât ?mi mar-râmase din totă-a mea avere 

«La bătrânetea meu ;
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«Căci frate-tăii, se vede, că mil tot mână satul : 
«Săracil due povara, Iar rodu-l Xa bogatul 

Si «In lumea asta rea», 
„In ora asta. dulce ce veselă-e copila 

"a bucurat pe tat'său.- Fica Satanil: Sila 
i Ă La uşa ei grinţa. 

Doi dorobanţy, ce calea părea că rătăciră, 
Zărind lumină noptea să stea aci veniră * 

Că dor. va senina 
Imping şi intru în casă cu €rna în spinare: 

” «Aci avem de tote şi cald şi de mâncare: 
. «Ş'in cupă vinişor. 

«Mal faceti foc pe vatră şi dați-ne”ir și patul, 
«Măi dăte jos b&irâne; sau culcăle da latul: 

» «Că dati de vă onor», 
"Oftă adânc bătrănul, căci sila e cumplită ! 

--Lăsă bătrâna furea; .era obicrnuită 
” Cu ast-fel de nevol, 

Iar biata copiliţă în marea er durere: 
Rosti plângând: <Jupâne, .n'avem nici 0.putere, 

- : N'avem nici car nici bol». Şi suspinând din suflet, ștergând cu zevelcuţa 
'Şiroele de lacrămi, se .dete sărăcuta 

, Pe şubredul bătrân, 
Şi îl şopti acestea: «IţI fac eii de mâncar6 
«Numai de cât, tăicuţă. Jupâne, aibi r&bdare 

| _<Că doar n'tt fi păgân 
«Mânearea'I pentru tata, căci vedi'l cum bolesce, 
“«E an acu ?n păresemi, de când se chinuesee.: 

“ " «Să nu-l daţi jos din pat. 
-<Şi mama e bătrână şi n'avem nic gălejă, 
«Pe nenea de irei zile de când lait dat de strejă... - 

«Aleşii Pau luato, - Dar dorobanţi. ţepeni tot sparg şi tot înjură, -- “Şi svântă şi a pâine şi vinul şi fiertură, 
” C's omeni slăpânesci EI nu ma! stă la vorbă, când are bicii-în mână FE 

“Când lcpădă opinca şi calul 'SY înfrână, . 
. Cu elsă nu glumesel, „ “Să "nbrobodia copila -ş'o înneca suspine, 

Era să innote în viscol, să mârgă la vecine 
: "Să ceră-un ouşor, 

O mână de făină, să facă o pâinişoră 
Sta din afara uşii să vedă-o pirtioră 

Să vadă v'un focşor, 
“Când un argat din curte din curtea hoerescii 
O prinde ş?o întinde s*o ducă să muncescă 

„Căci şeie a lucra ; 
Și e la curte elacă, şi s'a făcut de veste 
La câți' ai fost p'acasă, la fete şi neveste 

- "Să mergă a ajuta. 
i
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Căci este nuntă mare,:e nuntă boerescă 
Duminica ce vine și irebui să gătiaseă . 

Miresel. ăşternut, -. 
Şi rugele şi lucrămi zadarnice "1 fură : 
Argatul nu glumesce, o bate ş'o înjură 

. Sai cere de băut. 
Dar nu avea fetița de cât o zeghiă veche : 

„ŞI vre-o trei parale cercel la a ureche 
EN Care voia a ga. - 

Şi nu vru să primiască, cumplitul fără: milă ! 
Bătendo, suduind”o, o. tot. brância în silă 
o La lână-a scărinăna _ - 

Trei dile biata față, nimica nu atlase | ă 
De tată-său cel:bolnav pe care ?] lăsase a 
Sa Flămând și chinuit. 
Şi cfind scăpă micuța, veni în nerăbdare... 
Nămeţii "1 cutropise şi casă și inirare 

o. Abla a-inemorit, 
- Luptându-se cu cena să intre isbutise, 

Eur tată-său ca ghiata, de mult înțepenise 
. = Și mumă-sa muria, 

-Pe frate-săii "1 dase Aleșii la oştire ă 
Şi singură, orfană, plângia în zăpăcire 

Şi părul ?5i smulgea! . 
Sufla în peptul măsey că doar so încăldiască ; 

- IL căuta eojocul.... dur unde să-l găsiască, 
. Căcl e la arendaş 

D'odală cu căldare luat zălog în silă 
P'o 6rbă datoriă. - O Dâmne! fie-ti milă 
N - : > De rob şi de clăcaş. , 

C. - Poleac. - 

Ca model de puritate, S. Marcovici citeză următo- 
rele versuri, din o elegiă «Intorcerea> a lu! Gr. Alexan- 

_drescu: e 

”-- Sărutare! locuri triste, ce plângând am părăsit, 
Şi pe care cu plăcere acum fară-și v'am găsit; 
ărutare, copaci tineri, ce prin grija mea creşteți! 

„Cein vârsta mea de aur cu verdi frunze mă umbreţi ! 
La a meu tristă plecare vam lăsat îngălbeniţi, 
Și acum vă aflu Iarăşi, frageti, tineri, înfloril), 
Tenăr eram caurora, ca .zefirul de usor, 
Când subt vol cu inclușeii mă jucam încetişor; 
Pe vol încă vă moesce primăvara şi-un isvor, ” 
Iar a mea viţă trece! ale mele dile sbor! 
Acum - grijele, mâhnirea îmi gălese al meu mormtnt ; 

„Fii voiu perde firă vreme minte, viciă şi cuvânt; 
Ett voii însoţi ţărâna trupului mei trecttot, 

- „Cu ţărena unui tată cărui vista sunt/dator, 
» 

!
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Stil biblic (p. 121) 
«Libertatea e indouită ; cea din' lă-untru. şi cea din 

afară... ele sunt. surori și una fără alta nu potetrăi. 
- Libertatea din afară este neaternarea țării în care 
nascem şi de la care avem “dreptul de om de sub 
biruirea ori-căril alte ţări și împărăţiI. Libertatea din 
lă-untru este legea, icona dreptăţii dumnedeesci, fă- 
cută prin învoirea tuturor şi la care toțideo potrivă 
suntem supuşi. Acolo unde nu -e lege, nu e nici li- 
bertate, şi acolo unde legea e numa! pentru unii şi 
cel-Valţi sunt scutiți de sub ascultarea el, libertatea 
a perit.... Căci atunci asuprirea, nevoile, necazurile 

- şi sărăcia isvorese în lume; atunci lumea se împarte 
"în săraci şi bogaţi, în stâpâni şi robi, flămând și 
îmbuibaţi.... atunci lumea stă în cumptnă de peire; 
căci dreptatea Domnului e vecinică și el blestâmă pe 
omul ce alunecă în calea nedreptăţii.... Străbunir 
noştri aii fost blestemaţi de : Domnul pentru strâm- 
bătăţile lor “ şi blestemul a trecut din nem în nem 
“până în dilele nostre. Priveghiaţi usupră-vă ca can- 
dela ce arde, ca nu copiii voșiri şi copiil copiilor 
voştri să dică de voi: «Blestem asupra părinților, 
«cară aii făcut strimhbătate ?....» Strîmbătatea isvoresce 
din siluire, din pismă, din jefuire şi din nesciinţă.... 
Legea dreptăţii e frăţia. Şi ce frăţiă pote fi între un. 
uliii şi jertfa lui, între strâmbătate şi dreptate ? Penă 
când mai puteţi, voi, cel ce aţi călcat dreptatea, gră- 
biți a intra în calea Domnului, căci va sosi diua is- 
bândirei, când vrabia :se va lupta cu uliul şi 1 va 
birui şi întradevăr dic vouă, acea di s'a apropiat. 

. „x | po 
- Furtuna mântuirel strașnică are săfie... Aveţi grijă 
de diua acela şi grăbiți-vă a vă îndrepta din vreme: 
Târdiă va [i atuncl a plânge şi a se.căi; căci sufe- 

„rinţa îndelungată împetresce inima omului şi ucide 
„mila dintr'însa.... Cei mari și puternici ai tâte dilele 
spre a se îngrăşa din asuprirea” creştinilor...., Popo- 
rul are numal un c6s în care îşi isbâncesce, şi cu 
acest ces răscumpără vecuri de. chinuire.... Bleste- 
mele văduvelor sărace, sudorea Gmenilor cheltuită în 
folosul altora, hrana strmanilor mistuită, moștenirea 
Negoescu, Ref, şi SHI. - a - “ 10 - 
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copiilor hrăpită, tote adunate la un loc cresc furtuna omenescă şi răsplata cumplită a “dreptății Domnului. Cei ce prin siluire fac asemene nelegiuiri, prin si- luire per... şi sabia Domnului e braţul poporului... şi sabia atunci mănâncă carne și nu cruţă pe nimeni, de la sugătoriii penă la cel desăverşit bătrân. : Şi sângele curge ca un isvor, căci sengele iîmbată mintea ca spirtul şi ca vinul cel tare... Şin acea. di se vor audi mai multe vaiete de cum S'audiră de când cu lumea... și sângele vărsat va cădă peste capul celor ce zic,acum: «Nu e dreptate dumnezecscă 1...» “cari precupeţese dreptul văduvei şi vend cugetul lor şi sângele fraţilor lor, - 
(Î. Bălcescu, Cântarea Domâniei), . | 

+ 

| Si L'EXILE | 
1l?s'en al:ait, errănt sur la terre. Que Dieu guide le pauvre exile! .. . E „i . 
Jai pass â travers les peuples, et ils m?ont regarde et je les ai regardes ct nous ne'nous sommes pas reconnus. L'exile partout est seul! 

. -Lorsque je voyais, au declin du jour, s'6lever du creux d'un. "xallon la fumee 'de quelyue. chaumitre; je disais: Ileureux ce- lui qui retrouve le soir le foyer domeslique ct s' assied au milien des siens. Lexile partout est seul! 
“i Ou vont ces nauges que chasse la tempâte? Elle me chasse comme eux et qu'imporie oi? L'exild partout est seul. 

Ces arbres sont heaux, ces fleurs sont belles ; mais ce ne sont: point Jes arbres ni! les flcurs. de mon pays : ils ne me disent rien. L'exilă parlout est seul. | Ce ruisseau coule mollement dans la plaine ; mais son mur- “mure west pas celui: qu'entendit mon enfanee : il.ne rappelle mon âme aucun souvenir. L'exile partoul est seul. , Ces chants sont doux, mais les iristesses el les joies qu'ils ". Yeveillent ne sont ni mes tristesses ni mes joies. L/exil€ par- „tout est seul, i , 
„_„On ma demande: Pourqnoi pleurez-vous ? Et quand je Tai - dii, nul n'a pleare, parce qu'on ne me comprenait point. L'exilg partout est seul. : : : Jai vu des vieillards entoures d'enfanis, comme Volivier de ses rejitons ; mais aucun de ces vicillards ne nvappelait son îils, aucun de ces enfants ne m'appelait son frere, L'exil€ par- tout est seul. . Na ” | Jai vu des jeunes filles sourire d'un sourire aussi pur.que la brise du matin, â celui que leur amour s*âtait choisi pour €poux ; mars pas une ne m'a souri, I”exile partout est seul. Jai vu des jeunes hommes, poitrinc contre poitrime, s'etrein- -dre comme s'ils avaient voulu de deux vies ne faire qu'une. -
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"vie ; mais pas un ne ma serre la main. I”exil€ partout est -:seul, 
Il:n'y a damis, d'epouse, de peres, et de frcres, que dans la patrie. L'exil6 partout est seul. | - A „ Pauvro âxile! cesse de gemir; tous sont bannis comme toi; “tous voient passer et S'evanouir peres, freres, cpouses, amis, - La patrie w'est point ici bas; homme vainement Py cher- “che ; ce qu'il prend “pour elle w'est qwun gite d'une nuit.: Il s'en va errant 'sur la terre, Que “Dien guide le pauvre 

(Lamenais). 
Stil încis (p. 122) 

„FUGA LUI SINAS PAŞA 
«In totă lungimea podului se vedea atunci o glotă 

adâncă, îndesaiă, amestecată de ostași, negucători, 
"femel, copil, cal. cămile și alte dobităce, tunuri şi. care, împingendu-se, îmboldindu se, strivindu-se unil 
„într'alţii; fie-care om. îngrijat de: „mântuirea sa, cău- 
tând a lua pas: înainte vecinului săi, unit căleaţi în piciorele cailor, alții rănindu-se în armele celor-lalţi ; 

„apol primejdia și temerea .crescând din ce în ce, în-. 
cepură a'se bate şi a se ucide între sine. Din a- 
costă grozavă îmhbuldela de Gmeni şi de vite se au- 
dia -une:orl o muimurare ce sberniiă înecat, .alte ory 
0 larmă- mare amestecată de gemete şi de- groznice 
„blesteme. Acelaşi îmbuldâlă şi aceleaşi nevoi se pe- 
„treci la capul podului între cer ce, simțind în spate 
paloşul românesc, se munciaii să apuce a intra pe 
pod. Sinan, din malul Ruşciukuluj, privia acestă chi- | muire a armatei sale fără a" da nicl-un ajutor, Gar- . nizOna castelului numai, prin tunuri şi pnscl, începu „A YVersa 0 plâiă de glonţe și ghiulele asupra Romă- - 
nilor. Dar aceştia, fără a se spăimânta de acestă fur- P 
tună, -iuţiră și mar mult focurile lor, în cât nâorân- 

nică desperare îi coprinse. Ă 
Cel de pe pod neputend răsbi: înainte și ne mal 

găsind alt mijloc de scăpare, se puseră să anince ar- 

duiala, spaima 'Tureilor ajunseră 'la. culme Şi 0 groz- 

tileria şi carele în Dunăre, ca să'şi facă loc şi casă . 
nu cadă în mânile creștinilor; apol mulți - din ci se 
asverliră în apă, ehlăimând numele luy Allah, şi cer- 

--când a scăpa în not. Dar unii din _nesciință de a în- 
mota, alţii din vârtejurile riului ce aveau a: trece în 

,
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totă lungimea lui pieriră înghițiţi de unde; cel-L'alţi fură ucişi, căci îngrozitorul Michaii îmbărbata pe al. sti şi îi îndemna la bătaiă, cu graiul, cu mâna Şi cu fapta. Prin artileria sa, clisbuti în sferşit a rupe po-. dul în două, de la mijloc.. Un gemet de troză umplu. atunci. aerul şi prăpăstiosul adânc îl ri âului, cu gura 
căscată, sorbi și înghiți într'o "dată, glote de vrăj-- Maşi». 

„ SL armonios (p. 126) 
SCRISOREA 111 (fragment) 

Bălcescu, 

Un Sultan, dintre aceia ce domnese peste vr'n limbă Ce, cu-a turmelor păşune, a er patrie şi-o schimbă, La pământ dormea, ținendu-și căpătăr mina cea dreptă ; , Dară ochiă "'nehis afară, înlăuniru se deştepiă, : Vede, cum din cerură luna lunecă și se. coboră Și sapropie de 'densul preschimbată în fecidra, Inflorea cărarea ea de pasul blânde primăveri, Ochil el suut plini de umbră tăinuitelor dur Codril se înfioreză de atâta frumuseţe, 
eri, 

Apele "mereţesc în tremur străveziile lor fele, “- Pulberea de diamante cade fină ca o ură, 
Scânteind plutea prin aer şi pe tote din natură, Și prin mândra fermecare Sună-o mmusică de Ear pe ceruri se înulţă curcubeele de nopte. 

sopte, 

Ea, ședend cu el alături, mâna fină i-o întinde Părul €I cel negru n valuri de mătase se d 
«Las' să leg a mea vicță de a ta: [n brate-m 
<Și durere 

esprinde :: 
X vino, 

a mea cea dulce cu durerea ta alin-o. «Scris în cartea vieței este și de vecury şi de stele 3 
«Eu să fiit a ta stăpină, tu stăpin vielel mele.» Și cum o privea sultanul, ea se "ntunecă, dispare; tar din inima luY simie un copac cum că răsare, Care creşte într'o clipă ca în Y6curi, mereii cresce, "Cu-a lu ramuri peste lume, peste mare se lătesce, Umbra lul cea uriașă, orizontul îl coprinde Și sub densul universul într'o umbră se întinde; “ar în patru părți a lumel vede şiruri munţii mar),. Atlasul, Caucasul, Taurul si Balcâniy seculari, Vede Eufratul și Tigrul, Nilul, Dunărea bâtrână : Umbra arborelui falnie peste tote e stăpină, 
Astfel Asia, Europa, “Africa cu-a or pustiuri Și corăbiile negre legănându-se prin riuri, 'alurile verdi de grâne legănându-se pe lanuri, Marile ţărmuitore si cetăți lângă limanuri, 
Tote se întind 'naînte-I. Ca pe-un uriaş covor Vede fară lângă (ara şi popor lingă popor, 
Ca prin neguri alburie se strevd si se prefac: In întinsă *mpărătie sub o umbră de copac,



  

“Vulturii porniţi spre ceruri, pân'la” ramuri nu ajung 
Dar un vent de biruinţă se porneste îndelung 

“Și lovesce renduul, rânduri în frunzizul sunător, 
“Strigăte de Alah! Alah! se aud pe sus „prin nor, 
Zgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă, 

Urlete de bătălie s'alungaii după olallă ; - 
“Insă frundele-asculite se îndve după vent 
:Si de-asupra Romei nouă se înclină la păment, - 
Se cutremură Sultanul. . se deşteptă... şi pe cer 
Vede luna ce plutesce peste plaiul Eschiser, 

“Şi privesee trist la casa Şeihuluy Edehali, 
După sratir de fereasiră o copilă el dări * 
Ce-i dimbesce, mlădidsă ca o erengă de alun; 
Ea Seihulut copilă, e frumâsa Malcatun, Ă 

, Atunci el pricepe visul că-X trimes de la Profet, 
- "Că pe-o clipă se "naltuse chiar în raiii lu Mahoinet, 

"Că din dragostea-l lumescă un imperiii se va nasce, ” 
„AL căruia ani si. margeni numal cerul le cundsce. 
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Visul s&ii se 'mfiripedă şi se 'nlinde vulturesce 
An cu an împărăţia tot malr-largă se sporesce, 
lar flamura'cea verde se înaltă an cu 'an, 
„Neam cu neam urmându-i sborul şi sultan după sultan. 
Ast- fel tară după ţară drum de glorie-X deschid... 
"Până m Dunăre ajunge furtunosul Baiazid, 

“La un semn, un. țărm de altul legând vas de vas se legă, 
:Si în-sunet de fanfare trece 6stea lui întregă, 
Teniceri, copii de suflet al lui Allah și Spahi | 
"Vin de mtunecă pământul la Rovine în câmpil: 
Respindindu-se în roiuri, întind corturile mari — 

“Insă m darea depărtată sună codrul de stejari. 

Li 

“Fată vine-un sol de pace c'o năframă “n vârf de bă. 
“Baiazid privind la densul, îl întrebă cu dispreţ? 
<Ce vrei tu 22 

«Noi? Bună pace! Şi de n'o fi cu bănat, 
“Domnul nostru-ar vrea să vadă pe măritul împărat.> 

'La un semn deschisă-I calea, şi sapropie de cort 
Un bătrân atât de simplu după vorbă după port, 
-<Tu csci Mircea 2 

a — «Da . "mpărate !» — 

' «Am venit să mi te închiny, 
Să nu schimb a ta coroniă într'o ramură de spinl.»: 
— «Ori co gând ul, îinpărate şi ori cum vel îi sosit, 
-«Cât suntem încă pe pace, cu îți die: bine-al venit! _ 
„Despre partea închinăril însă Domne, să ne erti. 
"Dar acu, vel vrea cu oaste şi răsboii ca să ne 'cerţi, 
"Ori vel vrea si faci întorsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn și nouă de mila Mariel- Tale — :
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De-o fi una, de:o fi alta: ce e scris şi pentru noy 
Bucuroși le-om duce tote, de e pace; de-r răsbor> | — «Cum? Cind lumea mi-e deschisă, a privi gindoşii că pot: "Ca întreg Aliotinanul să se *mpedice. de un ciot? 

"O! tu niel visezi, bătrine, cili în cale mi sau pus! 
Totă flârea cea vestită a întregului Apus, - Tot ce stă în umbra crucif, împărați şi reg! s'adună 
Să dea piept cu uraganul ridicat de semi-lună ; 
S'a "mbrăcat în zale lucil cavalerii. de la Malta, 
Papa cuza lui irei corâne, puse una peste alta, 

: Fulgerele adunat-au contra fulgerului, caro 
in turbarca-l furtunosă a cuprins pămint și mare; - ,. N'au avut de cit cu ochiul ori eu mina sein a face, Și apusul își împinse tote neamurile medee; 
Peniru-a cruci biruință se mişeară riurl-riuri 
Ori din codri răscolite or slirnite din pustiuri, 
Zguduind din pace-adincă ale lume! începuturi, 
Inegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi: 
Se mişeau îngrozitore ca păduri de lănel şi săbir,. 
Tremura înspăimintată. marea. de-ale lor eorăbil! 
La Nicopole văzut-ui cito tabere s'au strins 
Ca să slee înainte-mr ca și zidul neînvins, 
Cind văzul a Jor mulţime 'cită frunză câtă iarbă, 

"Cu o.ură nempăcată mi-am şoptit atunci în barbă, 
Am jurat că peste dinşii să trec falnic fără păs, - "Din pristolul de la. Roma să dati calului Ovăs!.... 
Și de crunta-mi vijelie tu te aperi cun tocag? , ŞI purtat de biruintă, să mă "mpedec de-un mosneag? | —«De-un moşneag, da, împărate! Cici nosneagul ce privescii Nu e om de rind: el este Domnul TŢărei Rominesci, Eu nu ți-aş dori vre-odată să ajungi să ne cunoşti, 
Nici ca Dunărea să “nece spumegind u tale oști, 
După vremuri mulţi veniră, începind cu aeel oaspe . Ce din “vechi se pomenesce, cu Dariu al lur Istaspe : 
Mulţi durară, dupe vremuT, peste Dunăre vrun poa, De-ai trecut cu spaima lumei și mulţime de norod; „Impărati, pe care lumea nu putea să-I mal încană, - Au venit şi“n ţara nâstră, de-aii cerut pămînt si apă, Și nu vol ca să mă laud, nici că vor să le mspăimiînt :. Cum veniră, se făcură toţi o apă sun pămînt. Te făleşti că înainte-ţi resturnat-ăr val virtej - Oştile leite "n zale de 'mpăraţi şi de viteji? 
Tu te-lauzi că Apusul înainte ți sa pus? 

-Ce-i mina pe el în luptă, ce-a voit acel Apus ? 
Lauril voiait să-i smulgă de pe lruntea ta de fier, A credinței biruință căta orr co cavaler. 
Fii? îm apăr sărăcia și nevoile şi neamul! Și de-aceea tut ce mișcă 'n ţara asta, riul, ramul, -Mr-e prietin numar mic, “iară ție duşinan este: + Duşmănit vei fi de tote făra prinde chiar de vesle.. Navem oști, dară iubirea de moşie e un zid 
Care nu se infiorează. de-a ta faimă, Baiazid! 

. + „i
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“Şi abia plecă bătrinul: ce mai freamăt, ce ma! sbucium! - 
Codrul -clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium, 

“Ear la pola lul cea” verde mii de capete pletose, 
Mil de coifuri lueitore es din umbra 'ntunecâse. 
Călăreţii umplu cimpul şi roesc după un semn 

, Si în caii lor selbalici bat cu scările de lemn, 
! Pe copite inu în fugă faţa negrului pămint, 

Lănel seintee lungi în sere, areuri se întind în vînt, 
Şi ca nourt de aramă şi ca ropolul de grindeni 

- Orizontu *ntunecindu'l, vin săgcti de pretutindent 
Vijiiud. ca vijelia și ca plesnetul de_ploe, . . Pa 
Urlă cîmpul şi de'tropot şi de strigăt de bătae. îi 

3 În zadar striga 'mpăratul ca și leul în turbare, 
"Umbra morţtel se întinde tot mal mare şi may mare; 

__= In zadar flamura verde o ridică înspre dste, 
ba „Căel coprinsă-l de peire şi în fală şi în coste, 

Căcl se elalină rărite şiruri langă de bătălie: 
Cad Arabii ca și pâlcuri risipite. pe cimpie, 

- In genunchi cădeau pedestri colo cail se restoarni, 
Cad săgețile în valuri care $ueră, se toarnă, . 
Şi lovind în față 'n spate, ca și crivățul şi gerul, 
be pămint lor li se pure că se nărue tot cerul, 
Mireea însuş mină 'm luptă vijelia "ngrozitoare, 
Care vine, vine, vine, caleă totul în picidre, 
Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliță, 

„.. “ Printre cetele păgine trec rupindu- şi large uliţă, 
! Nisipile se "mprăştie a. duşmanilor “siraguri,- 

Şi, gonind biruitore, tot veneau- a tareă steaguri 
Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată, 

"„Peste-un ceas păginătatea e ca pleava vinturată; 
“Acea grindină oțelilă înspre Dunăre o mână, 
Ear în urma lor se "tinde falnic armia română. 

- N Pe când „dstea se aşcză, clă sorele apune, 
| Voind creştetele malte ale fărel să "'ncunune. 
+ Cu un-nimb de biruinţă ; fulger lung îneremenit 

Mărginesee munţir negri în întregul “astfinţit, 
Pân ce isvorăse din Yecury stele una câte una , 
Si din neguri dintre codul tremurând s'arată luna: 
omna mărilor şi-a a noplil varsă linişte 'și somn. 

Lângă cortu-i unul dintre îi falnicului Domn - 
' Stă zimbind de-o amintire, pe genuchi scriind o “carte, 
S'o trimâtă dragei sale dela Argeş mal departe. 

R «De'din vale din Rovine. 
” «Grăim, Domnă, către Tine, 

«Nu din gură ci din carte, 
. ea «Că ne eşti aşa departe. !. 
= N «Te-am ruga, mări, ruga 

- a ” «Să-mi trimeti pe cine-va:-. - 
: «Ce-i mal, mândru în valea Ta: 

“ «Codrul cu poenele, 
<Ochil cu sprincenele ;
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«Că şi ei irimete-vol. 
«Ce-i mal mândru pe la noi: 
«Oastea mea cu flumurile, 
«Codrul şi cu. ramurile , 
«Coiful nalt cu penele,  » 
<Ochil cu sprincenile, 
<Şi să stil că *s sănătos, 
«Că, multămind lu Christos, 

->Te sărut, Doamnă, frumos. i 
M. Eminescu. 

- Calitățile particulare ale stilulux 

Stil simplu (p. 197... 
| FUGA LUI PETRU RAREŞI : 
<Vădindii Petru Vodă că "l-ati impresuralii vrăjmaşii de tote 

părţile, şi ai săi ?l-aii părăsit toţi, lăsataii seaunul, si sati 
dat spre munţi; unde, cunoscînd că nici acolo nu se va pute 
mistui, aii socotit să trecă la lara Ungurescă. Şi așa, aflindu- 
ŞI cale deschisă prin tirg, prin Pciră, aii trecut pre lingă mo- 
nastirea Bistriţei ; și, lăsindu-se ca să potă cevaşși odihni în. 
munte deasupra monastiroy, văzut'ai, unde ca in roii din 
tote părţile, încongiurată monastirea, ca să'l potă prinde. Deci 
cunoscind el aceste, ai incălecat pre cal, şi singur ati fugit să 
hălăduescă, in 18 zile Septembrie, intrănd în munte înt'adine 1). | 
Fără drum, fără povaţă, aii dat la Strimturi ca-acele, de nu; 
era nică do cal nici de pedestru; ce i-aii căutat a lăsare calul. 
Şi aşa în sese zile invăluindu-se prin munte, flămind şi trudit, 
aă nemerit la un păriu în giosii ? ai dat peste nisce , pescari, 
carii, dacă 'i-ait luati sema, cu dragoste ']-aii primit. Era Petru 
Vodă, infricoşindu-se de er, sai spăimintat, cră er cu giură- 
inînt s'aii giurati înainte-i cum îi vor hi cu dreptate, şi nemi- 
ca să se temă. Ear el le-au datlor 70 de galbeni, bani de aur: 
şi văzînd e! galbenii, cu bucurie “I-a luat, și “l-ati dus la ota- 
cul lor, de "l-ai: ospătat cu pîne şi cu peste fript, ospăț pes- 
cărese, de ce nînca și e%. Şi dacă ai inserat, “l-ai îmbrăcat 
cu haine prâste de a lor și “I-aii dat comănac în cap, și “l-au 
scos la Ardel. Şi fiind 6ste Unguresca de strajă, la margine, 
"Tai întrebat pre dinșir ce omeni sunt: el aii zis: suntem pes- . 
cari. Şi așa aii trecut prin straja Ungurâscă, şi nimene nu 
dai cunoscut, , Gr. Urelkii. 

Stil familiar (p. 126) 
Harpagon. - Pourrois-je savoir de vous, mailre Jacques, ce 

que l'on dit de moi? 

N 

  

4 Ai nimerit la un sihasiru Cuhuvnie, unde este acum monastirea Biseri- cani, sii-au arătat cale'spre țara Upemeseă, — Adaos de M.C. , 
2 Ce cură spre țera Ungurescă, spre Săcul, şi ezind pe păriul acela, ac nimerit de nisce pescari idem. ”
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Maitre Jacques.—Monsicur, puisque vous le voulez, je vous di: 
ai franchement qu'on se moque partout de vous, qu'on nous 
„jette de tous câtes cent brocards î voire sujei, et“ que Pon 
n'est point plus ravi que de vous tenir au'cul el aux chaus- 

„ses, el de faire sans cesse des contes de votre lâsine, Lrun 
„dit que vous faites imprimer des almanachs partieuliers, ot 
vous faites doubler. les quatre-temps. et les vigiles afin de 
profiter des jeiines oi vous obligez votre monde; Pautre, que 
vous avez toujours une qucrelle toute prâte â faire ă vos va- 

„lets dans le temps des ttrennes on de leur sortie d'avec vous, 
pour vous trouver une raison de ne leur donner rien, Celui-lă 
conte quune fois vous fites assisner le chat c'un de vos voi. : 
sins, pour vous avoir mange uu reste d'un gigot de mouton;. 

„celui-ei que Pon vous surprit, une nuit, en venant derober 
- vous-meme lavoine de vos chevaux: et que votre cocher, qui 

etoit celui avant moi, vous donna, dans Pobscurite, je ne sais' 
-combien de coups d6 balon dont vous ne voulites rien dire. 
Enfin, voulez-vous que je vous dise? On ne sauroit aller nulle 
part, ou Pon ne vous entende acommoder de toutes pitces, | 
Vous ttes la fable et la risce de tout le monde; et jamais 

„on ne parle de vous que sous les noms Wavare de ladre, de 
4 'vilain et de fesse-matthieu. 

Moliere, I/avare, a., III, se. 5. 

BOUL ŞI VIŢELUL. 

Un boii ca toţi boii, putin la simlire, e 
- In dilele nostre de sort ajutat, 

> Şi decât toți fealir ial cu osebire. 
Dobândi m circdă un post însemnat. - 

Un boii în post mare? Drept cam ciudat vine 
„Dar asta se ntimplă în orl-care loc: - 
De cât multă minte, ştiii că e mat bine, 
-Să al tot-da-una un dram de noroc, 

Aşa de-a vielei veselă schimbare, .- : . 
“Cum. şi de mândrie boul stăpânit; 
„Se credea că este de cât toţi 'mal mare, 
Ca cu dinsul nimeni nu e potrivit. * 

Viţelul atuncea plin de bucurie, 
„Audind că unchiul s'a făcut boer, | 
Că are clăi sumă şi livedi o mie: - 
«ME duc», dise dată, «niţel fân să-I cer», 

_Făr a perde vreme, vitelul porneşte, 
„Ajunge la unchiul, cârcă a intraș- : 
„Dar pe loc o slugă vine şi-l opreşte:. | 
— «Acum dârmes, dice, «nu-l pociii supără»,
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— câcumn-dârmne? ce fel! pentru "mtâia dată 
«După prând să dormă! obiceiul lui 
“Era să nu, şeză diua nici o dată ; | 
«Ast: som nu prea-mI place, şi o să k-o spui» 

«Ba “să-ţi cauli treba, că mănâncă trânteală, 
«S'a schimbat boerul nu e cum îl ştil: - 
«Trebue 'muinte-i să mergi cu sfială, - 
Primit în casă dacă vrei să fil>. 
La o mojieie atâta: de mare, 
Vitelul răspunde că va aşteptă; 
Dar unchiul se scolă, plecă la plimbare, 

“Pe lângă el trece, fir” a se uita. ! 
Cu mâhnire tote băiatul le vede, 
Insă socoleşte că 'unehiti a orbit; : 
Căcl fără 'mdoială nu putea a crede, 

„Ca buna sa rudă să-l fi ocolit, 
A doua di iarăși prea de dimincță, 
Să-I găstscă vreme lu dinsul veni; "a O slugă, ce-afară îl vede că *nghetă, 
Ca sa-l facă bine de el pomeni, 
«Boerule», dice, «aşteptă afară», 
«Ruda dimictale, al domner vaci fii». . i — «Cine?'a mea rudă ? mergi de-l-dă pe scară; "<N'am ast-fel de rude, şi nici voii să-l ştiii>, - 

i IE Gr.- Alexandrescu. . 
BURSUCUL ȘI LEOPARDUL 

Bursucului îl venise rîndul şi el să domnescă - Peste nn pogon de tufe în pădurea părintescă, Pe marginea une ape. Regatul "îi era mic, 
Şi acel ce îl vedură, 
Toţi într'o unire, die, a 

Se invoesc a spune că nu cra alt nimic 
De cât o miniatură, ă 
Dar riga voiajase, _ 
Și ?n streinătate-aflase ” 
Că un bursuce domnitor | 
Ce va să-și facă un nume E , | Mare și faimos în lume, 
E neapărat dator 
Să ica un ton de mărire, 
Să dea porunci pe oştire, 

* Chiar de n'ar avea soldaţi. 
Căe, ast-fel obisnuese 
Tot acei care domnesc, 
Duci saii regI sai împărat. 
Aşa şi. el'slobozi a 

" Patru ordine de zi 
“Intr'acest chip redigeate : 

.
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— «Către armiile nâstre de linie și de mare, . 
«Cavalerii, infanterii şi artilerir uşore, . 

: - «Poruncim şi cele-l'alte». 
O poruncă din acestea, nu ştiii cum s'a întîmplat, 

De vânt a fost aruncată ..- Să 
In ţara învecinată, s 

„Unde domnea leopardul. Acest domn sta îugrijat, 
"Vădend că bursucul .are - 
Armie' aşa de mare. - 

Spre a fi încă mai sigur, el într'acolo porni 
Pe ministrul din afară, pe vulpe, şi-I porunci * 

„Să saluteze pe prinţul, dar în tan” a spiona: 
"Și a trage cu urechea, iar mal ales a afla E 
Cum merg trebile pe-acole, cât e. de primejdios, = 
ȘI câtă armie ține vecinul săii cel păros, ! 
Sfirsindu-se ambasada, vulpea înapof veni; 
Se înfățișe la curte, se închină si vorbi. 

- — <Porunea am împlinit -. 
«Cu ochi-mi le-am vădut-tote; . 
«Și poti dormi liniştit - 
«Fără să al grijl deşarte, 

Căel. tâte-acele armnii de linie și de mare, 
«Cavalerii, infanterii şi artilerii usâre, - 

„<Nu sunt alt, poti fi prea sigur, pestritule împărat, . - 
«De cât un soldat pe apă și v luntre pe uscat»; 

Z
i
 

Vanitatea e mie viliii, dar cu bună "ncrediniare 
Fa adesea ne espune la ridicol fârte mare, - d - . - A; Donici... 

-“SHl elegant (p. 130.) | 

GLAS DIN STELE 
(a mârtea princesei Maria). 

- In jalea care te cuprinde, 
In doliu-ţi amar, - . 

Cind noaptea candele aprinde 
Pe-al cerului altar,. - O! mamă scumpă “4 adă-aminte: | 

Cum îti ceream cu rugăminte 
"Să "mi dai steluţele din cer 

Clipinde prin eter. 

”Ades pe cind eram cu line, iu 
Culeată pe-al tău sin, 

Priviam acele focuri line 
Din spaţiul senin. IN -: Pa Steluţă vie ca şi ele, " i 

„=. In nostalgia mea: de stele 
“Simţiam un dor nemărginit - , - 

De shbor, de pribegit, - - 

“+
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'Sburat-am din brațele tale 
Cun zimbet virginal, 

Lăsînd pe-a veciniciel cale 
| O rază de opal, , 
Lăsind pe marmură-al meu nume, 
Și în inimr lacrimi, și în lume 

- “Ca un parfum de trandafir, 
Un dulee suvenir. 

O! dragi părinți, iubită dară, 
Vor.caril mă jăliță. 

“Gindiţi-vă că "n primăvară, 
Cind pomii “5 infloriți, 

"Cerul atrage și repune 
„De pre pămint ori ce minune: 
-Arom de îlori, dulci armonil 

Şi fuluri și copil! 

“Tot ce "i frumos, lot ce inspiră 
Un farmec răpitor 

A se 'mălta la cer aspiră, 
In raiii încîntător, 

Tubire, genii, inocență 
- S'adună lingă Pravidențiă 
- Ca razele care cu drag 

In soare se retrag, 

"O! mamă, ânger de iubire 
Rămasă pe pământ! 

Indreptă sus a ta privire 
La siele unde sunt; 

Aiet cu horul blând de ângeri 
A mamelor duidse plân ger 

- Compun un imn dumnedeese 
Părintelui cerese. 

Iar cu în dor şi. ?n med de nspte. 
„Dispar misterios ”: 

„Și vin cu iubitore sopte . 
Sa te ingân dutos. 

In raiii domnesee-eternul' bine; 
Dar raiul mei e lângă tine 

„Şi lângă tine, Scump odor, 
Ferice m& cobor, 

- Copilul ce se stinge 'n More 
E mistie curcubea 

«Ce legă strâns pământ cu sore 
Și om cu Dumnedeii. 

„Ah! fericirea mea e mare 
Căci am acum spre adorare, 
„Un Dumnedeii în cerul sfânt 

“Şi altul pe pământ! V. Alexandri,
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Stil naiv (pag. 134). 

LA-LAITIERE ET LE POT AU LAIT 
” € 

Perrette, sur sa tâte ayant un pot au lait, - 
- Bien pose sur un coussinet, 

Pretendait arriver sans encombre ă la ville. 
Legere et court-veiue,elle allait ă 'grands pas, 
Aşant mis. ce jour-lă, pour âtre plus agile, , 
- Cotillon simple et souliers plais îi 

“Notre laiticre, ainsi troussce, 
Compiait dejă dans sa pensce 

Tout le prix de son lait; en employait Yargent;: 
- Achetait un cent d'oeufs; faisait triple couvce. 
La chose allait â bien par son soin diligent, 

„Il mest, disait-elle, facile 
D'elever des poulets autour de ma maison, 

Le renard sera bien habile -. 
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon, | 
Le porc ă s'engraisser coiitera peu de son; IN 
Il ctait, quand je l'eus. de grosseur raisonnable : - 
Jaurai, le revendant, de Pargent bel et bon. 
Et qui m'empâchera de mettre en notre ctable, 

„Yu le prix dont il est, une vache et son veau, 
Que jo. verrai sauter au milieu du troupeau ? 
Perreite li-dessus saute aussi, transportce : 
Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvee. 
La dame de ces biens, quittant d'un ceil marri 

Sa fortune ainsi râpandue. 
Va s'excuser î son mari, 
En grand danger d'etre battue, ă 
Le recit en farce en fut fait; 
On Vappela le Pot au lait, 

| La Fonţaine,- 
% . Ă 

PLANUL SIMIGIULUY 

Un simigiui ore-când “ 
Covrigi, simiţă încărcând, 

A umblat din sat'n sat _ 
Şi schimbând pe ouă W-a dat. 

Deci tabla n cup 'dacă ia | ! 
Cu acele ouă pe ea, - - ! 

Se întorcea la oraş . - 
Ca şi un negustoraş,. 

Dar pe drum când se ducea. 
Se gândea şi plan făcea, 

Cum sunt, dise aceste ous, 
Tote bune, prospete nucă, 

Care *s cinci sute, să dic, 
De vor prisosi nu stric,
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D'ol sta la closci să le pur, 
Tot oul o să'mi dea pul, 

„Să die acum ca crescut 
Și găinl mari s'au făcut, 

Aste *ntr'o di peste tot „7 
Cincă 'sute de ouă "ml scot, e 

„Să le vând ca un sărac: a 
Ce-va parăluțe face , ” 

“Cinci sute de găini dar | N 
„Clocind o să "mi dea pul Iar, 

Fiă-care două-(eci, 
Ho! ho! Stane unde pleci? 

„Stai să vedem câte far, De : 
Apo! cum o să mă 'mbrae! 

„"-Socolelă prea nu ai, 
Cinci sute de closer “nl dai 

"O sulă de sute m cap 
__ Hait! de sărăcie scap 
"Când dise: hait! bucurat, . 
Și uită că e meăreat, . , i 
"Şi sărind sus. ca -un tap - 

Dete tabla peste cap, 
. - Ouăle pe jos turti 

Şi planul 'ȘI isbuti, 
* 

- 

N 

MulţI: mart lucruri socotese îi 
„Şi nici mici nu isprăvese. NE 

- > A4APanun!) ss 

Graţia (p. 134) 
Pe jos, în nisee paie, cu capul ghemuit 

» “Plângea dolintea mamă, şi 'n braţe” copilaşul 
Dormia cu buza” roză pe sinul veștejil. 
Plângea, plângea dolintea măicuţă, căcr locaşul 
EI biet... de sărăcie, făcea să le 'mfiori:, 
-Pe diduri umedela curgea de-alung în unde, 
Precum pe faţă curge murindului sudori; 

- -Și razele de sore, ce-abla puteai pătrunde 
n astă casă plină de fome și de ger, - . 
Sărmanilor tr, Domne.... părea câ vrea s'arale 
Privirea ta ţintată spre denşii de la cer. 

> a 
Ca ploia furtunâsă ce cade peste crin, 
Cădură-atâtea lacrimi pe fruntea de zăpadă 
Copilului din polă-i, că somnul lul senin 
Ștricară,—şi-o guriță deschise de grenadă 
Isusul măiculiţer!...-- și 7n ochit lut d'azur 
Cel este flori, din ploia de lacrimi, înfloriră..... 

Plângea, şi ?n abundentă din pleopele "'necate, — 

  

  

, 1. Veai «Migraţiunea fabulelor» în Noţiuni despre Colinde romine de G. "Dem.. Teodorescu p. î4. | .



Intensul frig atuncea, și umbra. dimprejur, 
Şi fomea, şi durerea, şi plângerea periră: 

. Copilul zicea: sntamă,» sermanul mitifel | 
Rigdend... şi miâiculiţa, rîdea şi ea cu el! 

Al. Depărăţenu. 

„ Energia şi vehemența (p. 136). 

„ÎMPĂRAT ŞI .PROLETAR 

Pe bănci de lemn în scunda tavernă mohorită, 
Unde?pătrunde ziua printre fereşti murdare, 
Pe lângă mese lungi stătea posomorită, 

- “Cu feţe întunecâse, o celă pribegită, - 
“Copil săraci şi.sceptică al-plebel proletare. 

„Ah! dise unul, spuneţi că-Xfomul o lumină 
- Pe Tumea asta plină de-amaruri şi de chin? 
Nici o scîntere 'ntr'insul nu-l candidă şivplină, _ 
Murdară este rada-i ca globul cel de tină, 
Asupra cărul dinsul domnesce.pe deplin. - 

“Spuneli-mi ce-t dreptatea? — Cel tari se îngrădiră 
„-Cu-averea, şi mărirea în cercul Jor de legi; . 
Prin bunuri ce furară, în veci vedi cum -conspiră 
Contra celor ce dinşit. la lucru-I osindiră 
„Şi le subjugă munca vieţel lor întregi. 

“Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă, - 
“Tree dilele voiase şi orele surid ; m 
In cupe vin de ambră, iarna grădini, verdetă,. 
Vara petreceri, Alpii cu frunțile de ghiată ; 
EI fac din nspte diuă şia dilei ochi închid. 

Virtutea pentru dinşii — ea nu. există: Insă - 
"Yo predică, căci trebue să fiţr vol braţe tari 
A statelor, gredie, cari trebue împinse, . _* 

-“Si' trehuese luptate reshoele aprinse : 
_Căcr voi murind în sînge, el pot să fie mari. 

Şi flotele mărețe ş'armatele fălose, -- 
Corânele ce regii le pun pe fruntea lor, '. 

Sacele. miliâne, ce în grămedi luxose ui 
“Sunt strinse la bogatul, pe cel sărac: apasă 

— „Şi *s supte din sudorea.prostitulul popor. 

Religia — o fradă de dinşi! inventată - 
Ca prin-a ei pulere să vă aplece "n jug, - 

“Căcă de-ar lipsi din inimi speranța de resplată, . 

După ce amar muncirăţi, mişel viata totă, 
„AȚI mal purta osinda ca vita de la plug?
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Cu umbre, care nu sunt, v'a întunecat vederea 
Și va făcut să credeli că vell fi resplătiţi... 
Nu! mortea cu viata a stins tolă plăcerea — 
Cel ce în astă lume a dus numai durerea, 
Nimic n'are dincolo, căci morţi sunt cei murill. 

Mineiun) şi frade-i totul ce statele susţine, 
Nu-l ordinea firescă ce et a fi susțin. 
Averea să le aperi, mărirea șa lor bine 
EI braţul t&ă inarmă, ce să lovesel în tine, 
Și pe voi contra vostră în: luptă et vă mân. 

De ce să fii vol sclavii milionelor nefaste, 
Voi. ce din minca vostră abia puteți trăi? - 
De ce bolu şi mortea să fie partea vostră, - 
Cînd el în bogăţia cea splendidă și vastă 

“Pelrec ca şi în ceruri, nai timp nici de-a muri? . hd 
De ce uitaţi că m vol e număr și putere? - 
Cind vreti, puteti prea lesne pâmintul să *mpărțiţi. 
Nu le mal faceți diduri unde se 'nchid avere, 
Pe voi unde să mchidă, cind împinși de durere 
Vel crede c'aveţi dreptul și vol ca să trăiţi, 

EX, îngrăditi de lege, plăcerilor se lasă 
Și sucul cel mai dulce pămîntului îl sug, 
EX chiamă 'n voluptatea orgie zeomotose 
De instrumente vorbe a vostre fiicei frumose ; 
Frumseţile-ne tineri Dătrinil lor distrug. 

Și de 'ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămâne? 
Munca, din care dinșir se '*mbată în plăceri, 
Robia viata totă, lacrimi pe-o ncgră pine, 
Copilelor, pătate mizeria "n rușine, 
EI, tot, şi vor nimica ; că cerul, vor dureri! 

De lege n'aii nevoe : virtutea e uștra 
Când al ce-ţi trebuesce,... lar legi sunt pentru vo!, 
Vouii vă pune lege, pedepse vă măsoră 
Când mâna v'o întindeți la bunuri zimbitore, 

„ Căci nu-l iertat nic brațul teribile nevor. 

Zărobiţi orînduiala cea crudă și nedrâptă 
Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi. _ 
Atunci când după morte resplată nu v'așteptă, 
Făceil ca''n astă lume să aibă parte dreptă, 
Egală fie-care, şi să trăim ca frați! 

Sfărmaţi statua g6lă a Venerei antice, 
Ardeţi acele pânze cu corpori de ninsori! 
Ele stârnesc în suflet idea neferice. . 

-A perfecției umane, şi ele fac să pice 
In ghiarele uzurei copile din popor!
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Sfărmati tot ce atâţă inima lor bolnavă, 
Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund, 
Svirliţi statur de tirant, în foc să curgă lavă, . 
Să. spele de pe pietre până şiurma sclavă - - . 
Celor ce le urmedă pân” la al lunei fund! 

Sfărmati tot ce arată mindrie şi avere, 
„..0!.desbrăcaţi viaţa de haina-I de granit; 
"De purpură, de aur, de lâcrimi, de- urit, Ia 

Să fie un vis. numal, să fie o părere e 
Ce făr” de patimi trece în. timpul nesfirşit. -. - - 

* Zidiţi din dărmăture gigantici piramide... 
Ca un- memento mori pe al istoriei, plan — - „! 
Acesta este arta ce sufletu-ţi, desehrde . . . î 

„Xaintea veşniciei ; nu corpul gol ce râde 
- Cu.mutra de.vindută, cu ochiă vil şi. viclean, 

O! aduceti potopul, destul vot 'aşteptarăţi 
Ca să vedeti ce bine prin bine o să €s' — 
Nimie! Locul hienei îl luă acel vorbareţ, - . 
Locul crudimil veche cel lin şi pismătareţ. - 2 
Formele se schimbară, dar răul a remas. Dia 

- “Atunel..vă veti întoree la.vremile-aurite 7 
- Ce mitele albastre ni le șoptesc 'ados; ” - 

_-Plăcerile egale, egal vor îi. *mpărtite, ÎN 
- Chiar mortea când va stânge lumpa vieții finite. -. - 
Vi s'ar părea un înger cu părul blond : şi des. . 

Atunci veţi. muri 'lesne fără de-amar şi grijă, 
_Feciori orl trăi ?n lume cum vol aţă viețuit, 

-: Chiar elopotul n'ar plânge cu limba lui de spijii, 
Pentru acel de care norocul avu grijă, | | 

„Nimeni de a plinge n'are; el traiul și-a trăite 

„Şi bole ce mizeria șaverea nefirescă | 
„= be'nasc în Omeni, tote cu 'meetul s'or. topi,: 

„7. "Xa eresce tot cen lume este menit să crâscă, - - 
” Va-Dea păn' în fund cupa păn' va vrea s'o zdrobescă, --. 
„ Căci va muri când nu va avea la te trăi. - 

Pe maluiile Senei în făeton de gali 
--Cesarul: trece palid, în gânduri adineit ; 

2 Al undelor greii vuet, vuirea în granit ? 
„A sute Vechipajuri, gindirea n'o înșală : 
Poporul lui îl face tăcut și umilit, 

„Zimbirea lui deșteptă, adâncă și tăcută ;, 
- „Privirea lul citesce în sufletele omenesc], . 

Și mâna-i care perlă destinele lumesel, 
Cea grupă zdrențuită în cale-i o salută. 
Mărirea e în taină legată de acești. 

"Negoescu, Ret. şi Stil, * . i -.
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Convins ca vol el este "n nălțimea-I solitară = . Lipsita de-iubire ; cum că principiul rău, 
Nedreptul şi minciuna al lume duce frâr, Istoria umană în: veci le desfăşoră: 
Povestea cu ciocanul 'ce cade pe ilăii. 
Şi-el — el vârful mândru al celor ce. apasă, „Salută în a lur cale pe-apărătorul mut, De ati lipsi din lume, vor causa "ntunecosă De răsturnări mărele -— mărirea-i radiosă, Cesarul, chiar Cesarul de mult ar fi căzut. 

„Cu ale vostre umtre nimica eredătore, “Cu dimbetu:vâ rece, de. milă părăsit 
Cu mintea de dreptate și bine: ridătore, * Ca umbra vosiră numar puteri îngrozilore La jugu-y el sileşte pe cel ce L-ai uril.. 
..€. . . . . . . . .  . . . cc. cc... 

Parisul arde ?n valuri, fartunu în cl se scaldă, Turnuri ca facle negre trăsnesc ardend în vint — Prin limbele de flacără, cen valuri se frămint, Răenele, vuet de-arme pătrund marea cea caldă, Evul e un cadavru — Paris al lut mormint, 

Pe strade "nerueişate de flăcări orhitâre, 
Suiţi pe baricade de. bulgări de granit, 
Se mișe batalione a plebei proletare 
Cu cusme frigiene şi arme lucitâre ; 
Şi clopote de-alarmă râsună răgușit, 

Că marmura de albe, ca ca nepăsătore 
Prin -aerul cel roșu femel trec cu-arme 'n braţ, - Cu păr bogat si negru ce pe-umeri se cobâră 
Și sinif lor acopăr—e ură și turbare 
In ochii lor cei negri, adinci şi desperaţă, * 

O! luptă-te învălită în pletele-(ă bogate; 
Eroic este astă-zi copilul ecl pierdut! 

"Căci flamura cea roșă cu umbra-i de dreptate Slințesce-a ta viaţă de tină si păcate, 
Nu, nu ești tu de vină, ci eci ce te-aii vindut! 

Scântee marea! lină ; și plăcele ci sure » „Se misc una pe alta ca pături de cristal 
Prin lume prăvălite ; din tainica pădure Apare luna mare câmpiilor azure, . Umplindu-le cu ochiul ci mândru, triumfal, 

. Pe undele încete ÎI mișcă -legtinate > Corăbil învechite scheletele de lemn ; 
Trecând încet ca umbre, tin pindele umflate - In fala luner eare prin ele-atunei străbale, | ŞI 'n rota de foc galben stă fata: ca un semn.
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Pe maluri zdruncioale de alurirea măril 
Cesaru 'ncă veghiază la trunchiul plecat 
Al saleier pletse, şi înlinse-a apel aril 
In cercuri înlgerânde se pleacă lin suflăvii | 
A zefirului noplit și sună ceadental. 

7 

II pare, câ prin aer în  năplea instelată o 
Căleând pe vîrf de codri, pe-a apelor măriri, 
Trecea cu barba albă — pe fruntea întunecată 
Cununa cca de pae ii atârna uscată —- 

Mosnegul rege Lear. 

Uimit privea Cesarul la umbra cca de nout, 
Prin eresla cărei stele lin tremurând lranspar, 
I se deschide în minte tot sensul de labluuri 
A vieţii sclipitore, a poporelor ecouri 
Par glasuri ce îmbracă,o lume: de umar 

, . 
In oul-ce om o lume îşi 1 face încercarea, - 
Bătrânul Demiurgos se opinteşte ?n van, 
In orl-co minte lumea îsi pune întrebarea 

" Din nou: de unde vine si unde merge? Florea 
Dorinţelor obscure sădite în noian, - 

A lume! întregul simbur, dorința-l şi mărirea, .: - 
In inima or cărul i-ascuns si triutor, 
Svirlirea hazardală, cum pomu în mflorire 

„In orl'ce flore 'ncarcă înlregă a sa fire, 
“Şi n eslea de-a da râde cele mal multe mor, 

Astfel umana rodă în calea cr înghiată, 
„Se petrilică unul în selav, altu-impărat, 
Acoper ind cu noime sermana ul vială 
Şi arătând la sâre-a mizerie -luk fală — 

„Căel înțălesul este acelaşi la toți dat. 

In vecă acoleaşi doruri mascate eu-altă: haină, 
Şi ?m totă omenirea în veci acelaşi om: 
In multe forme apare a vieţii crudă taină, 
Pe taţi ca îi înşală, la nime se destaină, 
Doriţi nemărginite” plintănd într” un atom, 

Când știi că visu-acesta cu mor te « s3 sfirşesce, 

Că ."n urmă-ti rămân tote ast-fel cum sunt, de drezi 
Ori cât ai drege în lume —atunci te obosesce 
“Eterna alergare ş Şun gând te-ademenesee: 
- Că, vis al mzorţii-elerne e-viața lumii "utregi, 

„A Eminescu.
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DEŞTIPTĂ-TE ROMÂNE : 
- Desteptă-te Române din somnul cel de indrte In care te-adinciră barbarir tt tiram! o. Acum oră nici odată: eroeşteii altă sortă, . Ă La care să se 'nchine şi crudil ter dușman, 

Acum ori nicl-odată să arătăm. în lume, - - Că ?n aste mâini mal curge un singe de Roman Sică n a nostre. pepturi păstrăm cu fală "m lume Triumfător. în Iupie un nume de Traian, - . . - - ii 4 

Inalţă-ţi a ia frunte şi vedI în jur de tine Cum stai ca bradii 'n munte voinici sute de mir Un semn ei may aşteptă și sar ca lupii "n stână, Bărbati, bătrâni şi tineri din munți şi din câmpii. 

Privită, măreţe umbre, Mihay, Ştefan, Corvine,. Români al naţiune), ŞI 21 voştri strănepoţi, - Ă Cu bratele armate cu focu vostru n vine; Viaţa "n libertate ori morte cere toți. 

“Pe vol vă nimiciră a pismel r&utate . _Și 6rba neunire la Mileov şi Carpati, ar noi pătrunşi:la suflet de sânia libertate, Jurăm că vom da mâna să fim- în secol! fraţi. 

O mamă văduvită. de la Mihai cel mare „ Pretinde de la fii și astă-za ajutor 
Și bleslemă cu lacrâmI în ochi pe fie care. In orl-care pericol s'ar face vânzător. . 

De fulgere să piară, de' trăsnet si pucidsă, Ori: care; s'ar retrage din gloriosul loc. Când patria sa mumă, cu inima! duiosă Va cere ca să trecem prin; sabie şi foc, 

N'ajunse iataganul barbarei semni-lune , - A cărul plăgi fatale şi adi le mai simțim. Acum se "ndesă enula în vetrele străbune, Dar martor ne e domnul că Yi nu 0 voim, 

Najunse despotisimul cu "ntrega lu orbie ! "AL cărui jug din secolr ca vitele purtăm «Acu se înecreă erudii în. orba lor trufie N Să ne răpâscă limba, dar morți nu o mar. dăm! 

Români din “patru unghiuri acum oră nici-odată Unili-vă în cuget, unili-vă în simtii ș . - Strigati în lumea largă că Dunărea-I . furată , Prin intrige şi forțe dolose mijlociri! . 

.
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Preoţi cu crucea 'n frunte: căci ostea e creștină - Devisa-I libertate şi scopul el prea sânt," 
" Murim mat Dihe 'n luptă cu gloria deplină, 

De cât să fim sclavi iarăşi în vechiu-ne pământ. 
+ 
pi A. Mureşeanu. 

Strofele din urmă ale poesiei <0 npte în Carpaţi» 
„ Sunt unele din cele mai energice: - SE ' 

“<Trăiâscă, România, unită neatârnată ! 
”„ Acesta să ne fle devisa, fraţii mer! . , 
„Și "m vieţă-ne repaos să navem nici odată 

Pân” n'om vedea m țărână pe toti tiranir el. 

Destul, destul- răbdat-am ruşine, umilință; . 
Destul Românul fost-a chiar sclav p'al săi pământ ; „” Devie earăși liber ! Tot omul de credință : „Se luptă cât e n vicţă și dorme în mormânt 

"Yedeţi cum 'norit negri pe cer se,respândiră, * : Cum despotismu ?nlinse toiagul stii de fer; 
Cum între «i liranir popore împărțiră; o. 
Cum o "mpărtire nou e tot că astă-dl cer. 

a, n ' Ia 

az, Stun ţipă mo să esă din-largul nostru piept, 
- . Ca să vestescă lumit că "nel un suflet hate: 

Ci adi, ca 'n tot-d'a-una. Românul e deștept? . 

Și 71 vom lăsa să facă, cu brate” merucisate ? 

In vi6ţa unel. naţir sunt dile .solemnele 
In care i se cere cu să jerifâseă. tot; 

"Or drepturi îşi câștigă oră more pelru ele, .- 
- „Dar nu'se dă, ca selavă, la cel. dWântâiii despot. 

Să scotem o strigare sublimă, disperată, 
__Si-care să resune' din vârful do Carpati -. . ,- La marginile țării; ear toți Români n dată, 
Prin fapte să irate că suni încă bărbaţi.» 

G. Cretzianu, Patrie şi libertate. 

SH mudreț (p. 137) - 

0 -NOPTE PE RUINELE TÎRGOVIŞTEI 

“Sorele peste delurI mai lumiucdă încă, 
” Radeleii rubinbse anunță-al lui apus. 

Şi sera pinditore 'sub fiiă-care stâncă, 
„. Şi-nlinde a sale umbre cutedătâre m sus.. - - 7 N. , .. 

“
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Şi înalță „al săii ereştet . fruntariul “nalt munte. 
Și ceată la al qilei misterios deelin 

“sar ultimele rade resfrâng pe a lur frunte . 
* A cerului splendore prin lucidul senin. 

AL serel vent adie, și frunga "nfioredă , 
Seninul varsă roua verdeaţa renviind : 
Ca o cunună delurr câmpia mcoroncdă, 
ȘI riul p'a Iui.cale soptesce serpuind. 

P'a dclului sprânecnă pe fruntea lut riposă, 
O vechie cetăţuie, focar relivios 
“Conservă suvenirea d'o nopte sângerosă 
Ce mişeă-a mele patinul ?n sînu-mI dureros. 

Si!.. Clopotul s'aude !.E ora după urmă? — , 
„AI repentirii angel eu-acest. daramă glas - 
La rugă chiamă, chiamă pe rătăcita turmă, 
Natura se deşteptă ; şi visele me las, 

Ruşasce Răsăritul ; muntele rubinedă, 
Răcorea dă vială şi stelele albese; ! 
Riul adapă câmpul ce roua insmăltedă, > 
Pe dcluri înverdite se 'ntind vapori plutesc, 

Cai, lurme, vite multe la apă se coboră 
Bat clopote, se seutur” cu-al dimineţer svon ; 
La vâjiitul morer undele se mfăsoră ' 
Deschis e ochiul dilei acum pe horizon . 

a . I. Eliade. 

ODĂ STATUEĂ LUI MINAI VITEZUL 

Mărire, adorare,. îngenugehiere ie 
Gigant din alte timpuri, fruntaș între Eroi! 
Mihai! frate de arme cu dalba vitejie, 
Ospe de bronz scump nonă, sosit iar printre nok! 

Pe 'ntinsul terei astă-di e splendidă serbare ; 
Copil se simt 6meni, bătrâni ?ntinerese. 
Chiar terna din morminte s'animă și tresare, 
Și umbre inarmate, prin ucr se. 'ntrunese, - 
Adi nol, Români, cu toţii pătruns de-o nouă victă, 

- Umbriţă de al tăi nume feerie, legendar, 
Cu-o falnică ulmire stăm, te privim în fată .. 
Căcă tronul tâă prin seculi a devenit altar. 
Și vulturul cu sboru-r din“ceruri te *ncunună A 
Tintind în zare ochii PApus, la Răsărit, 
Și codrir, antici marturi de gloria străbună, - 
Se mişcă "n sgomot mare de fremer 'oțelit! 

«Ce este m România ? Ce vitor o petrunde ?» 
Intrebă pe Danubiii Baleanul spărieat
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— «Sunt Pascele române! Danubiul răspunde, 
- “Privesce!.Mihar Bravul în bronz a remviat !> 

„August eroii a cărui memorie augustă - 
Trecut'a peste secolt cu margine îngustă 

- ȘI s'a înseris în rade pe frunlea omenire 
- Afară din domentul uităret şa pieirer ! 
Precum odinidră pe toţi eleetrisar - | 
Cu glasul, cu ochirea-ir de-Arhangel, o! Mihar, 
Privesce împregluru-ță cum vine 'ntreg poporul, 
Cum vine să admire în line Salvatorul. 
Vedi cum tara ferice de-a ecsista pe lume 
Se simte *ncoronată cu falnicul lău nume! 
“Mihat, devină crăşi sub cerul sirămosese 

Echoul prea-puternie de glas dumnedeesc, 
S'aprinde iar scântera de-antică vitejie 
n noi carii aducem îngenuchiare ţie A 
Gigant din alte timpurt, fruntaş între Ero!, . 
Oaspe de bronz, scump noă, sosit iar printre nol! 

V. Alexandri, 

Sublimul (pag. 137). 

- de cugetare şi imagini: > pt 
i CĂDEREA DRACILOR 

Sta, mut marele Arhangel cu degetul la gură, 
Privia în mărmurire, şi buzele '3I musca 
Ferbea irufia 'ntr'ânsul, ferbea figuri de ură ; 
Bătea tâmplele-I groznie, şi chipul se rosa, 
O groznică durere de cap îl stăpâneşte, . 
ŞI fruntea i se unflă, şi ochil. Măcărr joc. —: - - 
Svăcnesce a lui gândire, și “ntr'nsa zămislesce. 
Turbeză apostatui, o spumă e,un foc!. - 
Plesnesce a lui creștet., —. Năseu Păcătuireă ; 

. Frumosă, -zimbitore îi shoră împregiur, — . 
Arhanghelul resuflă, își vede zămislirea 

* „Se "meântă d'al'el farmece ântâiul Duh sperjur. . 

Viclenă fără margini, cerescă curtezană, 
Robra slubele duhuri; la toti făgăduia, 
Şi toţi în ea vădură de cer o suverană, , 
Spre a fi vrednici de densa, a "mpărăţi doria: . 
La toţi le vine ?m minte a'si pune residința 
Mal sus de tronul veelmic. și a se *ndumnedei . 
„A'ȘI însuşi, a sinulge pe semă'șI provedinta 
Şi sceptrul Prea-tăriei spureat'a mănui,



  

Cu duhul Tiranici.strigară: Libertat: ? | 
(0 mase amăgitâre! un nume pămentose!) 

"Dar bolțile cterir r&sună : strânabtitate 7. Ă 
-Din margine la alta din. temelii trosnesc, 

IȘI isbăndi cocheta; dar lipă, se ngrozesce ; 
L'al său părinte alergă Şi ochil îi sclipese, .: 

„ Şi tremură la sânu-i,-de'el strâns se lipesce ; . 
a.pepi şi el o strânge-şi ?niruna se unese. » 

Bubue Cerul ; se seolă Impăratul - 
Dudue Eterul, că pasă Mânia! Ă 
Fulgere volvâre in spaţiuri plesnese, 
Focul se intinde şi curăţă păcatul ; 
Marea isbucnire opresce Vecinieia, ' 
Saltă Firmamentul şi sorir se 'ngrozesc. 

“Cugetul de.crimă pe .unde şerpueşte 
Tot desfigureză ca trăsnetu' pârlesce 
Foc negru-și-roșu luinina se preface 
Plumb e uşurinţa; și cerul se desface SR 
Cad toir vinovaţi, şi vijie cădend: 
Haos, besnă mare 21 așteptă căscând. | 

“Pică şi se schimbă pe! cât es din cer: 
Capete de înger, de demon piciore, 
Aripă cerescă una se mal vede, 
Alta, infernală la vale "negre sce ; 
Spalmă la alţi capul în besniă precede; 

) Talpele, lumină în cer mal lucesce, — 
- Negră, fumegândă acum sunt volvore! 
„Nume, pomenire din eeruri le per, 

Se mchide Empireul ca fulgerul lucesee . 
: O sabie de flacări ce ţine Mihail. 
"Ce mit de miriade de îngeri cârmuesce :. 

Şi Pacea Ie. vestesee prea-blândul Gavriil. 
4 - ' E : ! - | <Cu groză cu cutremur, să stăm pe loc. cu frică | «Si să luăm aminte. — Cădutul e Satan? - Satan ! resună cerul, Satan ? se *nalță pică 4 „. Satan! din sferă 'n sferă șin Haos urlă — AN, 
o. cc... |. |. 1. |. |. | |. |. |. | . . . 1.1. - 

. 

Ca Sorele de mare, și incă și mar nare, * : 
Și stinși d'a lor lumină ca Urius. Titan . 
Aşa cad logidne de duhurr hulitore :: | 
Moloh, Baal, Asmode, "Dagon, Rimnon, Satan. 

Cad repedi nout dile; căderea se iutesee : . 
Din regie în regii mar repedi vijăese: 

-. "Se 'ntorce fie-vare, “spre ceruri mal privesce, 
Şi trăsnete mmulţite din urmă îi sosee, *
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Cad unul peste altul, grozuvă e isbirea! -. 
Sar flăcări fără margini, în spatiuri se mtind; 
Năprasnici, grele. duhuri resgudue zidirea, 
Eter, lumint, materii, topesc; negrese, aprind, 

Si cad, și cad ca mintea, s'alfundă cât Tăria; 
Vârteje aseutite şi tot se ascuţese, 
Și 'şueră: volvorea, răsbubue Vecia, . - PD 
Cu "cât se „mai afundă, cu atâta se "nuegrese. e 

Blesnesce Universul, și Besna se despică ; 7 
Tarlarul se deschide ; de foc un dcean ! 
Se. 'nlinde fără margini, şi demoni tot piră, 
Cel mau şi mal. mainte, “din toti may grei Satan; 

Acesta ca” Pământul, ca Sârele;. mai mare! 
In repejiunea minţir, cu sgomot ajungând, 
“In Tartar urlând cade, s'ailundă ca mio Mare. 
O gaură ca lumea deschide bolborând. 

| i e 1 Eliade BR. 

MIEDUL ERNEL 

In păduri trosnese stejari TE un ser amar, “cumplit” 
Stelele par îngheţate, cerul pare “otelit;. - . 
Ear zăpada cristalină pe câmpil strălucitore ” 
Pare-un lan de diamanturi co scârtie sub piciore. 

Di , Ă _ - , 7 . 

Fuimnuri albe se ridică în văzduhul scânteios 
Ca înaltele colone unui templu matestos, 

„Şi pe ele se.ăşcdă bolta cerului senină 
Unde luna îşi aprinde farul, tainic de lumină. 

0! tabloii' măreț, fantastic !... Mix de stele arginti 
In nemărginitul templu ard ca vecinice făclil 
Munţii sunt a dul altare, codrii organe sonoare 

„Unde crivățul pătrunde scoţend nole îngrozitore, 

“Totul e în neelintire, fară viată fără glas; 
Niei un sbor în atinosferă, pe zăpadă nici un pa5 
Dar ce vtd?2... în rada lunei o fantasmă se ara. 

E un lup te se alungă după prada spăimântată ! 

V, Alexandri.
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FIGURI 
Exemplul lui Marmontel (p. 144): 

la, noptea şi diua tot ocărasce (antiteză). Nicr odată, nic! odată, n'am odihnă cu densa irepetiţiune). Ea este o furie, un demon (iperbolă). Insă nenorocito, spune-mi ce "Ur-um făcul? (interogatiune). O ceriule! cât am fost de nebun, luând'o de soție ! (exclamatiune), De ce nu m'am încat ma! bine! Atuner nu “ti-aș fi imputat nici cea 

«De dic eti asa, ea dice nu, sâra si diminci 

ce me coslişesei, nici necazurile ce“ ml dai a te suferi (prete- - ritiunea). Dar te rog, le jur, lasă-mă& a lucra în pace, saii să mor de nu... Tromură scoțendu-mă din răbdare! (reticenţă). Ea plânge ! ah! ce suflet bun, când al să vel că en nam, drep- iale (ironie). Er bine, să cred acesta: întradevăr sunt ! fârte vi, forte simtitor (concesiune, Ei. de o sută de oriam dorit ca tu să fi fost urâtă, eii am,blestemat, am despretuit ochiy aceşti vi- cleni și inima acesta amăgitore care ma nebunit (asteism). Dar spune-mi dacă prin blândeţe nu nvar putea mar bine domoli? (co- municatiune). Copiil noştri, amicii noştri, vecinir noștri totă lumea ne vede țiind casă rea; cI aud tipetele tale, plângerile tale, injuri- ile cu care mă inăduși; crte-ait vădut cu ochir rătăciți, cu faţa a- prinsă, eu capul sburlit fuzărindu me şi ameninţându-m&; ei vor- bose cu groză ; vecinii se apropie și *șI islorisese ; trecătorul as- cultă, și aresă spună şi el altora (ipotiposa). EL vor crede că eii sunt un rii, un neomânos ce le lipsesc de cele trebuitore,_eă, le bat, că te ucid. Insă nu, €I -sciii forte bine, că eu te iubesc că am inimă bună, că dorese a te vede liniştită și mulţămită (eorecliune). Da lasă, lumea nu e dreptă, scie ea cine e cul. pabil. Var! sărmana ta inamă atât mi-a fost făgăduil că în ver . Ssemina! Ce va dice câ? ce dice ca ? căci ea vede cea ce se în- tâmplă, Asa, eu sperez că cu mă ascultă, și o aud mustrându-te că m& nenorocesci: Ah! strmane ginere, dice câ: tu meritat 0 sortă mat bună! (prosapâpea)». : . , : - 
(8). 4 - 

Stil figurat alegoric (p. 147) SE 
a VALEA REA - | „<E lucru ne may pomenit, cum ei Peleşul, am a- „uns să”mi oprescă--pre. mândra mea mititică a veni 

i
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la mine. Şi cine se pune la mijloc, ca să 'oprescă 
mult dorita nâstră întâlnire ?- Nimeni altul de cât 
urita și răutăciosa de Prahovă. care nu e pici ea o 
sfântă, ci alergă cu graba furiei spre Ialomiţa, ca-din- 
preună cu ea să mârgă până în Dunăre, ca să întâl- 
nescă pre Argeșul, pe care nici că Pa vedut vre-o 
dată, şi plină de gelozie - cum este, '0- dă la o parte 
pre Doftana, care a pornit tot în acel drum și care 
fără dor şi-pote i este mai dragă- Argeşului. — Zăă - 
că'mi vine să turbez! Să vedi merei o drăgută ca 
ea fără ca să poti ajunge vre-o dată lu densa! în . 
deobşte, să fie ceva ce nu poţi, când eşti Peleşul, . 
care e în stare să scoță copacii din rădăcină şi să mute 

“stâncile din loc, asta-i un lucru. care te seote din . 
minţi! — Și. tâmpiţii ăștia de ' munti, Cumpeatu și: 
Piscul Canului se uită morocănoşi la dinişora drăgă- 
lașă şi-l die «fată rea» numai şi numar pentru “că-i 
sunt. drag ei, Ra ! | 

Și adecă ce? —nu sunt ore băict curătel? Nu 
cum-va e lucru nefiresc, că ea voiesce să se arunce în 
brațele mele ? — Der nisce munţi bătrâni. și: ursuji, 
de unde ar şi putea ei să înţelegi simțivile unel 
dinișore sburdalnice, abia eșită din isvorele, în care 

“s'a născut. . „ o a ! 
„Cât despre Prahova, nici nu voesce a ma! lungi 
vorba; ea ar dori ca numai ei se-mâ inchin și m& . 
coprinde în braţele er tot-d'a-una, când pe langă 
densa, peste densa, pe sub densa, alături cu dânsa, 
chiar print'ensa voesce a trece la mândrulița “mea. . 

O straşnieă babă bătrenă ca Prahova? — se pote - 
ore, ca ea să-l placă omului, care a vădut.odată 'chi- 
pul şi strălucirea ochilor mierii de dincolo şi a dărit 
acea fiiptură sprinteroră trecând în săltate din stâncă. 
în stâncă şi strecurându-se prin cele mai strimte po- 
teci ca şi când ar fi fată fără de trup!" - 
“Dar tot e cine-va s'o pricepă ; acesta e cerul, căci 

„tot-d'a-una, când drăgălaşa mititică-şi inerețesce sprin- 
cenele negre şi bate nerăbdătore cu piciorul 'n pă- . 
mânt se întunecă mal tare chiar de cât dânsa la faţă 
şi trămite neintârdiat pre cel mai negri dintre norii 
sei în sus, ca să arate lumii ce va să dică a o ne: 
căji pre mândruţa mea drăgălaşe. Nu arare-ori i scapă 

- ăi Ă .
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câte un :suspin de tot: greii, şi atunci se simte: strim- torată în albia “el, care n'a fost croită pentru nisce porniri. sufletesci aşa de puternice. . In. asemenea momente-mi vine adese-ori 'să cred, că are să sară în avântul er până la mine, insă chiar. -Supt ochi! mei uricidsu de Prahova o apucă de ple.. „tele creţe, o scutură, o biciuesce şi se repede cu ea “la vale, şi orr cât de mult. ași alerga în urma lor, ori cât de-cu dinadinsul. ŞI călea pe coda de la ro- chia Prahovei, ca să o. silese a se opri în loc și acm: “da pe mândra mea, ea este mai tare de cât nor'a- „mendoui şi m& tărăsce si pre mine la vale, insă du- cându-mă aşa, ca ea să fie mereu între noi. Mititica | “nu pote nici chiar să privâscă împrejur, căcl var și amar. de. capul el! - - — "Mi-ai ellăma toți sfinții înb”ajutor, e însă nu ascultă rugămintele unul p&riă păgânesc ca :mine, care nu merge nici odată la biserică şi nică a posti nu pote. Am trămis uriaşii s'o bea pre' Prahovă, dar „nici unul n'a putut so stolă la capăt. Alt-fel niernu voiam să stea prea, mult prin “partea locului, ca să “se înholbe la drăguţa mea: La drept vorbind, chiar nică “cerului nu-i las bucuros mulțumirea de a: privi la dânsa, iară! cât. pentru cel dour munți, *mI vine să : le arunc cea mal sălbatică a mea spumă în față; insă Prahova trece aşedătă la vale şi ia cu densa și spumă - Și ură şi mânie şi tote, ca și când cu nași fi pe lume, "PU cu pornirile mele cele covirşitore. o > Oy mititica mea Rea! 'Tu'mr eşti mar dragă de cât "ori şi ce în lumea „acesta ! Destăinuese basmir din: Ochil- t&r; "mi închipuesc poveştile ce tu ax putea să-mi spui! Dar dacă al-audi poveştile: mele, ce-ar face tu atunei!? Aj ride şi al plânge și al. suspina şi at asculta dusă, iar în ochi tor sar oglindi tote“ cele ce. 'țI-aş povesti; ascultându-mă, n'ar obosi nier odată, nică chiar dacă l-ași spune de-mil de mir :de ovi aceeași poveste ! — find-că eşti de același soi cu mine Şi Scil, că adese-ori,. forte adese-ori, noi trebue să „Spunem aceeași poveste. Insă rămâne cu tote acestea un lucru noii şi prosptt, fiind-că isvorăsce. merei din " aceeaşi adâncime. - Se Deci trebue să mă mulţumesc a spune povestile 

. 

-
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mele tâmpitului neam omenesc, care mai că m& pri- - „cepe, mal că nu. — Privesce câte unul țintă la mine ba chiar "my dice: «Ah! ce frumos!» dar nici în- chipuire nu pot să-şi facă ce frumos rar socoti îvu- mOsa mea mititică! Sunt chiar uni ce'şi închipuese că. m'ait înţeles şi povestesc fel de fel de verdi şi „uscate ce mic nici prin gând nu "mi-a trecut. O! cum „zid de dânşii, dar rid, în cât se umple valea şi stân-. cile resun, iar e! stai cu gura căscată şi nici nu bagă de semă, că de dânşii rid, căc peste puțin plâng apoi de mânie. -. - | a 
Pentru ca să nu mai lungesc vorba, am gânduri . şi simțită, câte numai un sburdalnic păriui de munte “pote să .aibă, şi tote aceste porniri viforâse le inghite Prahova cu nepăsare și le portă zîmbind prin. lumea. “largă, care nici nu: le vede, nici nu le aude și care nici nu pote să simţă ceva, fiind-că ventul trece mereit peste dânsa, şi ori şi ce simţire-ar prinde rădăcini, o sterge şi o vântură mai departe. ME: 
Fil număl mâni6să, amica mea Rea, fit mâniosă pe 

lumea bătută de vânturi şi jelesce pre: în veci 'cre- dinciosul, r&ii înțelesul, vitorosul tăi Peleş. 
i Pa „ “4ACarmen Sylva.) 

- Vorbire 'einblematică (p: 148) . 

RESPUNSUL LUI SEXTU CĂTRE TARCINIU 
După ce Sextu se vădu mat mare peste “armata din cetate (Gabi), începu a cugeta cum ar reeşi mal bine de a o. supune. El'trimise. pe ascuns la tatăl stil ca să-i de o nouă instrucțiuue” de cum. să se porte. Tarcinii însă. nu: dete alt râspuns trămişilor . -.de cât că, preumblându-se prin grădină tăia “cu Tor geaua capetele macilor, celor mat înalți ; Sextu, înțe- „legend respunsul tatălui scu, acide şi el. înt'o nâpte  - > pe. toți cetățenii cet- mai de „Frumie, şi printacestă. - vulpeniă supuse pre Gabini lui Tareiniu, „(Alihdescu). . 

 RESPUNSUL SCIȚILOR CĂTRE DARIU 
„ Istoria narâză că Darii, regele Perşilor, c'o armată de. Persi şi de Greci din Asia-miciă . ireeu: în Europa 
” i > “ . , o. ” . Pa 
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contra  Sciţilor, cari se aflati de-a stânga Dunărel 
pre lângă Marea Negră ; însă Stiţii retrăgându-se din- 
naintea armatelor lui Dariii, în stepele lor cele neum- 
blate, trămiseră drept răspuns lui Dariii: o pasere, 
114 şorece, o broscă și 5 săgeți, emblemă pe care un 
Scit ce se afla în tabăra lu Dariii o esplică ast-fel:. 
Perşi! dacă su veţi fugi prin aer ca păserile, pre 
sub pământ ca şdrecit şi prin apă ca broscele, ve[i 
peri cu toții de: săgețele Schiţilor. Limbagiii care de.-. - 
cise- pe Dariii a se întoree înapoi fără nicl un resul- 
tat. (Aihăescu, Istoria universal e). 

| „Repetițiunea (p. 156) | 

ARMATEI ROMÂNE 
7 

Bravi copil al României, veseli aţi plecat, 
ALI plecat cu stegul (ării mândru :şi curat, 

„Și aţi dus preste hotare, pentr'un scump 'odor, 
* Penh”a țării ne-atârnare, pentrul el onor, 

Și tovarăș bun avuta dorul vii din sân: . 
“Ca să duceli lumel vestea, nemuluil român, 
Er al ţării glas vă dise! eMergeli dragi copil, ' 
«Şi vă "ntoreeţi cum vă duceli, mândri, mulţi şi vit! 

Bravi copii ar: României, bine vali bătut, 
Wall bătut sub stegul țării... sfintul vostru scut 

: Sati învins, că la isbândă bunul Dumnedeii: 
A deprins al tării paloş și pe Domnul să. 
VWati bătut precum strămoșii se bătea ca cil, 
Vaii bătut ca Feţi-frumoşii din poveşti cu smeil, 
V'aţi bătut precum în lume nimeni s'a bătut, 
Şa se hate cum Românul singur e făcut. 

Bray copii al României, mândri v'aţi întors, o. 
V-aţi întors cu-stegul ţării rupt... dar tot frumos, | 
Mai frumos de cum fusese, căci de vulturi dus, 

_Steua mândr'a dujmăniel subt el a apus. 
Sati adus po-atârnarea (ării dragă copii, * 
Si virtutea ostăşescă, și trofee mil, | 
Tera mândră vă salută... Dorul sa inplinit: 

“Bravi copil ai României, bine ali venit. 

(Scip, J. Bădescu):



oii | A 

  

A Bufemism (p. 160) | 

Din poesia -<Jrina dorme»: 
Ea acum dorme, și voeca” tace, 
Din zisul dulce n'o deşteptați - | - Ea dorme somnul acel 'de pate, - 
Cu flori curate o presuraii. . 
De îngeri cete o priveghiază: 
Lăsalio'n pace, ca reposează! 

- ” - (Gusti, 162). 

Interogaţiu nea (p. 161) 
Numar tu,-popor Române, să zaci vecinic în orhire ? Numal lu să fii nevrednic d'acest timp reformator? - Numal tu să nu că parte la obştesca înfrățire, ” Lu ohstesca fericire - 

-" La obşteseul viitor? : - Până când să eredă lumea, o! copii de Românie! C'orl-ce dor de libertate a: perit, s'a stins din vor? “Până când să ne tot plece cruda 6rhă liranie - - Și la carul de trufie 
Să ne 'njuge ca pe bor? | | Până când în ţara hâstră tot streinul să domnâseă >, "Nu sunteți sătur de rele, "n'ată avui desluY stăpânr? „La arme, viteji, la arme, faceti lumea să privâscă 
Pe câmpia românâscă, . - 
Cote mândre de români, 

V. Alexandri, Deşteptarea României. 

„Subjecțiunea (p.. 161) 
CE E MAI TRIST PE LUME? 

Co e mai trist pe lume? lovirea eca din urmă Orlogiul ce-anunţă un an eare-a trecut ?, , 
Un călător. ce perde în codru a sa urmă 2 Ea Scii omul care perde speranţa ce-a avut? - ” 

E n6ptea fără stele scii diua fără sere? 
O lira fără corde sâii flori fără miros? 
Femeea fără gratii, scii fără de candore ? 
Trădarea ce sdrohesce un suflet amoros ?. 

E ore filomela închisă în colivie? 
. Seti trisla turturică ce sogiii şa perdut ? E Martirul care more în lanţuri de sclavie ? ” Tiranul cu rușine din tronul săi cădut 2. 
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"Un june cu uvere 'care gustâna din tote, 
Curând de urât.more, neavând nouă plăceri? 
Un om plin de dorințe, caro nimic nupole? 
Sci omul, fără pâine, supus la mil dureri ? 

Soţia ce nu nasce? ori muma care vede ! 
Intins pe patul morţii 'p'al săi întâiii născut ? 
O fată în monăstire, sci fala ce se perde?: 
Ori omul cenu crede în ceea ce-a credut? 

E cânele ce urlă h lună-"n medul nopţii? 
“Sei paserea funebră ţipând p'un. vechii palat ? 
Un verme care viaţa găsesce 'n sinul morţii ? 
Sei somătul verginei p'al agoniei pat? 7 

Un: căpitan ce perde întâia bătălie ? E 
Scit Dardul care cântă dar nu e ascultat? 
Un învătat cu nume, care nimic nu scie? 
Un om cu rasă neagră de'rele întinat? 

Un câmp înlins ce-n'are nici-apă, nică pășune ? 
O vechiă capitală făr' de locuitori? = , 
O cupă poleită în fund cu-amărăciune ? . 
Oi un mormânt ce w'are nică epitaf nici florI ? 

Nică mortea, nici desgustul, nici plânsul unei mume, 
Nici ura, nocredinţa, nici lanţuri, nici venin, 
Nimic nu-l trist “ca tera ce perde al săi nume, 
Ca poporul ce cade, ca ultimu suspin. - 

G. Cretzianui. 

= Bxclamațiunea (p. 169) 
- SERACELOR TINEREŢE 

” Săracelor tinerele ! “ a 
“ Călătore și glumete, De 

Pe minută şi pe câs: , 
Chiar ca nişte viorele : De 
Și timpurii brănduşele - 

. Viata vi-i cât un popas! 
Teri și astădi înflorirăti,- , Ă 
Mâini poimâne vieluirăti, 

Mu Și mai poimâni val trecut... 
- Nelăsând pe urma vostră 
De cât uitarea cea prostă, 

- "> „Uni biet trup zidit de lut! 
Tată starea bătrânetei”! - 
Şi în călindarul vieţei - 

Spuneţi-mI ce-aţi însemnat ? 
De cât pofle și dorință 

 Acve şin neființă, 
! Ce mintea vaii turburat! 

» 

pă - -



„“ SVapol și ele trecută | 
> Chiar ca o nălucitură | ! - „. Ce ţi S'arată, dar nu 

1 ăsând numar pomenire, - ” Intr'a “omului simtire, 
. . D'+ necazurile lur! 

C. Conaki 

| Prosopopea _ | 
Monologul medicului Herman din Sorin (pag. 163): 

Ă Herman 

Nimic, nimic... Lumina mi se ascunde mie! O! studiu fără râdă ce m'ai, înveninat, Ta mi-ar răpit plăcere şi viată si junie, „Și na mi-ar dat nimica în loc ce mi-al Juat! A trebuit a trece: cincr-deci de ani de trudă : Plecat pe cărti să aflu că nu pot sci nimie., : Căci, Belzebut din Tartar să-ny fie mie rudă, “ De sciu ma! mult ca prostul ce n'a învățat nicr pie! Am căulat misterul în lumi necunoscute: *- Pe omenr, pe natură, pe toţi am întrebat: Mam coborit în lumea mermintelor .tăcute, "ȘI pe ţărâna lumei adânc am meditat ; Am despicat ţărâna precum şi cugetarea; - . Și nu sciti. cugelarea e: care-ar fi urmat Materict, sai lutul a urmărit suflarea | , Sai alt-fel cugetarea (să fiii mal acurat 2) Mai bine jucam ursul la porțile streine! Căer cel puţin ursarul tot 'erede în ceva; - Dar eii nu cred nimica şi nu sciii de fa: bine Să nu cred: nu sciă iar de fac_eii răi cumva? Dar am aflat că nu e mar mare bogăţie . - De cât credinţa nostră, s'alunei am pismuit Pe prostul care crede Și irece îm bucurie, | O viață m care nu sciră Ja ce am mal venit. Ciudată, Dâmne, este ființa omenescă |... 

(După o pauză, luâna hârea d: mort în mână) 

Ah! Iată ce rămâne în lume: după nor! ' * "Ce-ar fost în asta vială, tărână pământescă ? “Tu pote al fost ca mine, împinsă de novor? Ori pote-o frumuseţe a căreia piciore Ca pulbere-aurilă junimea a călcat? „- AL fost ferice pâte 2 şi mândră, ridătâre, 7 “Ca visul tinerețer din lume ar sburat? . “ Dar unde e mândreţea si dalba ta junie ? Voi, care aţi (ost iubito, vedeți cc-ali iubit? ' Vedeti tot de-odată a vostră nebunie, Vis dulce ce se stinge îndată ce aţi gândit!... 
Negoescu, Jet, și Stil, . . 
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„Dar ce zie?... el fupote, vr'un domn aici în lume: 
„Acestă hârcă, pote, ee vântu-a trențurat 
Nu s'a ilecat în viaţă; și pote Pal ei nume: . 
Mal multe miliâne de sclavi ai tremurat? - 
Dar unde-"ţi este tronul, corâna şi mărirea! 
Ah! unde "ti-e mândria, poporul credincios ? 
Un cap de selav alături, nu este osebire 

“Din tine şi dintr'ensul; aveţi acelaş os, 
Copil răI se jocă cu mâna-ți ce odată 
Ţiind un sceptru falnie popore cârmuea ; 
ar hărea-lă ce fusese odată coronată 

"E adăpost de ş6reci care adorm în ea!.... 

(După 6 lungă reflecțiune) 

Dar Yată noptea trece!... bălala dimincţă - 
Trimete înainte-l un dulee foc ceresc, _ 
Să stingă lampa d'aur ce ardea încă n ccţă, 
Norose com” a nopțel ce visele împletesc...: 
Colo se sparge unda de undă alungată; 

_ „Colo din frundă sună al noştri călători; 
Colo privighetorea suspină 'namorată, -: 

-De vânturi legănată pe patul ei de for. 
"Răsat, o dimincţă! și fie ca să paie 
Ca tine bucuria ?n suiletu-omenesc! 
Desfiişură în aer cosită ta bălaie 
Pe care flori de aur și roze strălucese! . 
Sburati, minute blânde, cu arip'-aurică! ?. 
Văârsati-vă, o flacări, dintr'al dilei sîn!.  - « 
“Tar tu corona lumei, o sore! te rădică 
In calea-ţi semănată cu mânâre flori de crin! 

- Vin, vin, de dă lumină la cel ce vor viață, 
La cel ce. fericirea în lume moştenesc! 
Cât pentru mine, sâre, tu n'ar nică o duleeţă; 
De accea de la tine nimica nu voese!.; 

(După o pausă) N 

AşI da eii orl ce bunuri pe-o clipă de credință, 
. De dulce fericire, speranță şi amor... 
Dar; vai! deşerte vorbe! căci nu mai e putinţă! 
Unica-mi mângâere ar fi numal să mor... ” 

-Ca pulbere de aur ce tomna risipesce 
Din come-l, de ce ani-mi bătrâni nu se avent? 
Ah! dac al nostru suflet ca visul se topesec, 
De ce nu caut pacea îndată în mormânt? . 
Dar dacă din potrivă, spărgend a lul prinsore, 
Nemuritor, s'avintă... ei încă vol să mor... 

Ea p'ale ventuleţe cu line aripiore ” 
a un miros de rose în spatii voii să sbor,,. 

Şi ca acele stele ce scântere 'n lumină 
e bolta cea cerescă volos să mă inclin : 

Si mă îmbăt de viaţă în aria senină, 
-D'amor şi de plăcere, şi dulce să suspin; 
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"La sgomotul uşure uo-aripi de ventulețe, -. La frâmătul cel vesel al sărutărel lor, La flacăra suavei, eternel tinerețe, 
Năpit de fericire într'un suspin să mor!., E 

_ Bolintineanu, 

ÎImprecaţiunea sai olestemal (p: 164). . 4 

„BLESTEMUL TEREI ASUPRA „NEMULȚUMIRII STREINILOR !) 
“ E . (Fragment) . : N 

Dumnedeule “ndurute, 
Dreptule judecător, : | 

„Yedimi a mea strâmbătate, - 
Şi le fil râsplătitor!  - - 

"Drept a Jo nemulţumire, 
„su Dăcle seirbe şi amar; . 
, „Dă-le direptă răsplătire, -* 

- Că m'au prădat în zadar. 

E Mânia ta să% urmeze 
” - Ori măcar unde-or umbla ; 

“Osânda ta săi vineze 
: “Verl pe ce locuri vor sta,: 

Frică dă-le să: se“ temă 
. Și frunda când s'o mişca; | 
"-Pribegind, să bage semă 

- Chiar de vent când-o sufla. 

= = Fădle lor calea pusti6 . 
” Ca să umble rătăciţi; . e 

„Arată a ta mânie . _. E Ia Şunde-or fi. pribegiţi: 

--Drâpta ta le răsplătescă |. „__ Cestor nemulţumitori ; , :Urgia "x să. osândesea ! ! - Ca pe nisce-imputători, . _. 

"Curse ?n calea lor le pune . | : Să cadă 'n perdare toți; „7 Nu mal vagă dile bune, ” . „ Nemulţumitorii hotr.. 

Pașii lor le potienesce, a DI » Să n'aibă unde scăpa, - | Adunarea lor sdrobesce | * E „Oră unde se vor afla, i Aa „ sI. , 
„T'1)iDin «Plângerea şi tânguirea Patricr» de P. Mumuleanul, 

 



  

Să nu potă să'sI găsescă 
Loc să fie odihni; 

Pururea să rătăcescă, 
Şi să fie necăjiţi. 

Nu "ȘI găsâscă und' să ședă 
Câtu-şi de puţintel loc ; 

Fă ca cerul să nu-1 vadă, | 
- Şi să picepe er fac, 

” * . 

. - BLESTEMUL LUI GRUI SÂNGER 

Tu, proclei, ucigaşe! infame paricide! . 
Tu, pentru care astă-QI tot iadul se deschide,. 
Tu, răpitor de dile cur ţi-a dat viaţă, nume! 
Atunci a ta osândă sfârsit să aibă ?n lume, 
Când astă” buturugă de arbor ars sub care 
Părintele iti zace ucis fără suflare, , 
“Va da şi îlovl și frunde, etern fiind udată 
Cu apa cea din vale în gura la cărată. | Mă 
Iar pâmatunci, iazmă, ce a născut Păcatul, E N 
Legată ?n înfrățire cu Răul ne *mpăcalul, 
In viată și ?n mormeântu-tă în veel să nu guşti pace- | . 
Și cugetul din tine Saudi că nu mal tace: N 
să nu privesel tu cerul şi omenirea "n faţă! : 
De foc săţi fie apa și sorele de shiată! - 
Sa baltă ?n tine biciul urgiilor turbate 
Pân n'a mai fi pe line, loc unde a mat hate! 
Toţi șerpii de pe lume să fasă în a ta cale! 
Să mtâmpini numaY ură,:să nu simți de cât jale! 
Să chiemi cumplita morte, și ca l'a ta chemare 
Să ridă, să le lase luplând cu-a ta mustrare, 
In cât s'ajungi tu însuţi a te feri de line 
Prin ultima îa crimă, uciderea de sine! 
Blestem ! blestem pe capu-ţă în lunga vecinieie! 
A ta cenușe plară în vânt, și nceră fie! | 

- - Ă : Alexandri, Grui Sânger.. 

IMPRECAŢIUNEA CAMILIEĂ 
Rome, Yunique objet de mon ressentiment ! « 
"Rome, ă qui vient ton Dras dimimoler mon amant 
Rome qui ta vu naitre,-et que ton cour ador”! . 
Rome cufin que je hais parce qwelle thonoru ” | 
Puissent tous ses voisins ensemble conjures - ” 
Saper ses fondements encor mal assurâs! 
Et, si ce n'est ussez de toute T'Italie 
Que TOrient contre elle â:IOecident stallic; 
Que cent peuples unis des bouts de Punivers - 
Passent pour la detruire et leSmonts et les mers! 
Ow'elle-meme sur soi renverse ses murailles, : 
Et de ses propres mains dâchive ses entrailles;
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“Que le :courroux du ciel allume par mes voeux . “Fasse pleuvoir_sur elle un deluge de feux! 
-- Puisst-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, . "Voir ses maisons en cendre,.el tes lauriers en poudre, Voir le dernier Romain ă son dernier soupir, 
„„Moi seule en âtre cause, et mourir de plaisir! , 

Corneille, Horace, . 

“1poliposa. (p.- 164) N - 
LA COZIA . 

-Ale turnurilor umbre peste unde stati culeate, 
“Către lărmul din .potrivă se întind,-se prelungesc, 
-Şale valurilor mândre generalii spumegate , Zidul vechii al mănăstirii în cadență '] isbest. ! 

„ -Dintr'o peşteră, din râpă, nâptea ese, m&-mpresoră, 
De pe .mucbe, de pe stâncă chipuri negre se cobor; 
“Muşchiul zidului se mişcă... printre iarbă să strecoră e 
:0 suflare-care trece ca prin vine un fior; 

Este cesul nălucirii; un mormânt se desvălesee,' 
O fantomă încoronată din el ese... o zărese,.. 
:Ese, vine către țermunl, stă, în prejma el privesce... 
iul înapoi se trage... munţii verful 'ș elătese. 

“Ascultati... marea fantomă face semn... dă o poruncă, 
Ostiri, tără număr împrejuru-l înviez... ! 
*Glasul e se'ulinde, cresce, repolat din stâncă ?n stâncă, 
“Transilvania Paude, Ungurii se înarmez. a 

“Oltule, care-ar fost martor vitejiilor trecute, 
-Şi puternici legi6ne p'a ta margine-al privit, 
Virtuţi mari, fapte cumplite, “i sunt lie cunoscute, 
“Cine ore pote să fie omul care te-a *ngrozit ? 

"El este cum 1 aretă sabia Şa-lul. armură, *) 
Cavaler de al credinţii, sai” al Tibrului .stăpin 2: 

„""Trajan, cinste a vechil Rome, ce se luptă cu natura? “Uriaş al Dacioi, sai e”Mircea cel bătrân ? - E 
-“Mireea ! îmi respunde dealul ; Mircea, Oltul repeteză, 
Acest sunet, acest nume valurile 2] primese , | "Unul altuia "1 spune, Dunărea se-insciinţâză, 
“Sale el spumate unde către mare '] pornesc. 

Salutare umbră xechiă! primesce. închinăciune 
De la fiil României, care tu o af cinstit ; 

; "Nol venim miraroa nostră Ja mormântu-ţi a-depune, 
Vecurile, ce-inghit nemuri, al tăi nume Pai hrănit! 

„Gr. Alexandrescu. 

4 

"*) In biserica de ia Cozia, Mircea este zugrăvit în costum de Crueiat, 
.
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„1. Zeona lui Radu Negri (pag. 164). 
Radu Negru Basarab era un om nalt, bine format. . "cu fața smadă, barba căruntă şi plete lungi lăsate: 
pe spate, pe cap purta. diademă, vestmintele custite- cu fir, erâi. lungi până la picidre, cu nasturi la piept, 

şi cu breul-aurit, pe d'asupra purta un “vestmânt blă-- nit a căruia blană pe marginea de din alară era n6-- gră, în. mână ținea sau un . baston lung cu gherdan- 
(panglică) de aur, sai miniatura bisericel. Adormirea. Maicii Domnului” făcută de el la Câmpulung, întâia să: . reşedinţă. .” a e - 

„9. Btopea lui: Ștefan cel Mare. 
„«Era' acest Ştefan Vodă om nu mare la stat, mă-- 

nios şi degrabă versa sânge nevinovat ; de multe ori: . la ospețe omoriu fără judeţ. Era întreg la minte, ne-. 
lenevos, și lucrul stii ştia să']_acopere ; şi unde nu 
cugeta acolo îl aflat; la lucruri de r&sbve meşter; unde era nevoe însuşi se vâra, ca vedendu-l al stă” să nu indărăpteze. -Şi pentru aceea rar r&sboiti era de nu biruia. Așișderea şi unde'] biruiai alții, nu perdea .-.- 
nădejdea că știindu-se cădut jos; se ridica deasupra 
biruitorilor. Eară după mârtea lui, şi fiul-s&i Bogdan 
Vodă urma lu luase de lucrurile vitejesci; cum se 

„ tâmplă din pomul.bun și rodă bună: se face. 
„ Ingropataii pe Ștefan Vodă în monăstirea, Pulina, . cu multă jale şi plângere a tuturor locuitorilor țerei, . cât plângeau, toţi, ca: după un părinte al lor; că cu- noşteait toți că stati scăpat-de. niult bine şi apărare. - ce după mortea lui în diceaii Sfântul Ştefan Vodă; nu | "pentru suflet că este în “mâna lux Duminedei, că el - 
încă a fost cu păcate, ci pentru lucrurile sale cele vitejeşti, carele nime din Domni nici mat nainte, nicy- 
dupe aceea nu la ajuns» "(Gr Ureki.) 

x 

DOAMNA STANCA SOŢIA LUT MINATY 

«Era o femeie alcsă această domnă, ale cărir cali- 
tăți chiar duşmanii soțului er. nu. se putură opii a le 
încununa "cu laude entusiaste. Bună, blândă, supusă,
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înger de: mumă şi de soţiă, ea adesc domolia iuţsla 
și” asprimea. caracterului soțului ei şi într” "același 
vreine inimă eroică, ea împărtășia de multe oii pri- 
mejdiile bărbatului sti, însoțindu-l în răsbore. și până . 
pe câmpul bătăliilor, stând la costa lul.>: A. Bălcescu. 

3, Po» toli luă Tudor Vladimirescu 1) 

, «Tudor 6ra biibat serios şi gânditor ; om drept şi - 
RE energic; ; activ şi sever; une ori crud şi chiar răsbu- 

mător, Scurt la vorbă şi bogat la minte, dicea Du- 
mitru: Căţel. (Bresniceanu) - din : Cerneţi, un: bătrân ca . 
de.S0 de ani, unul din căpitânil : de : panduul af lur -. 

“ Tudor.; Nică odatii nu a vădut nimeni ridând ; numai 
-o dată, se dice că Paă vădut zimbind, dor confidenți 
al săi, Gârbea și Miu | 

- - «Statura lui Tudor era de mijloc; era' om legat 
„cum se dice, şi d'o constituţie robustă; culorea: pă- 
rului şa mustăţilor era galben-castaniii ; iar părul era 
dat pe: spate. în formă de chică scurtă, lăsând a i se 
vedea ceafa rasă; fruntea lată şi înerețită ; sprâncene 
grose şi cam lăsate pe- ochi; ochit căprii, cu 0, cău- 
tătură 'ciuntă, ce însufla respect. ş şi frică; faţa smedă 
cam prolungă şi cam uscăţivă, nasul drept şi potri- 

“vit; gura bine “făcută ; mustaţa srosă -şi tunsă, lăsată 
_pe buze; bărbia cam rotundă, “şi un neg. pe umărul 
Sos al obrazului. | 
“Portul lui Tudor, în timpul Revoluţiei era; 
În cap, căciulă dreptă Şi. înaltă, de hărşie neg gră şi 

cu fundul de-postav alb. 
Peste cămașă purta pieptar cu şiveturi - -negre. 
Pe dasupra pieptarului, dulamă “încopeiată. de cu- 

. lore negru-verde, şi lungă până jos de genuchi. 
Pe da asupra. dulămer, “cepehen până la brâi (un fel 

de scurteică, cu sii fără blană). 
Gambele acoperite cu poturi strimţi, cu copcă şi 

găitane. - . - 
In picidre, cisme lungi la drum, şi în oraș cu iminel. 
O. sabie turcească atârna după gât. cu găitane 

groase. . : 
La drum purta pistole la coborul calului. 

- Tarna purta: pe dasupra vestmintelor- 0 tatareă>, 
  

1) După «Istoria revoluțiuner române de la 1821 de C. D. Aricescu 1874 p.40. 
7 . 2 z . - , o - 

.
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40. Paralela între Decebal şi Ştefan cel Mare 
(p..165) - 

- «Strălucite și mult măreţe fisuri sunt ale acestor » oul eroi în cadrul istorie al Dacier vechi şi al Da- - ciel nouă. Inchipuirea se pierde în shor când cercă a se ure: până la înălțimea lor. Insă numele unuia din acești bărbați legendari este în tole surile pe când ce! -ut este acoperit cu vălul uitărel. . - - Fanatismul patriotic atribue lux Ştefan tot ce i se .. pare minunat, tot ce-l este necunoscut. Ori ce zidire veche, un pod de petră - dărâmat, 6 movilă de pă- mânt rădicată în mijlocul unui şes întins, o ruină de cetate, hisericy, schituri, cetei... tot, dice Românul, este făcut de Ştefan-Vodă. 
Dar Istoria este mar nepărtinitore ; ea ne arată i- "maginca majestudsă a lul Decebal strângând cu o - mână rana deschisă în pieptul stii, și cu cea altă chemând poporele în contra poporului rege. . ".. Ştefan e un luccfăâr luminos; Decebal e un sâre întunecat; umbra lui Decebal se intinde tot atât de “departe ca și lumina: luy Ştefan. 

_ Ștefan “e un om gigantic, herculan, ce umple ochii; Decebal se inalţă în zarea trecutului ca e zeitate ne- văzută şi ncînțelâsă. Și unu şi altul au avut acelaş țel, aceiași ideie sublimă: neatârnarea - patriei lor! Amândoi. sunt eroi :- Ştefan un eroi al. Românilor “(Moldovei), Decebal eroi al Daciei! Dă - În vălmășagul secolilor trecute nu e rar a vedea unele staturi micr sustinându-se Şi mărindu-se chiar “prin ajutorul politicer. Ast-fel Ştefan ameninţat din tote părţile de ordele selbatice ale Tătarilor şi de ne-_ număratele fiare Asiatice, ce năvăliră în Europa la glasul lut Mahomet al II-a şi al lui Baiazet poreclit. Fulger; atacat fără răgaz de Leşi şi de Ungur, sub „pretext de ore-care drepturi fictive, Ştefan, zic, se o- 
puse dușmanilor când cu puterea, când cu dihăcia unei ingeniose diplomaţii. EI se uni cu Leşil ca să bată pe Unguri, cu Ungurii ca să alunge pe Leşi şi cu amândouă aceste nemuri, ca să resiste Tureilor. Inţelept, vitez, neadormit, el reuşi a face dintro țară de păstori, o ţară de răsboinici spăimântători, . 3 

şi cu singurele lui mmijloce, el fulgeră pe Baiazet-Ful- |
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gerul, combătu cu succes pe Matias Corvin smulgân- 
gu-i o parte din Ardel, mătură Leşil de pe pămân- .. 
tul Românesc, luând Podolia și Pocuția” şi puse stă-" 
pânire pe șesurile. Bugegului şi chiar pe o parte din 
câmpiile Valahiel. - . . 

In mijlocul tăcerii de morte, in care lumea era cu-. 
fundată pe timpul lui August, se vede ridicându-se 
«de o dată în faţa imperiului Roman un domn noi și 

un popor . noii, pe care vechil cetățeni ar Rome 7 
numeau barbari. e 

Insă şeful barbar se numesce Decebal (Diuparneii); 
el ar6 o inimă, ce ar'putea coprinde lumea întregă; 

-el se sprijineşte cu mândrie pe arcul libertăţii. Po-: 
„porele stai în mirare cu ochii aţintiți asupra acestul - 
barbar, care se măsură cu August împăratul, găsin- 

--du-s6 de-o polrivă cu dânsul, şi care umilise Roma 
lăsând'o să-l plătescă tribut. Domițian Dacicul-Porti- 
cul etc., secă comorile sale ca să cumpere pacea de 
da Decebal, însă Decebal sgalție puternic colosul Ro: + 

„man fără al putea resturna ; el combate cu îniverşu- 
nare influenţa Romană, Mărirea Romană, Domnirea 
„Romană şi în fine cade glorios sub bratele divulur 3 

“Traian. - - | 
Mortea lui este ultimul sacrificii ce-l face pentru 

“poporul sti; el se ucide pe ruinele patriei sale!... . 
Decebal e ca stelele acele călătore, ce să zăresc pe 

-cer fără a se sei de unde vin şi unde se duc. Ă 
Necunoscuţi pe lume-el și poporul săi, până în 

momentul-când începi lupta cu Roma, ei dispar în cu- » 
:rend şi abia numele lor rămâne în unele - pagini de 
„ale lui Tacit. | a 

Ştefan. şi Decebal ai fost Omenr de aceia 'care-n'ati 
nici strămoși, nici moşteni. . 

" Decebal mort, Dacia cade, fecioră încă, în trista 
condiţie de -provincie depărtată. Ștefan coborit în 
mormânt, Moldova pe care el o: ridiease 'la culme, 
se întunecă încet, încet, perde rangul stii, drepturile 

„sale, hotarele sale cele vechi, și nu mar conservă 'de 
cât numele sti şi suvenirele Domnului Ștefan. . 

Remareabilă asemănare de destinuri ale ţerei, .la 
“două epoce atât de depărtate, după mârtea acestor dor 

“cOmeni i, | 
1
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Ştefan şi Decebal ati lăsat testamenturi! patriotice:- 
Testamentul lui Decebal a fost: mârtea lui!... - „Ştefan prevădând sorta. ce amenința patria sa, a „dictat cu limbă 'de morte. povăţuiri isvorite ein du- rerca inimei şi din luciditatea: cugetărei “celei mar: înalte, Na i După un-spre-zoce secole, Ştefan a ridicat spada- singerosă, care căzuse din mâna lui. Decebal. Cine. Ore va. fi chemat a ridica spada purtată cu atâta glo-- * « Tie de Marele Ştefan Pe. şi când?... şi cum ?...> . 

a 4. Ruso. 

5. Cronografia. 
"FUGA ŞI RISIPA_ ŢEREI LA 18211) Ă 

«La anul 1821 Fevruarie 22, seară, spre 93, când” > -fără-de-legile nostre ai incordat arcul dumnedeescer” urgii şi “l-au gătit pe el, şi întrănnsul -aă gătit vasele morțel. ca an trăsnet din ceriă ati cădut Desle ne-- norocila fera acestă, cumplită resurătire «' Grecilor. Și îndată după .acesta, -ne mal putând. suferi groză-. „viile şi relele ce urmati cu necontenire: şi cu sporire,. ai început fieşte-carele a-şi căuta scăparea viețer sale. Tote averile clironomisite și agonisite eraă de ” Despusă supărare celur: ce le avea şi unde apuca. svirlindu-le le mistuia, de nimie alt îngrijindu-se fără. “numai de viaţă. Câmpi cu necuprinsă de ochi! în-.. tindere erâii plini de popor, ceriul având acopere-. mânt şi aşternut numai pământul, Şiraguri necur- mate pe drumuri, de bărbaţi și copil în braţe înbul-. -_zindu-se, năvăliau la scăpare.: Codrii cer mai adânel: „geme de popor rătăcind. Cel mar ticălos bordziu,. - în locul de scăpare, se părea palat -la cer cari mat: înainte nu încăpeaii în cele mai desfătate curți ; iar cel mal. mulți dintre aceştia se desfătau pe sub tră- . surile Jor dosindu-se de sore şi de ploie. Zutru o aşa „ înfricoşală privelişte am dat şi. ci dosul urgiei şi am trecut peste holar într'o 'căruți prostă, îmbrobo- dit peste: obraz cu un brâii de lână, cu o manta; nemţescă îmbrăcat şi cu 0 pălărie pe cap. Ticălos. 

    

- 1) VedI memoriul d-lur A, Vizanti p. 65, s 
. ” +
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omul, ce nu-si închipuește ca să-şi apere viaţa !... Şi . 
am ales loc de tristă petrecere în satul Colincăuţii. 
Fieşte-care vestire din julnica patrie îm! âdăogia rană - 
în suflet și părae de lacrimi în ochI!... Numai cetitul 
şi tălmăcirea cărţilor îmi mai dădea prilej de puțină: 
alinare... V. Costaki Mitropolitul, | i 

SBURĂTORUL ., 
Pai + (fragment) - 

Era în murgul serel și sorele sfintise: 
A puţurilor cumpeni țipând parcă ehiemă 
A satului cirâdă ce greu, mereii sosise, _ 
Şi vitele muginde la jghiab intins păşia, 

Dar altele-adăpate irăgeaii în bătătură, 
“In gemete de mumă vițeii lor striga ; 
Vibra al. serei aer de taur grea murmură ; 

„ Sglobii sărind vițeil la uger alerga... . 

Sastâmpără ăst-sgomot, s'a satului fântână , 
Incepesă s'audă ca şoplă în susur, .. Dai 
Când ugerul se lasă sub fecioresca mâna; N 
Şi prunea viţeluşă tot tremură *mprejur, : 

5 Incep a luci stele'rând una câte una,- 
Și focuri în tot-satul încep a se vedoa;. 

+ ârdie astă seră răsare-acum şi luna, 
- Şi cobe câte-o dată, tot eade câte-o stea. 

Dar câmpul şi argtoa câmpenul ostenesce 
Și dup”o cină scurtă: şi somnul a sosit, 
Tăcere pretulindeni acuma stăpânesce, | 
Şi Iătrătorii numai s'aud necontenit. _! N 

-. E n6pte 'naltă, ?naltă; din mijlocul tărie -. 
- Vestmintul. săi cel negru de stele semănat. | 

- Destins eoprinde lumea, ce ?n Draţele somniei - 
" Viscdă câte-aievea deşteptă n'a visat. 

-Tăcere este. totul şi nimişeare. plină: ” 
Un cântec sait. descântee pe.lume s'a lăsat. , 
Nici frunda nu se mişcă, niel ventul nu suspină 
Şi apele:dorm duse, și morile uii stat... 

pi 0% Topografia 
> CĂLUGĂRENI aa 
“«Drunul, care merge de lu Giurgiu spre Bucureşti, 

trece printr'o câmpiă şesă și deşchisă, afară numa! 
dint”un loc, două poştir. departe: de acestă capitală, . 

1. Aeliade R.. 

7
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“unde el se află strîns şi închis între niște d6luI pă- » “durose, Intre aceste deluri este o vale largă numai de un pătrar de milă, acoperită de crâng, pe care :gârla Neajlovul ce .o înecă și păraele ce se scurg „din deluri, o prefae înto baltă plină de nămol şi mocirlă. Drumul acolo trece în lungul acelei văr, parte - „De 0 şosea de pământ; parte pe un pod de lemn, care „amândouă sunt aşa de strimte, în cât d'abia pote coprinde un car lărgimea lor. ' Acestă strâmtore, pe care locuitorii o: numese Va- -- dul Călugărenilor, fu alcsă de Mihaiu Vodă pentru lupta cea mare cu Tureil, Astă-di acestă vale se află intocmal după cum ne-o deseriit analiştii acelor tim- „puri. Nil un' monument nu ne arată că acolo a fost ” lupta cea crâncenă pentru libertate. Românul trece acum cu nepăsare printacoste locuri Sfinte, fără ca nimic să-l aducă aminte, că pămentul, ce calcă, e fră- „mentat cu sângele părinților sti și acopere osele vi- “tejilor ! 1». .- E - 

y 

A. Pălcescu. 

70, Descripţiunea sau Demonstraţiunea . i 
Logofătul Miron” Costin ne dă o demonstrațiune prin deteripțiunea venirel unor lăcuste” pe:'la 1655, 
«Cu un an mal nainte de ce S'aii rădicat Hmil Hat- * “manul. căzăcese asupra Leşilor, aprope de vremea "„Secerei, eram pe atunci la şcola în Bar în Podolia ; pre cale fiind de la. sat spre oraș, numai ce v&dur despre amedă-di un nour unde se rădică ca o negură: necuii părut că vine o furtună cu ploe de odată, până ne-am tâmpinat cu nouru de lăcuste, cum vine o 6ste : stol. In loc ni s'a luat sorele de. desimea lăcustelor cele ce shurati mal sus, ca de tre! sai patru suliț nu era mal sus, eară multe treceau alături cu omul, fără :Sli6lă de sunet: de ceva, se rădicau în sus, de la om o bucată mare, acea poeadă, și așa mergeaii pe dea- supra - pământului ca de doi coți până în trer sulițe „în sus tot într?o desime, și întrun chip. Un stol ţinea un ces bun, și dacă trecea acest stol, la al doilea: ces sosta altui, și așa stol după stol ţinea cât ținea . = «din prânz până în desară, Unde cădea'la mas ca al-



an aii fost lăcuste, însă mal puţine.» 

"Slaii la ambele capete ale ţ 

  

binele zăcea, nice cădea stol peste stol, ce trecea sto! - 
de stol, şi nu se pornia până ce nu se încălzia sorele. 
bine spre prânz; şi 'călatoria până în descră, şi până: „la căderea de mas, cădea şi la popasuri. Insă unde 
mânea remânea numa! pământul negru împuţit, nice- 
frunde, nice pate, ori earbă ori sămă&nătură nu 'rămâ-.” 
„nea, şi se cunoștea şi unde poposia, că era locul nu. aşa negru la popas, cum era unde mânea acea mânie. 
a lui Dumnedei. Câte-va dile ai fost.acea urgie ; din. 
părțile de jos mergea în sus. Şi -tot atunce ai fost. 

„lăcuste şi aice în ţară, şi apol după uceea şi'al doilea. > 3 3 

* 1 Ă 7 

ARDELUL 
" «Pe culmea cea mai înaltă a munţilor Carpa'i, se: 
intinde o ţară mândră și bine-cuventată: între tote 
țările, semânate de Domnul pre păment. Ea semănă. 
a fi un măreț şi întins palat, cap d'operă de archi-. tectură, unde sunt adunate și aşedate cu mândrie tâte 
frumuseţile naturale ce împodobese cele alte ținuturi: 
ale Europel. Un brâu de munți ocolosce' precum zi- 
dul o cetate, totă acestă țară, și dintr“insul, ici, colo, 
se desfac, întindendu-se până în centrul ek, ca nisce--" 
valuri propritore, mai multe şiruri de deluri înalte şi 
frumose, măreţe, pedestaluri înverdite, -cari varsă ur-. 
nele.lor de.zăpadă peste văr şi peste luner. 

Mal presus de acel brâu muntos, se înalță două-: 
piramide mari de munţi: cu crestele încununate - de 
o vecinică diademă de ninsore, cari, ca dou - uriași,. 

(trei, căutând unul în faţa 
altuia. Păduri stufose, în care ursul se preumblă în- 
bună. vole, ea un domn stăpânitor, umbresc culmea 

"acelor munţi: 
Şi nu departe de „aceste locuri: cari "i aduce a-. 

minte natura țărilor de. miadă nopte; dar, ca la por- - țile Romei, peste câmpi arse şi văruite, unde bivo-. 
lul dormiteză a lene.. Ast-fel medă-nopte şi mâdă-di. -„trăese într'acest ţinut, alături una cu alta și armoni--.- 
zând împreună. | ii - 

Aci stejarii, bradii şi fagir trufaşi înalță capetele lor- 

(După Gusti.) - 

4
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„spre cer; alături, te afunqy înt'o mare "de grât şi. de porumb. din care nu se -mMal vE&d “calul şi călă- rețul. Ori încotro: te-y uita, vedi colori felurite, ca un întins curcubeii, și tabloul cel mal încântător -far- . . mecă vederea: stânci prăpăstidse, munţi uriași ale „căror vârluri mângâe norii, păduri întunecose, lunel înverdite, livedi mirositâre, văr Hăcorose, gârle a că- vor limpede apă curge printre câmpil înflorite, pârae. răpezi, cari mugind- groznie, se prăvălesc în cata- “acte, printre. acele amerintătore “stânci de petră, ce plac “vederii şi. o-înspăimântă tot de o dată. : ; Apol în, tot locul, dai de riuri mari, cu nume ar- moniose, ale căror unde portă aurul. In pântecele a: cestor munţi zac comorile minerale cele ma! bogate. şi mail felurite - din Europa: sarea, ferul, argintul, a- rama, plumbul, mercuriul..... şi în. sfirșit metalul cel mal îmbelșugat. de cât tote, aurul; pe câr6 7] vegi strălucind până și în 'noroiul drumurilor. - Ast-fel este țera Ardelului. , | Ai - „A. Bălcescu. ai 

| Acumulaţiunea. (p. 165) 
Ss : x Joad dice luy Mathan : 

Eh! quel temps fut jamais si fertile en miracles ? Ouand Dieu, par plus d'eitets, montra-t-il son pouvoir ? Auras-tu done toujours des Yeux pour ne point voir?. Peuple ingrat! quoi! toujours les plus grandes merveilles? . Sans ebranler ton coeur, frapperont.tes oreiles ? Faut-il, Abner, faut-il vous rappeler le cours Des prodiges fameux accomplis en nos jours ? Des tyrans d'Isracl les ctlebres disgraces, Et Dieu trouve fidtle en toutes ses menaces; L'impie Achab detruit, et de son sang tremp6, Le champ que par le: meurire îl avait usurpe; Pres de:ce champ fatal, Jâsabel immolte, - “Sous le pied des chevaux cetie reine foulee ; Dans son sang inhumain les chiens, desalteres, | Et de son corps hideux les membres dechirâs ; Des prophâtes menteurs la iroupe confondue, Et la Namme du ciel-sur Vautel descendue; Elie aux €l&ments parlant'en sourerain,. „Les cieux par lui fermes et devenus diirain.-: -Et la terre trois ans sans pluie et sans rosto; Les morts se-ranimant a la 'voix d'Eliste: 

„ e
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Reconnaissez, Abner, â ces traits cclatants - - 
Un Dieu, tet aujourd'hui qu'il est dans tous les temps.. . 

„1 sait, quand il lui plail, faire celater sa gloire, . 
“Et son peuple est toujours present â sa memoire, 

Da ARaeine Athalie). -. 

Ironia (p. 165). 

Cu Ironia al fi batjocorit pre Jsop, dice Molnar, %) 
„căruia cu cât firea i aii dăruitminte frumosă cu atât. 
i-ai dat faţă urită, şi cu cât lait împodobit cu frumus6- 

“tele înțelepciunii, cu atât ai lipsit de acelea ale fru- 
- museţii cel dinafară: 

" “«Ascunde-ţi fala o Soare! pentru că Isop iți stinge razele, eşi a- 
“fară de zidire, pentru că-întru amindoi ochii săr pârtă dor 
„Sori, de care să lumineză totă lumea, fugi şi tu Galaxia de: 
„parte de ceri, de nu vel să te. ruşinezi de ruşine, ne-având 
“atâta lapte alb, cât ieste acela, care arată pre irupul săii acest 

S 

tinăr. frumos, şi Narţişul Frigiel. Şi cine vre-odată -aii vă. 
„dut trupul săi cel împodoht cu daruri, în cât. uimit fiind 
-să nu fie strigat, o frumşete, care stinei şi pre: frumşe- 
“4ele Cerului! o albiciune, care este. destulă -a albi şi pre». 
„mâpte, şi a înălbi şi pre întuncrice! cii adevărat, când îi văz 

_ umerii obfazului, îi asemăn cu două grădini, care nu odrăs- 
„lese alt, fără numa! trandafiri și crini; când mă uit Ja buzele 
„lui, mi se pare ca cum ar fi plăsmauile cu. văpăi, care aprind 

„şi iubirea ; când îl socolese fruntea, - văz acolo vărsată toată: 
_.săninarea. Cerului ; când îi privesc gura, mă minunez de dinsa 
:ca de o comâră însuflețită, care ţine în sine Mărgărilari alb: - 
iarăşi de voiii întrec privire către mâlnile. lui cele cilibil, şi 
„către capul lui cel de aur, cunosc îndată, cum că firea pre a- 
“cela Vai plăsmuit pentru Schiptru, iară capul pentru cunună 
“împărătescă.> | 

. 4 ” 

“Tohia Socratică (pag. 165). |. 

Tinerii din Atena, uimiţi de gloria unor bărbaţi ca 
Temistocle, Cimone, :Pericle şi plini de o nemăsurată . 
ambiţiune, după ce primiseră cât-va timp” lecțiunile 

-sofiştilor, se credeaii capabili a ocupa funcțiunile cele 
mat importante în Stat. Unul dintr'enşii anume Glau- 
cone, care n'avea nici. chiar dou&-deci de ani, 'şi pro- 
puse să aspire la una .din cele mai înalte funcțiuni, . 

“aşa în cât nici din amicii sait, consângenii sei nu-l: 
putură întârce de la o resoluţiune atât de neconformă 

- | 
  

">-*) Retorica pag, 288. . IE 

- a / . 
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cu etatea şi cu talentele sale. Numat Socrate reuși a'] face să 'și schimbe părerea. | A „Aşa Socrate întâlnind o. dată pre Glaucone 1 în. trebă : | ÎN — Adevărat e, Glaucone, ceea-ce -am audit că eser dispus a intra” în afacerile publice ? a „—" Da, răspunse Glaucone. a — Forte bine faci, adause- Socrate; actsta e cea mal frumosă ideia. pentru că ce ondre pote fi mar mare de cât acea de a fi conducătorul afacerilor pu- blice ? -Guvernând Statul Yel putea fi util amicilor, îti-vei ilustra familia, ver întinde fruntariile . patriei |, tale. Mai terditi ver deveni renumit nu numai în A- tena, ci chiar în Grecia întregă, şi pâte că numele tău se va trâmbița chiar prin naţiunile barbare, ca al lu Temistocle, şi ori-încotro vel merge, vel fi ve- cunoscut şi respectat, “ Un început aşa de insinuant făcu cea mar mare - placere lui Glaucone și-l dispuse a asculta voios cele ce voia Socrate să-l mal. dică, Aşa dară Soerate con- tinuându'şi raționamentul % dise : “— Sciut este de toţi, Glaucone, că dacă vrea cine-v p să fie stimat întro asemenea funcţiune, trebue să afle mijlocele prin cari ar putea să fiă util Statului, - — Aşa este, dise' Glaucone. a — Rogu-te dară, pre Deiy nemuritori, adause So: crâte, nu-mi ascunde nimic şi spune-mi, care este cel | dânteiu. serviciu ce țl-al propus a face Statuluy ? Dară fiind-că Glaucone tăcea, ca și cum, ar fi cu-.. setul la ce trebuia să respundă, Socrate k-dise : 3 — A mări veniturile, cred. - „— Toemal acesta, urmă Glaucone. ! — Prin urmare tu seil destul de .bine sorgintea veniturilor Statului şi la ce sumă se ure ele, ca, dacă „mar fi: îndestulătore” în vre-o parte, să afl mijlocele cele mai nemerite spre i-le- mări...» . — "TI-jur, răspunse Glaucone, că asupra acestul punct n'am făcut până acum nici o reflexiune. . — Dacă n'al ţinut cont de venituri, cunosci cel pu- țin chelturelele Statului; pentru că voind tu să ad- ministrezI cu prudenţă, va fi pote necesar să suprimi tot ce' este de prisos. ă e 

4. 

N
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- Intr'adevăr nici la acesta n'am cugeta, dise 
Glaucone. pr. " îi 

— Cum vei putea tu dară. să înavutesci Statul, | 
dacă nu-i cunosei nici veniturile, nici cheltuelile? în- 
trebă Socrate. | 
— Pote cine-va,-reluă Glaucorie, să inavulâscă un 

Stat, distrugend pe. inimicir acelui Stat. N 
— Adeverat este, dise Socrate; însă spre a face 

acesta trebue mal înteiu să fi învingător: în alt mod: 
eset în pericol de a perde și ce al acum. Pentru a- 
cest scop Idară este necesar să cunosci , cari și câte 
sunt forţele Statului și ale inimicilor,. spre a putea 
declara resbel, dacă forțele Statului sunt „ma! mari, 
şi a renunţa la acestă ideiă în casul opus. Spune-mi 
dară, cari şi câte sunt forțele, Statului nostru pre 
uscat și pre mare, şi câte ale inimicilor? 7 - 
„__—— Intadever, eu nași putea spune acesla aşa pre 
negândite, răspunse Glaucone. 
— Arală-n cel putin, dacă ti-ai făcut niscat-va 

însemnări relative la afacerile Ștatului, pentru că 
mi-ar plăcea torte mult să văd că cugeţi la ceva bun. 
— Au mi-am făcut până acum nici asemeni notițe. 
— Forte bine, torte bine, urmă: Socrate. VEd bine _ 

că dacă vel îi tu în capul afacerilor publice, nu vom 
putea să ne . aşteptăm în curând la niseat-va îmbu-., 
nătăţiri, pentru că-ţi rămân multe lucruri. pre cară 

„trebue să le scir, și ai chiar multe cercetări de făcut. 
Socrate îi făcu şi alte: întrebări asupra unor lu- 

cruri tot aşa de importante, la carni Glaucone nu. 
sciu să-l dea nici-un r&spuns. Atunei Socrate "1 dise: 

«O iubitul meu Glaucone! observă ca nu -cum-va -. 
ă prea-ardătore de gloriă și de o- 

"nore, să cadi în desonore și în "disprețul public, es- 
punendu-te a face ceca-ce nu scil. Dacă doreser a fi 
stimat de concetăţenii t&r caută mat” întâiu, te con- 
siliez, a (1. procura” cunoseințele 'necesare pentru a, 
esereita cum se cuvine demnitatea la care aspir.» 

-  Glaucone profită de consiliile cele înțelepte ale lui. 
Socrate și căută să “și procure instrucțiunile necesare, 
mal înainte de a solicita. veri-o funcţiune sait demni- 
tate în Stat, .. 
„. Acestă lecţiune a celebrului peripatetie, narată de 

Negoescu, et. 'si SIL | 19
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Nenefonte, se pote da în tote timpurile, şi pote fi utilă 
„multor. persone ambiţiose ca Glaucone. o 

lemne vorbind cu g&menu săi Sfarmă-petră despre  : 

După Vocea Română din Craiova, au: 1, No. $. 

- | Iperbola: (paz. 167) Ş 

palmă» ni. dă un' şir de iperbole. Aşa urieșul Strâmba- i 

irumuselele. Ilenei Consinzene, şi că buturuga Statu- 
palma e tatăl.er căruia la nuntă îi fu: vornicel Pepe- 
lea, puinese. de un ris, care simţiment poetul nostru 
-eată cum îl esprimă; . Aa 

«Uriușil stând pe câte aii trântil -uat hohot mare 
Cât ati resunal pământul între lungă depărtare, 
Şi toti vulturii din. codri ridicându-se pe vânt 

-„Saii 'năllat în nori să vadă ce minune-ă pe păment? 

Apoi mal departe aflăm. altă iperbolă, când Statu-” 
palmă desperat de răpirea ficei sale şi alergând spre 

„acești uriași, dice ; 

«Săriţă voi urgia lumei, săriii.! ţipă Slatu-palmă . 
Râslurnati copaci 'n codri, măeinaţi deluri și stânci, 
Astupală cărări şi drumuri, turburati apele-adânci! 

- Punc-il slavili netrecute sus din ceriuri Până jos. 
Tristiana, Tristiana ; ni-a răpito Făt-frumos! 

„Strofa de la fiinitul acester legende e: uu- adevârat 
"buchet iperbolic, când uriașii la. vederea lui Fet-fru- 
mos cu Tristiana ce trece pe sub sore încaeră lupta: 

„eSbor copacii către sore, stâneile prin nouri sbor 
Și din cer ca să-i sdrobescă, cele cud pre capul lor! 
Spun povestile catunci Slatu-palmă divtrun plop 
Chicoti... apoi călare sări pe-un epure schiop 
Și privind la Urieșii morii pe munte si pe .vule, 
Dise: Mica buturngă, carul mare aul, prăvale 

„Basmele. mar putea: inadevăr să fie basme, dacă: 
figura iperbolei mar juca cel 'mai mare rol în ele. 
Exageraliunea ridicată” până la imposibil si minune 
este sufletul şi admiraţiunea basmelor. _- - - 

Gusti, Bet. 160. 
. x - 

-. 

V.. Alexandri .în . legenda <Reshunarea “lui Statu-
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De când erai ca 1 crba auticii codri deși, 
Și miel ca muşunde Carpatir-urieşi, Pa 

“Si văile profunde şi latele vâlcele i : 
„i. "Capeo apă lină uşore vălurele; 
„7 De când-în lume lupi erai păstori de oi, 

- Şi ursii cu cimpoe mânat ciredi de.bor; 
"De când purta în cosițe: Jena Cosinzana: o Pi 

- O fâre cântălâre; o flore năsdrăvană. 
„= N*a tost copilă "n viaţă may dulec, mâl alcsă 
, „De cat frumâsă Lia, “fecioră mpărătescă ! 

Alexandri, Legenda, Ciocâliei. 

3. . .. 

«Cum a intrat: Petra, așa a și-eşil printre Zine și 

IN 

” flori, pe palma . năsdrăvanului “printre lei, balauri 'şi: 
“năsdrăvanl.., Când fu apol în Şea0ă, privi odată în-! 

: dărăt, și: vedu că lumea: întregă s'a pornit în urmă 
Tula Hei! dar şt-aii dat de :om!— Nu ea vântul, nu 
ca gândul, nu Ca dorul,-nu ca blestemul, ci mal re- 
pede de cât trece fericirea 's'a fost Jăsat: Pătru pe 
cale:.... Gona  remase îndărăt și Petru sosi pe jos la Z : 

, ci la Sânla Vinere. > 
“ i “Din basul. Dina zorilor, de IL Şlatici.. 

- Antitesa (pag. 1 10) 

i LA. SCHILLER 

pr (Fragment) 

Este o: viată mortă, precum so imârte-vie ; 

Ci -este.şi “Viata: ce nu nai arc. morle, 

* Uuiă prefer pe una, şi alți "Sl-aleg alta, 
E tristăca Omenirii fatală, crud soriă, 

+ 

pm ae. 

Av uși de adversar: ne Om; si- atât ajunve;  - 

' “Te caută să1 faci rtul, dăr “binele nici mort. 

Insultă”], te omoră ; strivescel, te adâră ;, 

Da glorie, onâre; tempilă de ultragii;. 

Dă Patrie, dă nume; că cl te espalriază ; 

Dai Adevă tr, Dreptaie ; și Calomnia lie: pari te. 

-Eorb și “ dar amină ? — E vede! câte nai; 

-.. Euhuli si 71 fa cu liinbă? Le muscă ca vipera ; 

Dad viitor, “viată, că "ăia el şi Trecutul; 

Realtă'l pân'la ceruri, de viii ie atundă -în Tal ; 

„Acesia e păealul sati omul cel. căduL!!! 

- d Eliade PR. ,.
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| VIAŢA 
Simţim timpul cum se scurge ” Cum torentu-I pe pămcnt a Tot răstârnă și distruge 

Timpul curge 
„Viata fuge, 

Si cu-acestă Ssuspinare | 
„Ne tirăsee la morment, . Oh Nimic! cât esci de“ mare ! : V. Conta. 

Com parațiunea (pag. 173). 
Istoria Românilor se pole compara cu Is-. toria tvechiă a Greciei : - , 
«O asemenea carte ar trebui să fie pentru nol aceea. ce Iliada era pentru Greci. Şi să mg credeli, Dom-. -nilor, că şi istoria nostră are întâmplări, are portrete „cari niel-de-cum n'a r&mânea maj jos de cât eroi. celor vechi, dacă acestora li-s'ar sedte= aureola Doe-. lică, cu care pana geniului i-ati înfrumusețat. Totul osie, că veacurile eroice și mitologice: aii trecut de. “mult, că astiă-ai poesia nu se wăsesce nici măcar în „Versurile poeţilor, şi că numa! un Omer a fost în lume, - - Negreşil că istoria Spartei, a Atenei, a Romei are mal mult interes de cât a nostră pentru tot streinul ; de "nici pentru -că : Grecir și Romanii sunt popore „care pănă acuma resumă civilisația și lumea veche ; al-douilea, pentru că înriurirea lor încă până astă-di. se păstreză asupra nostră prin pravilele religivse şi „civile, prin sciințe, prin arte, prin pămentul cc l-am moştenit de la denșir, și în sfirșit pentru că totă în- structa clasică a junimei încă astă-dl se radimă pe istoria Grecilor Şi Romanilor; şi mai ales pentru - că faptele acestor. popore s'a scris de nisce Dărbaţi ca Tucidid, ca Tacit ca Tit-Livie. Sub aceste priviri, "ei singur mărturisese interesul universal al istoriey Grece și Romane; dară în ce se alinge de curagiul individual, de îndrăsnela faptelor, de statornicia apă- rărei, de: mărinimia și bărbăţia Voevodilor noştri, cari: de și pe un teatru strimt ŞI cu mici mijloce, au să- vârşit lucruri uriașe, în tote aceste, Domnilor met, nu me tem de a dice'că istoria nostri ar fi mal jos de. cât istoria a ornşi căruj popor vechiii sai nov. Lupta
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“naţională a Românilor cari, mal trei vecuri, au ap&- rat cu sabia Creştinătatea împotrivă tutulor puterilor Islamismului, Domnia lut Alexandru cel Bun şi a lu Mireea cel Bătrân, a căror nume resunau de la Marea “Baltică până la porțile. Bizanţiei, strălucitele fapte ale unul Ştefan cel Mare, blânda' fisură a lui Nesu V.V. carele, ci Ludovic XII al F anlici, lăsă sfaturi fiului - Său cum să domnescă, abdicarea lui Pelru Schiopu care preferă să -se cobâre de pe lronul Moldovei, de „cât să plătescă Dir Tureilor, chipul măreț, şi întoc- mai ca al lui Achil, al lui Mihaiu Vitâzul, singurul Voevod ce ajunsese a uni părţile - Daciei vechiă, și a se” putea intitula: «Mihail, cu mila lux Dumn edei, Domnul "Valahiei, Moldovei şi Transilvaniei,» inima - de eroi și“ geniul bărbătesc al. Domnelor Elena şi Florica, patriotismul preotului Fareaş şi. înalta înfe- | lepciune a lui Miron Costin, carele cu aceiași mână purta sabia spre apărarea pabriei, și condeiul spre serierea_analelor nationale, rivalitatea numai spre . „bine a Domnilor Matei şi Vasile, marile planuri spri- jinite de mari talenturi ale lui Şerban Cantacuzino, pen- tru care tronul Valahiei se părea prea mic și rovnia “tronul. Bizanției, âpărarea a nout-spre-deze plăicşi în cetatea Nemţului împotriva armie întregi a lui Sobieski mântuitorul- Vienei, tote aceste liguri, tote aceste fapte ar merita mirarea chiar și a streinilor, când istoria nosiră ar fi mal bine cunoseută. Vroiţi, însă, un inte: res de roman, varietale de întemplări, episoduri pa- „etice, tragedii cari să ve scotă lacrimi din ochi, &ro- zăvii care să vs rădice părul pe eap,.apol nu voii avea trehuință de cât să vă povestesc crudimile și viața aventuricră a lui Vlad epes, mârtea vrednică de un principe a lui Despot. Eraclidul, domnia lut A- lexandru Lăpuşnenu, intrarea Cuzacilor sub Ilmelniţki în Moldova, care singură. este 'o poemă întregă,. nă- vălirile Tătarilor, lăcrea lui Brâncovenul şi a familiei sale, una din cele mai triste privelişti. ce istoria uni- „versală pole infățosa, catastrofa lui Grigore Ghica, „în care se iîntelnesce tot neprevădutul dramei, şi câte alte scene grozâve și uimitore, câte alte întâmplări -de cel mai mare interes chiar pentru indiferenți ! 
ar Rogăluîcenu, discură de deschidere, la 

: cursul de Istoriă, 1843.: 

S
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Compuraţianea. întie- Demostene şi: 
„Cicerone. Di 

«Je ne crains pas de”dire que Demostene me paroit. . 
„Superieur ă Ciecron. Je proteste (fue personne 'n'ad- .. „mire Cicârone plus que je fais: il. embellit tout ce «oil touche, il fait honncur î la parole, il: fait des. „„mots, ce. qu'un autre rien sauvoit fire; il a je ne. sais combien; de 'sortes Mesprit; il'est. meme „court et vehement toutes les" vis qu'il “veut  Pelre, contre Catilina, conlre "Verrts,: contre Antoine.. Mais 6n ie-. marque - quelque  parure dans son discours: Part y est  mervcilleux, . mais on -Ventrevoit: lo aleur, cn pensant au salut de la republique, sie stoublie pas el. ne se luisse pas .oublier. Demosthene paroit sortir de - soi, el ne voir que la patrie. Il ne cherehe point le „beau, il le fait sans y penser ; il est au-dessus de Pad-: miration., II -se sert de la parole comme un home. moileste de son habit pour. se couvrir, Il tonne, il. toudroie ; c'est un. torrent qui entraîne tout. On ne peul le critiquer parce qu'on est saisi ; on pense aux | choses qu'il dit, et non ă ses paroles. On le perd de . „Yue; on n'est occupâ que-de Philippe qui envahit tout. Je suis charme deces deux oraleurs; mais j'a- "Youe que je- suis moins touche de Vart infini et de la magnifique. cloquence de Ciceron, que de la rapide simplicite de Demosthene. 

"-Fenelon, discours sur les ocup. de lâc,_. 

Tot Fenelon se' exprimă în dialogul următor, în care face să vorbeseă -Deniostene -cu Cicerone: 

Ciciron: <Mes pitees sont * infiniment. plus ornâes que les <tionnes : elles marquent bien plus d'esprit, de tour, dart, de „<tacilite, Țe fais paroitre Ia ineme chose. sous vinzi manicres «differentes. On ne pouvroit s'emptcher; en enleidant me: orai-. «sons, Vadlnirer mon esprit,* detre continuellement surpris! «de mon art, ete.» -- Dimosthâua * «Tu occupois Tassemblte de. «de toi-mâme : et moi je nem'occupois que des afiaires dont je -sparlois, On Vadmiroil ; et. Toi jetois oublie par mes audi- «teurs, qui ne voyoicut que le parti que je voulois leur faire «prendre. Tu râjouissois par les fruils de ton esprit, et moi, - «Je frappois, fabattoiz, jalterrois par des coups de foudre. Tu «faisois dire: Ah! qu'il parle bien! et moije fnisois dive: AL. : -<lons! marehons contre Philippe? ete». ea
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Suspensiunea (pag. 176); 

LETTRE VII—A.-M. DE COULANGES.: 

- e E al Paris, lendi 15 decembre 1670, 

«Je nven vais, vous mander la chose la. plus "Glovinante, Li 
plus surprenante, lu plus merveilleuse,. li plus miraculouse, 
ta "plus -țriomphânțe, la plus «tourdissante, la plus inouie, 
la plus singulicre,_ la. plus extraordinaire, la plus _inero- 
vable, la plus, imprevue, la plus: grande, la plus * petite, 
la” “plas rare, Ja plus conmune, “la. plus  cclatante, la 
plus _scerele - jusquă” aujoard'hui, la. plus - brillante “La 
plus digno d'envie; enfin une chose dont ou ne lrouve qu'un 

„exemple. dans les siceles passes, encore cet exemple . n'est -il 
„pas juste; une chose” que, iivus  ne-saurions eroire ă Paris; 
„comne ja pouruit-on eroire Lyon? une chose qui fait erier 

" misericorde &- tout le inonde ; une! chose qui romble de joie 
madăme de Rohan et madame d'ilauterive ; une chose enfin . 
qui se fera diinanche, oh ceux quila verront eroiront avoir | 
la Derlue; une chose. qui se. tera dimuiche, et qui n6 sera. 

„7î.- peut-etre pas faite liudi.. Je ne: puis” me resoudre ă vous la 
„3: dive, devinez-la, je vous le donne ci îrois; jefez-uous uotre la uite 

"“cua chiens? Ie Dhient-il faut done vous la dire. M. de Luuzun 
&pouse dimanche au Louvre, devinez «qui? Je vous le donne en 
qnatre, je vous le donne en șix. je vous le donne en cent, 
Madame de Coulanges dit: Voilă qui 631. bien ditficile ă devi. 
ner; c'est madame de la Vailicre. Point “da tout,  madame.? 
C'est dune mademoiselle de Netz 2? Point 'du lout; „vous ctes 

= bien provinciale! Ah! vraiment, nous sommes bien bâtes ! 
dites-vous, c'est mudemoisello Colbert. Encore moins, - Cest 
assurement mademaiselle de Crâqui. Vous n'y €les pas. Il faut 
done ă la fin vous le dire: il cpouse dimanche au Louvre 
avec la permission da roi, madenioiselle, mademoiselle de... „„- mademoiselle, devinez-le non; il âpouse MADEMOISELLE, | la 

“grande Mademoiselle, “Mademoiselle, fille de feu Moxsiura, Mae 
demoiselle, pelite-fiile de Hrxn IV, Mademoiselle: d'Eu,. Made- 
moisclle de Dombes, Mademoiselle de Montpensier, Mademoi- 
selte WOrlcans, Sademoiselle, cousine sermuine du roi, Made- 
moiselle, destinte au trâne, Mudemoiselle, le seul parti de 
France qui făt dizne de Mousicur.-.Voili un beau sujet de - 
discourir, Si vous criez, si vous 6les -hors de vous-meme, si 

„vous sites que nous avons menti, que cela cst faux, qwon se - 
moque de vous, que voilă une belle railleric, que cela cst 
bien fade ă imaginer; si enfin vous nous 'dites “des injures * 
nous trouvolis que vous avez raison ; nous en' avons fait au- „ant que vous. Adieu; les Ietires qui scront portces par cet 
vrdinaire vous ferunt voir si: nous disons vrai ou non.» a 

   
  

7 

i. aa " M-me de Sevigne. - 
- 

. 
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 Comparaţiunea,. între: Demostene şi: 
Cicerone. | Aa 

„«Je ne crains pas de“dire quc Demostene me paroil. . 
superieur ă Cieâron. Je proteste (ue personne n'ad- .. 

„mire Cicârone plus que je fais: il. embellit tout. e 
«wil touche, il fait honneur ă la parole, “il fait des 

„mols, ce un âutre r'en sauroit lire ; il.a je ne: 
sais combien! de 'sortes desprit; il est. mâme court 
et v6hâment toutes les fois qu'il -veut „Vetre,. contre” 
Catilina, contre 'Vurres,: contre Antoine.. Mais On ie-. 
marque : quclque: parure dans son diseours: Part y 
est merveilleux, . mais on -entrevoit: Porateur, en 
pensant au salut de la republique, ric soublie pus et. 
ne se luisse pas oublier. Demosthene paroit sortir de : 
soi, el ne voir que la- patrie. Il ne cherche poiut le 

„beau, il le fait sans y penser ; il est au-dessus de Pad-:: miration., Il.se .sert de la parole comme 'un home. 
moileste de son habit pour se couvrir, Îl tonne, il. 
foudroie ; c'est un. torrent qui entraîne tout; On ne 
peul le critiquier paree qu'on est saisi ; on pense aux 
choses qu'il dil, et nou ă ses paroles. On le perd de . 

_Yue; on n'est oecupe que. de Philippe qui envahit 
tout. Je suis charm6 de ces deux orateurs; mais j'a- 
voue que je- suis moins touche de art inlini et de 
Ja magnifique. cloquence de Ciecron; que de la rapide 
simplicite de Demosthene. Sa 

| j | -Fenelou, discours sur les ocup. de Ac. 

Tot Fenelon se exprimă în dialogul următor, în 
care face să vorbescă Deniostene -cu Cicerone: . 

Cicsvou: <Mes picees sont "infiniment- plus ornces que les «tiennes : elles marquent! bien plus desprit,.de tour, dart, de <facilite, Je fais paroilre la ineme chose sous -viugt manitres "«differentes. On ne pouvoil s'empeeher; en entendaut mez orai-. «sous, d'adnirer mon. esprit“d'âtre continuellemeni surpris «de mon art, ele:> -- Dinosthâne: s'Tu occupois lassemblie de «de toi-meme + et moi Je nem'occupois que des affaires dont je -sparlois, On Vadmiroit ; et. moi j'etois oublie par. mes audi: «teurs, qui n6 voxoient que le parti que je :voulois. leur faire «prendre, Tu râjonissois par les fruils do ton esprit, el-mui,. . «Je frappois, j'abattois, palterrois par des eoups de foudre. Tu. «faisois dire: Ah! qu'il parle bien! et moije fiisois dire: Al- -«lons! marehons contre Philippe! ete», A
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Suspensiunea (pag. 176: 

LETTRE VIIL—A.-M. DE COCLANGES, 

- PT - o k Paris, Jundi 15 decembre 1070, 
«de nven vaiz. vous mander la chose la plus ctonnante, lă plus surprenante, li plus merveilleuse, la plus  miraeuleuse, 
la “plus țriomphante, la plus ctourdissuute, la plus inouie, la “plus singulicre,_la plus extraardinaire, la plus inero- 
vable, la plus, imprevue, la plus erande, la plus *petite, la: plus rare, la plus comune, “la plus cclatante, la plu=  scerele * jusquâ” anjoar'hui, la. plus: -brillunte “la blus disno d'envie; enfiu une chose dont ou ne trouve qwun „exemple dans les siceles puss6s, encore cet exemple mest-il 

„pas juste ; une chose” qug, nous ne -saurions crvire a Paris, „comme Ja pourait-on eroire â Lyon? une. chose qui fait erier 
miserieorde ă- tout le inonde ;. uue! chose qui xomble de joie madame de Rohan ct madame” d'lauterive: une chose enfin qui sc fera diinanche, oi ecux qui:la "verront eroiront avoir la borlae; une chose qui se fera dimanche, et qui ne sera: „7. peutcctre pas faite lundi,. Je ne, puis” me resoudre â vous la 3: dire, devinez-la, je vous le donne en irois; jetez-vous volre lanpue uz chiens? He bien! il faul. done vous la dive. M. de Lauzun 
epouse dimanche au Louvre, devinez «ui? Je vous le donne en. «ualre, je vous le donne cn şix. je. vous le donne en: cent, Madame de Coulunges dit: Voila ui 63! bien difficile ă devi: 
ner ; c'est madame de la Vailicre. Point “du tout, madame, 
Cest done mademoiselle de Relz? Poinl “du tout; vous. €ies - - bien provinciale! Ah! viaiment, nous sommes bien bâles! diles-vous, c'est mademoiselle Colbert. Encore moins. - Cest assurement mademoiselle de Crequi. Vous n'y €les pas. Il faut done ă la fin vous le dire: il &pouse dimanehe au Louvre „avec la permission du roi, madenioiselle, mademoiselle de... " mademoiselle, - devinez-le noi ; îl „€pouse MADEMOISELLE, - la „“erande Mademoiselle, Mademoiselle, fille de feu Moxsreuit.. Ma- 
demoiselle, pelite-fille de Iirxnir IV, Mademoiselle: dW'Eu,.Mado- 
moiselle de Domhbes, Mademoiselle de Montpensier, Mademoi- 
selle «Orleans, Sadenioiselle, cousine germaine du roi, Made: moiselle, destince au trone, Mademoiselle, le seul parti de 
France qui fut digue de Monsicur.. Voila un beau sujel de - discourir, Si vous eriez, si vous cles hors de vous-mâme, si 

„vous ditos que nous avons menti, que cela cst faux, qu'on se - 
moque de vous, que voili une belle railleric, (ue cela est bien fade ă imaginer; si enlin vous nous 'dites des injurez 
nous trouvolis que vous avez raison ; nous en uvons fail au tant que vous. Adicu; les Icltres qui seront portces. par cet „ ordinaire vous ferunt voir si: nous disons vrai “ou non» Ş 

7 . 

„
d
 

' Re mt Meme de Seviguă - 
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Improvisațiunea (pag. 169). 

„Ca modele de improvisaţiune putem da cu- 
vintele rostite de A. Panu şi B. Catargiu în . 3 

împrejurările ce se văd ma! jos: | 
In şedinta- cAdunărer elective a Moldover» de 

la 20 Ianuarie 1S59, M. Kogălnicânu, propune. - 
ca, foştilor caimacami V.. Staudza şi Anastase -: 
Panu cari apăraseră cautonomiă Şi demnitatea 
Naţiei> în contra lovirilor şi înviurizilor din lăun- 
iru şi din afară, acea adunare să declare că a-. 
ceștia cut Dine meritat de la Patrie; atuuri A. 
Panu, după ce Adunarea voteză, improyiseză . 

„următorul discurs de multumire : - 
- : 1 “ D-L-A. Panu, In uimirea simţirilor în care mă allu, 

„cer ertare, Domnilor, dacă slabele- mele cuvinte nu 
vor putea rosti, totă recunoseința de care me: simt 
pătruns, pentru votul ce aţi Dine-voit a ne acorda. 

„Bărbaţii cet mai mari ar lumei, au simţit inimă lor 
tresărind de mândrie, când o Adunare! Naţională le 
dicea : căbineaă meritat de la Patria lor. Inima mea 
se deslace şi: se înnceă acum în recunoscință vădond 

„atâta Dună-voinţă din partea Adunărer pentru micele 
„Servicii ce am făcut. Căel în adever, Domnilor, lăsa- 
li-ne- meritul de a dice că am - făcut forte pulin în 
grcua misie ce um avut și ce pote vislaşul ne-expe- 
rimentat când întâmplarea 7] aduce la cârma unui vas, 

„care să invălue de pretulindenea? EI spereză atunci 
numal la Dumnedei! nor însă am sperat la Dumne- 

-dei și'la Țara nostră, și speranlele nostre sau rea- 
lisat, -căci iată Adunarea acea Naţională, suspinată 

“de părinții noștri, iato că sa intrunit în Domniile- 
vostre. Filr fericiţi, “ Domnilor, că purlați caracterul 
“cel mal scump la tote naţiile, “care voesce și aspiră 
la un viitor; fiţi fericiţi că întruniţi astă-di speranlele 
atâtor milione de Români. Cat pentru noi, vom 
„Porta până la “mormânt și lăsa și urmașilor noștri 

,-
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fala că ne-ai învrednicit Dumnedeii să diceni: Adu- 
narea Naţională este -deschisă, lucraţi într'ânsa, aleşii 
tărei ; lucraţi de acum spre binele și fericirea Patuiei, 
spre apărarea drepturilor şi autonomiei el. Tratatul 
şi Convenţia din Paris, ati garantat existența nostră, 
să trăim dar de acum câ un popor, care să simte ce 
este; să ne apărăm cu tote puterile, drepturile şi 
autonomia 'Țărei. Strămoșii noştri le-ai apărat până 
și cu. vicța, să facem și noi ori-ce jertfă va cere tre- 
buinţa -pentru apărarea acestel sacre moştenir. 

Eu propun acum, Domnilor, ca în tabloul ce voiţi 
a face să nu vă opriți la numele a doul Omeni; căci 
ce sunt două nume în fața mărejelor principii care 
dai vicță şi duc la mântuire o nație întrigă 2 Au 
doră individele nostre putea să se pue' în prejma ge- 
niului Naţier, care venise să rtstorne pictra mormân- . 
tului, unde România semuse atâtea secolr? Xu!.Nu! 
Dout omeni nai făcut nimic!!! Dumnedeii ținea în 
mâinile sule sorta României, şi la ora însemnată "I-a 

“dis să se împlinescă.... Atunci generaţiile, cari au tre- 
“cut, ai tresărit în mormintele lor, istoria, cu tote ra- 
dițiunile ei, sai înfăţişat înaintea nostră .și ne-a ară- 
tat să mergem pe calea datoriei. Un nu ştiii ce, ne 
împingea înainte: A trebuit să mergem înainte, ccici | 
nau Dulen vemâne înapoi ! A 

Inscrit! dară pe bronzul ce propuneti, pe România, 
„care se renasce la vicţă și d'asupra degetul lui Dum- 

nedeii, care “i însemnă să mergă înainte, dar să mergă - 
înainte, căci România are o mare misie de împlinit. 

„Fu iati act, Domnilor, despre votul de față și vii a 
m& uni cu toţii pentru împlinirea datoriei ce “avem. 
Acum nu-r mai mult vorbă de partid, nor avem de 
pus “lemeliile edificiului nostru naţional, avem a 
ne crea o existență, un viitor, avem a ne aşterne 
calea către mântuire; tote ambițiunile. tote rivalită-. 
lite, trebue dar lăsate, ca să -conlucrăm impreună la 
slânta nostră causă. Cât pentru mine, or unde va hate 
o inimă de Român, et voiu fi pururea alăturea;, pen- 
tru ea să mergem înainte la locul.unde gloria stră- 
“moşescă și garanţiile presentului chiamă Naţia nostră.
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In şedinta de la 11 Decembrie 1S61, eu oeasia 
“proclamărei  Uniiej Principatelor, Barbu, Ca. 
targiu cel. Vântâiu Prim-ministru al Romiiniei,- ..- 
rosti următorul discurs ;: - , AR 

N 

Domălor, i ii 
Sunt în vita omenilor evenimente de acelea, în. > cart limba omenescă. e în neputinţă, a exprima senti--" - 

„_ mentele. ce mișcă. inimele,, EN 
„Evenimentul dilei. e astă-di e de acelea ce nu Se: 

exprimă ; toţi il pricepem în acest. minut în adâncul 
“imimet nostre. e | a 

Unirea e săvârșită, ni Sa „dis, Domnilor. Acest cu- 
“vent e un cuvânt: înalt; el coprinde făgăduinţa mân-: 
luirii și viitorul lării. De.-aceia, Domnilor, el a' cir- 
culat ca. o scânteie electrică: în „inimele -nostre ale 

„„. tuturor: şi sunt încredințat. că, dacă: “exista nemuri- . 
rea sullelelor, după cum. religia ne încredințeză, sunt 
bine încredințat că “strămoșii - noştri ati simţit şi-er . „+ acestă înliorare şi cu laerămi de bucurie ne Dine-cu- -. 

„vintâză: din înălțimea cerurilor, Pa 
„Unirea s'a făcut, Doninilor ; acestă Unite esle sim-. 
țita de aceste dout popore.de mar mult limp de cât 
ne putem aduce: no! aminte, dar de ai simlit'o,. nu: 
s'a făcut, sau de s'a făcut! marlinul de cât un moment. 

In adev&r, Domnilor, scili prea. bine, că: încă din. . vecurile irecute fură bărhaii, cari încercară împreu- : 
„marea naliilor. despărțile în două. Dar fa în zadar şi -+ „de ce aceasta, e lesne de înțeles; Pricina neishutirii. - 

lor. fu mijlocele ce întrebuințară , aceste mijloace era, : 
"Domnilor, în duhul vecurilor lor, cra conchista; pu- 
terca materială ; pulerea veculyi în care: trăim, esle 
puterea morală, a înfelepciunei, a cuventului, a înfră-. 
lirii, pentru unirea naționalităților: . | 
“Unirea nostră dar de astă-di,. se face sub scutul - 

înțelepciunel. şi al înfirăţirei ;-si înțelepciunea, sciți, 
Domnilor,. că ne vine de la Dumnedeii, întrălirea în-. 
tre Gmeni este  una- din . cele. mai “de 'căpelenie co-. mandamente ale religiei nostre. Să dicem dar. ca bi- 
serica nâstră : ecia-ce Dumnedei a "unit, Omenil să
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nu îndrăsnâscă a mai despărţi nur: Dar ca să ne a: 
- Sigurăm în 'eonlra unei asemenea primejdii, nu este 
destul, Domniior, unirea între ţările surori; ne tve- . 

„- bue și unirea între fi ei, aşa numal, Doninilor, vom: 
„consolida pentru vâcuri faptul“ înalt de astă- AI; aşa 
numai nom păstra: locul: nostre u între naţiile: Europei, 
unde ne aflăm de. astă-di înseriși. La din contră, 
“Domnilor, acea bine-cuvântare a strămoşilor noştri 
“ce. ne privesc din -sînul - veciniciei se va prefice îu- 
tun blestem și sunt însu-mi a dice, că. cel “ceva 
mai îndrăzni de astă- AX a mai  arunea tăciunele dis- 
cordiei intre noi; să aibă blestemul. nostru și al ur- 

- mașilor noştri ; el va avea hula și Dlestemul” chiar al - 
națiilor “ce ne privesc. 

94 Ghenaric fu o. Ai asemenea de. înfrățire : între. " 
noi, dar din nenorocire nu_ eram încă pregătiţi; de. 
aceca o şi vălurăm. sfâșiată a doua di. -. 

“ Atunei ne “lipsea încrederea, Domnilor ; mai multe” 
împrejurări, ce trebue să: le dăm: uiiărei, slujise încă . 
a întemeia între noi âcca nefneredere. 

De aceia și avend. actiaşi dorinţă, acei ași lină, ne 
» aflam cu tote acestea în neunire, temerei: unora. şi : 

“ îndrăsnela prea mure a “altora” se pretălmăcea în- 
* bun fel năpăstuitor; ; şi d: aci reul deshinărei mergea 
crescând... - 

Acum, Domnilor, ne CUnOscem : mai, bine; am do- “ 
vedit, socotesc, că ceia ce voiani cra. tot aceia şi că. 
„numai mijlocele. Wa ajunge ne despărțeii. ” 

Acuma pe drapelul nost u, înaintea” căruic să fim | 
toți îngenuchiai, să. scr în astăi- d: Totul pentru Ţară, * 
nimic “pentru noi! : _ , 

Să trăiască România ! | i E 

Să trăiască” Puterile ce “privogiază "fericirea ter a 
. nostre ! 

Să trăiască, Domnitorul nostru, care singur prin:a 
„Sa stăruiță ne-a. dat mijlocul de” a striga iarăşi : 

“Să riiască România! Dai e 

Să trăiască Domiiitorul veşnic i modespărţii de nor 
.. PR:
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Incheiăm acesta lucrare, reproducând mal jos! maiestosul discurs pe care M. S. Regele "Ia ros- tit în diua de 14 Martie 1895, în sala cea mare a palatului <Fundatiuner Universitare Carol I» „Cu ocasia înaugurărei acestul aşedăment de cul- “tură superidră, 

Domnilor, 

«Am ales, pentru deschiderea Pundaţiunei Univer- «silare, ziua de 14 Martie, care ne aminteşte aşeza- „<rea Patriei pe temelii necțintite, sprea arăta şi mai 7 «bine scopul patriotic al acestui aşezăment, întemeiat <întru, folosul junimei universilăre în împlinirea a «25 de ani ai Domniei Iele. 
<Astă-di, dipă că mult „le un pălrar de 'vce de <jerife și silinţe, Statul vomân a: ajuns a răspândi «bine-facerile huninek în tole stratele poporului. Da- ctorim acesta nu numai beirbaţilor polilică cari ati - «înțeles însemnălalea acestey piutternice pârghii a vidi- «cărel naţiunilor, ci şi corpului profesoral care “sta îndeplinit cu rîonă şi stăruiută, înalta sa chiemare.. «Dorind a lăsa în urina. Alea 0 mărturie viiie a «sentimentelor: ce în însuflețesc către Ţeră sia arcila «lot-o dată mecurmatul i uleres ce am pentru înstruc- <fiune, am închinat linerelo» generațiună acest locaş. - «de studiu cu falnica menire de « contribui la șis- . <pândirea şi înflorirea stiinfei în România <Numat- prin muncă “stivuitore şi ştiinţă se pol „<pregăli popoarele de Iuplele ce le cşteplă pe tiirâ- «mul economic şi.social. 'Tgte generaţiile, cari ati. să- „<terşit fapte mari şi folositore f&rilor lor. „cit fost cres- " «cute în acestă şcoli, seridstăi şi saii ofelit la flacăra ! <iubirei de ştiinţă şi de Pabiie. 

«Nol, cari voim a lăsa uriaşilor. noştri o mnoşte- «nire neştirbilă, cată să uvesii de-apururea înainlea «nostră acest fel sfânt al mărirek scatpei ostre ho «Mn, , , 
* «Dinlre vol, ceă tineri, vor eşi băvbali 'cu chiăma- crea şi greaua răspundere de a fi buminătorit şi con- «<ducătorii naţiunei pe cciile "necunoscule ale siitoru-
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«lut. Urmaţiă, dar, sfaturile profesorilor voştri, încu-. <«ragiaţi-t cu respect şi încredere, întăriți-v6 sufletele «Cu gânduri curate şi, simţirt înalte spre a fi vred- «nici de misiunea la care: puteţi fi chiămaţi. “ «Dupe cum va fi tinerimea :ndstră de ustă-(li,. „aşa ca fi şi România de mâine. Greii, dar, cumpă- <nesc în grijile mostre îndrumarea linerimei pe calea. <îtattcel conştiincidse, a iubirei de adever şi dețară.: «Legenda monastirey Argeşului ne arată credința .. «răspândită în Poporul român că, pentru trainice <întemeiare a unui aşediimânut, lrebue îngropat în le- "ameliile luă o ființă vie. Pus-am în temelia acesteţ <cese a. tinerimei universitare viua Mea credinţă în. «viilorul Românie. -. i , «Faci Cerul ca. vecuile Ce Vor urma să ne dea «dreptate cu prisos şi ca, din acest "locaş al ştiinţei, «să se rtispândescă, ca 'dintr'un focar nestins caldele. <raze ale unui palriotism luminat asupra nemaulu - <rOMânese». , , Ă a „ „Aceste cuvinte ale Majestăţer Sale ati fost aclamate de numerâsa asistenţă care repetă de mal multe ori. «trăiască Majestăţile Lor, trăiască Augusta Diuastie» apoi AM. S. Regele continuând dise: 
<În acest gând it încredințez, domniloi membri, ai «comitetului Fundaţiunek şi d-le director, grija aces- «tul asedemâul. Wu ME îndoiesc că sub înțelcpta «d-tostră conducere va, da  rodele “dorite de i- „nina Mea. a , <Provedința, care a ocrotit Tura mostră cu atăta. «îndurare, va vevârsa de sigur şi asupra acestei <Fundafiună Dine-facerile -ei, îndeplinind, ast-fel vu- <gile ce le am Anălțat împreună cu Inalt Prea Sân- «ţia Sa Mitropolitul Primat, câlre A Tot-Puternicul».. 

.



“x DICE BLRABETICE. 

AUTORII PRINCIPALI aan IN ACEST TEXT 

STEREINI 

AGUESSEAU (Zonri-Fran- 
„cois. d), imagislrat și orator 

" -frances (166 1751). . 
“ALLEPPO (Paul d), “călugăr 

care a: călătorit prin tările ro- 
mâne și pe cari le- -a descris 
„poi. - 
- . APELES, pictor grec cele: 
„bru, care a trăit la “curtea luă 
Alexandru Macedon. 
ARISFOFPAN, mare poct co- 

„mie “al . Atenei W -a secol a. 
Chr.) 

. „filosof:grec : născut Ja Slagira 
„în Macedonia 281-822 a. Chr; 
“discipol şi rival al lui Platone ; î 
„fundatorul seolei peripatetice: 
învâtătorul lu: Alexandru cel 

„Mare, ele. - ' i ! 

DALZAC (Jean Louise de) 
-unul-din creatorii proscă. fran 

„.„cese'ale cul opere sunt; Lef- 
- tres. le Prince, le Socrate chi6- 
„tion, -l Aristippe (159+-1695). 

BACON (Fr.), celebru filosof, 
"-ereator al metodei experimen: 
tale ; a seris Nocunt - oryganuni 
(1560-1026), - 

 BOSSUET, episcop. de Con- 
-* dom,. oralor sacru; pole. cel 

maj mare al Bisericel: Oraliu-: 
nea funebră,; eum a coneepul-o 

“geniul stii; ma fost înirecutii 
- «de nimeni; era elocința cea mal 

naltă, * cea. mai desăxerșită ; 

ARISTOTEL, “cel mal 'imare. 

  
„ia îuă Mihai 

ROMÂNE Dn 

ALEXANDRESCU GR. cuc 
noscut poet român, (1519-1885), 
A seris poesil lirice, satirice 
şi fabule. .. - 
"ALECSANDRI V ASILE, i- 

lustru poet (1821-1595) A seris 
poesii, drame, comedii şi a pu- 
blieat cea dinteiit colectie de 
'poesii populare. A luat 0 “parte . 
activă în. miscarea culturală a 

principatelor. 
ASĂCIIL George, (| 788—1S71, 

“seriilor. român: iîntemeiătorul . 
*Seolel. române din Iasi şi al . 
cElul Mânteiti diar în, Moldova! 
Albina Pomânescă... - Poliglot . 
şi encielopedist; a scris în ma- 
iematici, isloriă, teatru, poe 
sii, ete. | NE 

* . 

BAL CESCU (Xcotac) unul 
din marii scriitori istorici 1815- 
1$52) membru activ” în. revo- 

-lulia de la.1848; scrise: Pu- 
ferea. armată a Românilor. 
"Magazinul istorie _ pentru Da-- 
tic (impreună cu Aug. -Lau- 

_rinnu) Question cconoiit iute des 
Principailes, și mal ales Jsto- -: 

Vitezul, Câu- 
tarea Român ei “cote. 
BARAȘŞ (Bd, Dr.), 'de-ori- 

_gină israelit - (18:5-1863) prin 
activitatea sa lilerară, deveni 
unul din cer mai. zelosi patri-/ 

1). Sair exclus autorii în viață. 
E 7 
-
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STREINĂ | 
dedea suferinței și dureretun 
caracter solemn și sacru. Cu. vîntările şi oraţiunile funebre Sunt momentele cele may su: blime a elocinici amvonuluy. (1627-1709) 
BUCRLE, isto 

1562). | 
BOILEAU (Aicolas), supra- numit Despreauz, celebru poct „ frances a seris: Satires, Past podtique, Epitressi Lutrin (1636- 1711). " 
BOURDALOUE, 

- frances (1632-1704). 
BUFFON, ilustru naturalist și seriilor frances : a scris J7is- 

tote naturelle si Discours sur 
"le style (1627-1788), 

BURKE, orator engles, ad- “versar al revolulici franceze (1730-1797). - 

ric englez(1$22.: 
4 | 

predicalor 

  

| 

  

* 

„CARLYLE (Thomas) istorie, 
engles autorul uner istorir can i paradoxale a revolutiunei fran. 
ceze (1795-1884). ” 

„„ CANTU (Cesare), istorie ila- 
lian (1597-1881). . E 
CASTELAR (Emilio), bărbat + 

politic spaniol, republican :si 
orator distins, S'a născut in 
132. 
COMTE (Auguste), filosof 

.. frances, fondatorul şcolei po- 
sitiviste (1798-1837), 
* CONDILLAC, celebru [ilosot,” 
șeful secole sensualiste (1715- 780).- 

|    
150 pr _ 
COPPEE(Franeois),poet fran 

ces de taleni, născui în Paris 
în 1832, Autorul amar multor 
piese teatrale, poesir și nuvele, 
COPERNIC (1473-1543) astro- 

nom vestit polonez; el dovedi | teoria dublei mișcări a plane- 
telor împrejurul axcr lor şi ju- 
rul sorelur; aceestii dleorie a 
fost osindită de Papă, ca fiind 
contrarie sfinte Scripturi. * 

„ ROMÂNI 
Oli români. Ca doctor și pro-. 
fesor scrise o multime de o- 
pere care. contribuiră la res- 
pândirea seiințelor naturale în (eră. Opere: Minunile natu- 
rei în 3 volume; Debora, me- 
'Todramă în 4 acte; /sis sai. 
Aalura, diur scienţifie. Israe- 
ditul romdu, foe politică, ete, 
BĂRIȚIU G, unul din Dar. baţii cei mar culţi din Tran- 

silvania. Istorie, de la dânsul 
ne-ai rămas o” serie impor. 
tantă de volume asupra eve- 
nimentelor din Is 
silvaniei în ultimele dou6 se- 
cole (18121893) - - 
BARNUȚIU S:M, (1508-1564) 

Născut în "Transilvania, Bar- 
nuliii se distinge prin mar 
mulie cercetări profunde în 
domeniul jurisprudentei. Ora- 
ior eminent, discursul său ți- 

toria ' Tran-- 

nut pe Câmpia Libertăley, din - 
1848, e un «discurs de mă-, 
rime antică». A seris < Dreptul 
public al Românilor, ete, 

- BELDICEANU NEC. profe- 
sor de istorie, născut în jude- 
lul Suceava ; el se indelctniei 
cu cercetări în domeniul ar- 
heoloziel si a numisiaticey- 
Cercetările sale de la Cucuteni 
(lasi) sunt o contributiune stu- 
diilorarheologice:i sens xiver- „Suri pline de talent (1844-1896). 
BELDIMAN (zileza ndru x0x- 

nica) scriitor român de vită 
boier, născut în ultima Jume&- 

“tate a scel. XVIII; a ocupat 
mal multe dregătorii insem- 
nate şi a fust martor al eveni- 
mentelor petrecute în Moldova 
la 1521, pe care le-a descris 
în versuri (in <Trapodia saii 
jalniea Moldovei Întemplare»>); 
i mal seris Morter Zu Acel, 
Atuna Pompilii, Oreste, ete.. 

BOLINTINEANU (Dimitrie), 
unul dintre cect dinteiti poeli 
ai Românici (1826 —1873); a



  

      

* STNEINIE - 
COULAN GES(Fustel do), eru- dit și istorie francez, născut în Paris (1530-1859), 
CURTIUS (Ernest) filolog și istorie german, “născut la Lu- beck în 1814, Pe - CUVIER(George),vestit natu- ralist frances (1773-1538) ș'erea- torul anatomiei comparate și a paleontologier. . : - „ CATONE (bătrânul Saii cen- sorul) roman cunoscut prin se- veritatea sa ca censor si prin lupta sa contra inovaţiunilor ; ne-a remas de la densul un Zratat asupra Agriculture (932. „147 a. Chr.) 

CESAR (Zulii), mare gene: ral și scriitor Toman; a seris despre ră&sbocle purtate de sine în Comentarii, reformatorul ca- lendarului, ete, : (100-44 a Ch.). CICEROXE(ILareu- Tulisi) eci mai celebru dintre oratorii ro- mană (107-43 a. Ch.) ; ca consule (în 63) năbuși conjuraţiunea luY Catilina; opere principale: Dis- cursul pentru Milone, Contra. lui Catilina, Veres, Filipicele, ete.: 
CIIAPELAIN (Jean), poet rances, unul din primil mem- bri al Acadermiey 

CORNEILLE Pierre) crea. torul artei dramatice şi părin- tele clasicismului in Francia, Operile principale: Cid, Horace Ciuna, Polyeucte, (1606-1654) 
. * 

id 

DARWIN ! (Charles olert),. . naturalist și lisiologist englez, „Opera lu cea mal însemnată ; viginer speciilor pe culea se- “lecțiunej naturale ; contine o multime de vederi nouă și cu totul originale asupra transfor- mismului (1599-1532). - 
"Negoescu, Ret. şi Sul, 

, 

francese şi. “mult timp oracolul literature „Sub Ludovic al XIV (1595-1674). 

“Carpaţilor și altele, 

ROMÂNI 

escelat în genul liric, în care a scris cele may frumose o- pere ale sale, ca lorule Bos-. forulu;, AMacedonele, Reterii, ete; pentru tâtru a Scris A- lexandru Lipuşneanul, După dătălia de la Călugăreni, Con- rad, ete., atât în prosă cât şi în versuri. De la el mal avem un Îrumos ioman de mMora- vuri Flenc și mar multe bio- grafii: Viaţa lui Vlad Tepeş, Ştefan cel mare, Mircea, Ai- haiii Vitizul Şi alte scriert Ii. terare și poliiice.  * 
.BOZIAN Cc, bărbat politie și orator însemnat, jurisconsuli, BRATIANU 1. €, bărbat po- litic, care a luat o parte ac- tivă în renascerea “Românier, Sa distins și ca'orator ; şefal -partider liberale, prim-ministru -în timpul răsboiului peniru in- dependentă (1521-1891), 
BOERESCU B, bărbat poli- lie distins și orator de frunte, a lăsat'un «Codieo de legi (1530.1883), : „ BOLEAC (Cesar), unul din- tre principalir Prosatoră ! ro- mânk (1813-1551): a scris, „Ode Satire,asupra „Ircheoloriei, pene iru. teatru: Matilda elc.; și a fundat mar multe diare ca Cu. riosul,  Buciunul, Trompeta - 

y NR 
bă 

CÂRJA LUCA, ambasador moldovean, “pledează - în 1523 față de Regele polon  Sigis- mund I peniru alianța creşti- . nilor . ontra Tureilor, 
CA“ ARGIU (Basbu) bărbat politic distins și şef al parti- dului conservator ; unul din Cel mal mari oratori, pe cară i-a “avut România. A căzut victima unul atentat la 1562 (A 

20
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| DESCARTES (Rent) celebru 
filosof, fisic și geomelru fran-. 
ces, Intemeetorul metodei car- 
iesiane în filosofie.. E.autorul 
„Discursului asupra metodei ete. 

DISR AELI (lord Beacousfield, 
„ Benjamin), celebru “bărbat de 

stat si orator distins. Fost şef, 
al partidului torv(conservator), 
Se remarca prin- ideile sale 

„*  proteeționiste, (1805- -1881).. 
DUFAURE; avocat și bărbat 

politie francez, născut” la Sau- 
Jon în 1798; a murit în 1881. 

DAVID (Psalmistul), r rege al 
Isracliţilor. și profet, a seris 

- Psalmii (soc, XI a. Chr.) 
- DEMOSTENE, cel mal.mare 

- dintre oratorii grecesci (383— 
322 a. Chr.) pronunţă contra 
lui. Filip Fuipicule şi Olintia. 

„cele ; resculă Atena “contra luY 
Alexandru ; si muri otrăvit 
pentru a nu cădea în mâinile 
inemicilor să (Antipairu). 
DELILLE  (avatete Jacques) 

poet fiances (1738—1843) ira- 
„ ducătorul lui Virgiliă, autorul 
poemelor despre. Grădini (les 

„ Jardins), despre imaginaţiune 
(de Imagination), ete. - 

» DIOGENE, filosof grec cinic 
(413-325 u. Chr.) 
-DU BARTAS, poet, frances 

(1544—1590);' a scris despre 
stptemână sati Creatiune (e 
la Semaine ou Crâation). * 
DUMARSAIS, gr amatic fran- 

ces (1676-1756); a seris un tra- 
tat asupra Tropilor Traiti sur 
les îropes. . 

“ 

ENIU, vechii poet, latin de 
la care. ne-a rămas numai frag- 

„ mente (940-270 a, Chr): .. 
. EPICUR, filosof grec (373-: 
910 a. Chr.) capul sectel Epi- 
curienilor intemeindu'şi mo- 
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"se ceti Barbu Catargiu de d. An: - 
shel Dimitrescu). 

CIPARIU. TIMOTEIU, s'a 
născut la 1505 - într'un - sat a- 

_prâpe de Blaş,. De la el ne-u 
rămas "mal multe serieri filo- . 
logice de valore ca : Archivul 
pentr u filologie şi istorie, Ana- 
lectie, ete,- 
„ CODRESCU TIIEODOR'; a 
publicat mai multe documente 
istorice, sub titlu de Ur icarul 
(25 volume); a. făcut și Dic- 
ţionarele franco-român Și ger= 

“anano-român (1926-1894). 
„COSTA-FORU, bărbat poli- 

lic și orator diștins(1S26- 1584). 
_ CÂNTEMIR (Dimitri ie, Prin- 
cipele Aloldovei), cel mal învă- 
tat dintre contimporanil săi 
şi dintre Domnii români (1673- 
1723). 'Vorbia și a seris în mar * 
multe limbi. Primul autor al 
unei opere filosofice române 
Divanul Intel, a mail seris 
Descripția Moldovei: în lati 

-neşte (Descriptio „oldaviae), 
storia Daciei vechi „şi nouă, 

- Istoria Imperiului Oloman şi 

-densul avem : 

alte scrieri asupra Musicei, ete. !: 
"CICHINDEL (Dineitrie), fa- 

Dulist român (1775-1818) din . 
Banat; a scris Fabule. în 
pr osă, apol Adunare de lucru: 
ri moralicesci, Sfaturile înţe- 
legerei sănătose, ele 
CONTA (Vasile) distins seri- 

itor român . (1S44- -1582); -de la 
Teoria Fatalis- 

mualaă, Teoria ondulaţiunilor 
„universale şi Incercări de me- 
tafisică materialistă.  ! 
CONARI (Constantin logo- - 

f&tul), poet român de pe la. 
începutul acestul. secol, deve- 
nit popular prin cântecele sale 
de lume; a mal: seris și alte! 
poesii sub titlu de Alcătairă 
şi Tâlmăciri (1777-1349),



  

_ STREINE 
“rala pe bunul trar “ea resultat 
"al sănătăţer corpului și linis- 
„tel suiletesei. pr 

- EPIMENIDE, poet şi profet 

x 

“pretindea că a dormit 57 de 
- „ani într'o peşteră. -. 

ERASMU, scriitor şi savant 
„celebru, născut în Rotherdam 

“la 1467, mort în 1536. . 

rival al lur Der 
314 a Cur.) 

„ “ESOP, fabulist grec, născut 
“în Frigia şi mort cam "pe la 

  
100 a. Chr. A fost ântâiu selav | 
„apoi liberat se : bucură de fa-. 
Yorea lui Cresus :. dar fu ucis 

” de Dellieni,din causa 
„fabulele 'sele.: 

* 

+ FAVRE (Jules), vestit avocat 
„frances şi bărbat politie; năs-* 

„3, cut la Lyon în 1509. In anul 
„+ '1810- densul fu unul din pro- 

„motorii proelamărei. Republi- 
„cel şi fu chiar membru al gu- 
vernului - Apărărei Naţionale. 

„.. Muri în: 188), : - 
FEDRU, fabulist latin din 

„ul secol d Chr. fu libert al 
„lui August, , . 

„__ FENELON (Frangois de Sa- 
- lignac de la Mothe), episcop și 

... „seriitor frances (1659-1715); a: 
„scris Fabule, Telemac: şi Seri 

8073. , - ă 
- PLECIII 

"orator ş 
= 1110) Sa Pa 

FLORUS (Lucius ' Annaeus), 
„. istorie roman, contimporan An- . 
„toninilor, “autorul unui fpitome 
de store romană, . 
FONTENELLE, literator 

- franees, nepot-al lui Corweille 
(1657-1757) sceretar "perpetuii 

„al Academie! de sciinţe, cuno- 
= Seul mal ules prin serierea sa: 

7   

| . 

grec, către anul 600 a. Chr. j: 

ESCHINE, orator „atenian, 
mostene (359-—. 

uneia din | 

ER (Eeprit), celebru 
i prelat frances (1639-. 
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"CORESI (George, Diaconul) 
„autorul primei cărli tipărită în 
românesce (secolul .NVI-lea), 
de origină grec din Chios,:a 

” contribuit forte mult li 'răs- - 
pândirea literaturel bisericesel. 
„“COSTARI (Veniamin Aitro- 
- politul) ilustru prelat al Alol- 
"dovel (1768.1846) care contri- : 
bui forte mult la ' înaintarea 
Românilor ; a; seris o mulțime 

"de opere, mal ales, bisericesc : 
„ storia universule Visericescă, 
- Petra seundatei, Buna niurire 
- Pidaliou, ete. - 

COSTIN (iliron togofătul), | 
cel ma! distins dintre, eroni- 
carii români; a lăsat “o mu'- 
țime de scrieri atât în.prosă: 
cât şi în versuri; Pentru „des-. 
călecatul Moldovei în 6 cup. 
Letopiseţul țărei moldoveneşti 
în 2v cap. Despre poporul m0l- 
dovenesc şi at ţărei munle- 
mesci (în polonesee); Viața 
lumei, Epigrame, ete. Sa năs- 
cut cam pe la 1618 și a murit 
la 1092. pa 
COSTIN (Aicolae), cronicar 

ca şi tatăl săi Miron (nu se 
cunvsce sigur anul nascerel 

„dar a murit la.1719), a seris 
Cronice, comentând pe Ureki 
Saii continuând cronica _tatăluy 

“stu. i 
CREŢIANU G. poet şi juris- 

consult (1829-1889) ne-a lăsat 
un volum de poesil «Patrie şi 
libertate», , 

  
* i 

„o DEPARATȚIANU  (Alezcan- 
dru) unul din cei mal buni po- 
„et al renascerei literaturer 

* române, de la care avem o 
seriă de poesii sub titlul Do- 
rură şi amoruri. 1935-1865. 
„DONICI -(Alexandra), post * 
fabulist; de la dânsul avem 2 
volume de Fabule, o poemă,   

Li



308 

STREINĂ 

„Entretiens suv la pluralilă des 
mondes şi prin Eloges des aca- 
demiciens. 
FOX (Charles-James) orator 

„ şi om de stat englez, susținu 
causa  revolutiunei  francese 
contra lu! Piit-al doilea, ete. 
(1749-1506). - RR 

GIBBON, istorie englez, au- 
tor al Istoriei Decadenţei în- 
periuluă. roman (1737-1194). 
GINARDIN ST. MARC, pu- 

blieist şi bărbat politic frances 
născut în Paris în anul 1801; 

„mort în 1873. 
GLADSTONE,. bărbat politic - 

englez, şeful liberalilor. Orator 
distius ; duse o campanie pen: 
tru autonomia Irlander;n.la 1809, 
GROTE, istoric englez, autor 

al unei Istorii a Grecilor (1794- 
1847). . 
GALILEU, ilustru astronom 

şi matematic italian, (1564-1649) 
construi cel dintâi telescop 
şi reeunoscu, după Copernic, 

» mişcarea pământului împreju- 
rul soreluj.: ” 
GAMBETA (Lâo+.), mare ora- 

tor frances (1833-1852). 
GOETIIE  (Johan- YYolfqang) 

cel mai mare seriilor al Ger- 
„ maniel (1749-1832) ; autorul lui 

VFerther, Faust, ete. a 
GRACCIIL (Fratii), Tiberius 

"și Caius, tribunt al poporului, 
cari propuseră legile agrare si 
pentru care periră uciși; Ti- 
beriii în 133. Caius în 121 

„a. Chr.), 
GUIZOT (Frangois-Pierre- 

Guilausme) om de stat, profesor 
și istorie frances (1787-1875); 

“a scris asupra revoluţiunel en- 
glese, istoriei francese, ele. 

HEGEL, filosot german (1779- 
1531), Sh 

  
  

NONLÂNI 

după Puşchin: Ziganii şi o co: 
lecţie prescurtată din legile îm 
părăteşti (1806-1866), , 
DOSITEIU (fitropolitul Mol:. 

-dotei), 1625-1690); de la care 
ne-a rămas mal multe opere» 
însemnate: Psaltiria în ver- 
sură (prima lucrare mol origi- . 
nală). Zrebnicul. și Paremiarul. 
şi mai ales, Protogurile tutu:. 
ror sfinţilor, ete. 

* 

" ELIADE (. Rădulescu), pă- 
rinteleliteraturei române, 1302- 
1872, a cultivat mai tote ge- 
nurile literare, inspirând gus- 
tul de lectură si preparând 
terenul renascerei Românis-: 
mului ; lul se datorește adop- 
tarea alfabetului latin în scri-. 
sorea română ; a întemeiat cel. 
Vânteiii diar Curierul româ- 
nesc (la 1529) și prima revistă 
Curieru de anbe-seze (1536);a . 
participat ca membru în loco- 
tenența Domnâscă în revoluţia 
din 1548, pentru cure a seris 
AMemoires sur histoire de . la 
regeneration. roumaine și, în 
exil, Sourenirs et impresions 
Mun proscrit; a mal seris o 
Gramatică română, Curs de 

“Doesie generală, un Vocabular 
de cuvinte streine, diare lite- 
rare şi polilice; a tradus Bi- 

"blicele, ÎMedilațiuni poclice du- 
pă Lamarline, și alte diferite 
opere după Lord Byron, Vol- 
faire, elc., contribuind la des- 
voltarea diverselor instituțiunY 

“frumose: teatru, societatea fi- i 
larmonică, ete... > 
EMINESCU MIINALL, poet 

genial (1$30-1899).Poesiele sale . 
mal însemnate:sunt: Imperat 
şi Proletar, satire, Luciafărul. 
A seris și proză, 

+ +
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HENRY MARTIN, istorie 
“rancez ; a scris Istoria Frane 
tei, uvragiii de o erudiliune 
vastă (1810-1885). 
„HERDER, celebru poet şi 

„filosof german. Sa născut în 
-anul 1744 şi murit în 1803 A 
scris anal multe opere cu ca: 
racterul patriotic și religios. 
"HERODOT, ceebru istorie 

grec. Scrierile sale — de şi cu 
- “erori — formeză. monumentul 

“cel ma! precios al anlichităţei 
(484-407 în. de Chr.). 
“HILAIRE (Saint) episcop de 

Poitiers, mort în 367, 
IIUME (David) profund filo- 

:so0f şi ilustru istorie englez 
—(0741.1776). 

"HARVEY, medic engles, des- 
-coperi legile circulaţiunel sân- 
gelul (1515-1658). 
IUGO (Victor), poet, drama- 

turg şi romancier frances, ca- 
.pul şceolei romantice ; născut la 
Besanqon în 1892, mort în 18s5. 

* 

ISOCRAT, orator. și retor a- 
tenian, desehise la Athena o 
„celebră scolă de elocință (436- 

338 a. Chr), 
IUNG (Eduard), poet engles 

(1684-1165), eunoseut prin Cu- 
getările nocturne saii Meditaţiu- 
nile nopleă, inspirate prin mâr- 
lea soţiel sale - 

KANT, celebru' filosof ger- 
man. In scrierile sale, el con- 

„“chide Ja imoitalitatea 'sufletu- 
1ul. Scrierea lu! importantă e 
Critica raţiunei pure (4724 
1500). | - 
REPPLR (Johann)ilustru ma-+ 

temalie și astronom: german 
(1571-1630), Asa numitele legile 
tu eppler ai servit de bază 

ROMÂNI .. 

IHNURMUZARKE' EUDOCSIU, 
(1812— 1874). S'a indeleinicit eu - 
cercelări istorice și cu aduna“ 
rea de documente. Academia 
română continuă a publica a- 
ceste documente, car aruncă 
o lumină vie asupra. ţărilor: 
române, 4 

IVIREANU - ANTIM, Mitro- 
polit al Ungro-Vlahiei (mort în 
1716) originar din Iviria De la 
el ne-ati rămas Didachiile (înute   în Mitropolia din Bucuresci. 

„Era bărbat cult și a înfiintat 
o tipografie la Râmnic. A 
ISTRATI (Aicolae)  bibliofil 

şi distins scriitor român: a 
scris Satirele, Babilonia. vo- 

„mânescă, Milne (dramă), Ches- 
tia Monastirilor închinate, ete. 
(1818-1862). 

ROGALNICEANU EN. (7730- 
1795). Unul din cronicarii Mole 
dovel. De la el ne a rămas o 
cronică despre "evenimentele 
dintre anii 1733 până la 1774. 
ROGALNICEANU MIHAIL,   

  

(1803—1892); bărbat de stat și 
unul din-cel mai Duni oratorii! 
al ţărei! El publică  Cronicele 
României ele, , 

* 

LAMBRIOR ALEXANDRU, 
filolog distins, născut în jude- 

„tul Neamtu. Fost profesor la 
liceul diu Iaşi, de la dânsul 
ne-ai rămas câte-va sericri a- 
supra foneticei, cari îndrumeză 
cercetările” filologice române 
într'o direcție cu totul nouă. 
LAURIAN (Aug. Tre), dis- 

- Uns istorie și filolog român, - 
(1810-1881) a luat o parte în: | 
semnată în mişcarea naţională ' 
a Românilor ardeleni de la
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lui Newton, de unde sa deducă marele principii al atractiunel universale, . , . 
* 

” LAHARPE, literat şi critic francez, autorul unur Curs” de literatură (1739-1803), 
"LAMARCK (Cavalerul de) ce- „ lebru naturalist francez. El pu- blică un Dicţionar istoric și “alte multe lucrări din domeniul " Istoriei Naturale. Dânsul se pote considera ca unul din fon-   „datosii “teoriilor asupra gene- » zațiunei spontance' și a trans- formismulug (1744-1929), - 
LEIBNITZ, ilustru filosof şi 

savant germai (1616-1716). EI 
este selul scolei optimiste. 
LESSING, celebru seriilor - Serinan, cunoscut prin fabulele ] sale şi prin piesele teatrale. Critie eminent, de. o. erudiție "vastă, Dramaturgia hambur- 

gicii— aşa: se numesce una din 
serierile lui —a avut o inriu- 
rire asupra nersuluy dramatic » ȘI literar în Germania Născut “în 1729, mort în 1781, , 
LUTIIER (Vartin), călugăr 

Augustin; șeful reformaţiuney - eligiose în Germania. Predi- 
cator distins, - 

LA BRUYERE(Jean deyserii- 
tor moralist: frances, autorul 
Caractere-lor: (1645-1696. 
DA FONTAINE (Jean de) i- - lustru fabulist, născut la Châ- „- teau-Thyerry (1621-1695)... 

> LĂMÂRTINE (Alhonse Prat 
- d), poet frances (1790-1S69) au- 

- torul Medutaţiunitor poetice; ul 
poemel Jozelin, al Istoriei Ga- * rondinilor, ete. membru în gu- 
Yernul provisoiii. de la 1848. 

LONGIN, retor grec din al     tribue un“ Tratat despre sublim, 
LUCIAN, 'scriitor grec 130-' po 

e N - ROMÂNĂ. 

1818. A fost membru şi preşe- 
dinte ul Societăţey „academice .; Române, pentru eare.a lucrat 
și un proiect de Dicţionar al. - 
inbei romdue, (în colaborare 
cu 1]. C. Maxim). Versat în. limba latină; ascris Coup cei IN sur Phistoirerounia ine precum şi mal multe alte opore de is- 
torie, geografie, „fil sofie ete. 
LAZĂR  (Geonge), promoto- 

ral_renascerei românismulur . 
(1779-1522) întemeiătorul se-. 
lei din St. Sava; scrise mar 
multe opere didactice, după: 
Wolf, Kant şi alţii, -. 

+ 

MANOLARE COSTARE, băre- 
bat politie, fost ministru, ora-' 
“tor distins. . * 

MELIIISEDEC, Episcopul, u-' 
nul din cel mar cult dignitară 
ai bisericei, S'a îndeletnicit eu 
Ssludii istorice, folk-lorice, nu- 
mismatice şi arheologice.(1823- : 
1892), A seris Cronica Huşilor, 
a Romanului, te... .*- 

: MILESCU NICOLAE, spătar 
„unul din eci mar învEțaii căr= 
turari români din secolul XVII. 
Născut în Vaslui în 1625, el. 
mdre 1714 în verstă de peste 
80 anl. De la el ne-a rămas, „mal „multe. scrieri, între cari, '. „0. traducere complectă a Bi. 
bliei. - , 

In 1672 el fu trimis ca am. 
basador în China de către TŢa- 

"rul Alexe Mihailovier și serise 
apoi o carte Dela 'Tobolse DÎnăĂ . 
la China. - - 
. MAIOR (Petru), istorie ro- . 
mân (1759-1821); Istoria pen- 

- Zr âncezulul Românilor în. * 
Dacia, Ortographia romana 
una cum clavi, Lexicon ro: 
mân-latin-ungurese-germănese 
(început de Xficu și în colă--
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200) cunoscut prin Dialoguri-le 
sale,- ete, * n 

Bi A , , 

MABILLON,călugăr benedie- 
tin francez, unul din 'eef mal e- 
ruditi în ale diplomaticel (1632- 
1707) NE ” 
 MACAULAY (tord), istorie și 
bărbat poli**: onglez, Isforia 
Engliterei luc-are remarcabilă 
a lui, se distinge prin clarita- 
tea stilului prin onestitatea sen 

„ timentelor şi prin înălţimea 
ideilor. (1810-1859), 
MACHIA VELLI,publieist, is 

_torie italian (1469-1580),. - 
MARC AURELIU, cel "may 

virtos - dintre împărați! romani; 
Era unul din monarhit cel mat 
pasionati pentru litere- şi fi- 
losofiă, - 

“ MAURY, celebru prelat și 
orator francez; autorul Floci 
țeă amvonuluă (1741-1817). 
MICHELET. (Jules), ilustru 

istorie francez. Opiniunile sale - 
liberale făcură ca de două oră 

"Să i se suspende cursul de lu 
„college de France." Istoria 
„Frantei și Isloria revoluțiunei 
„întrunesc în acelaş timp şi e- 
rudiție şi poesie ; '0le ai pro- 
dus o. adevărată revoluțiune 
în. spirite, (1798-1874). O 

“ MIGNET, istorie francez(1796- 
ÎȘS4)." remareâbil” prin erudi- 
tia sa. o: 

> MOMMSEN (Theodor), istorie: 
și filolog german, născut în 
1847. . , 
MOXTESQUIEU, ilustra pu: 

blicist francez. Scrierile sale 
mai însemnate sunt: Z/esprif 
des, lois, Leltres persanes: și 

-,Dela grandeur et dela Dica. 
dence des Romuins (1659-1763)! 
MULLER IOHANN, celebru 

iei (1739-1809). 
- » istovie, autor al Istoriei Elve- 

, 

„ 

sii 

ROMÂNIE . 

borarea altora). Despre origi-. 
nea homdiiilor,. Istoria biseri= 
cei vomtine,. Protopapadiclia, 
cte., sunt principalele opere 
istorice limbistice, didactice 
şi eclesiastice ale luY Maior şi 
care i-aii asigurat epitetul de 
AMoise ul Românilor, _ II 

:  MUMULENU 4 Barbu Paris) 
poet român 41794-1537); de la 
densul avem: Plângerea şitiu- 
iirea patriei, Cavacterele și 
mal multe alte poesir. - 

„_ MUREŞIANU (Andreiit), pri 
mul'poel român din Transil- 
vania (1816-1863) autorul mar- 
şului Deşteaptă-te Române; a 
scris poesil naţionale ; de la 
dânsul mal avem o scriere pe-. 
dagogică : Icâna crescerei vele, 

„NEGRI, unul: din: bărbaţii 
politici celimat ilustri ar țărei, 
Orator însemnat, a luat o par 
te activă în mişearea do rege- 
nerare a Româniet, (1819-1876), | 
NECULCEA (Zou Vornicul), 

- cel mai complect dintre croni- 
carii moldoveni „(1673 —1743; 
scricrea lut coprinde Istoric, - 
Moldovei de la Dabija Vodă şi | 
până la a doua domnie a lur . 
Const Mavrocordat. pu 

„„ NEGRUZZI C., celebru seri; : 
itor 'român' (4809-1868) ca poet- - 

„nuvelist, dramaturg 'ne-a lăsat 
„0 serie de scrieri originale -şi 
traduse - coprinse în trei vu- 
lume : Păcatele tinereţelor (pro- 
ză) Poesii și Teatru, . 
NICOLEANU (Micolae), unul 

dintre poeți distinși ax nouei. : 
pleiade (1533-1871); a seris Po- 
esiă, nial ales elegil Si a cola- » 

„borat la diverse diure politice. . - 
” E   ODOBESCU AL, (1834-1805) -
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- MURATORI, savant archeo- 
logitalian năseutla (1672-1750). 
MALHERBE (Frangois. de), 

poet celebru (1555-1628) refor.. 
matorul limbel şi al poesier 
francese. . 
MARNMONTEL, literator fran- 

ces (1793-1899), a scris Belisa- 
re, Incas, Elemente de litera. 
tură, ete. 
MARȚIAL, poet latin (43-10. 

d. Chr.) a scris Epigrame. 
MASSILLON (J-B), prediea- 

tor. frances (1665-1742) a seris 
Petit. arme, ete. 
MAYNARD, discipol al luy 

Malherbe (1582-1646) : 
MIRABEAU (Riquetfi, com- 

te de), cel mai mare orator al 

  
Adunărer  Constituanie, . din 
timpul revolutiei francese, 
(1749-1791). : 

" MOISE, legislatorul Evreilor 
născut în Egipt către 1705 a 
Chr. şi a trăit 120 ani, murind 
în pustie. : 
MOLIERE (.Jean- Baptiste Po- 

queun dis), cel mal maro din- 
tre poeţii comier ar Francel 
(1622-1613), Operele „sale prin- 
cipale sunt: /' cole des femmes. 

on Juan, le Misanthrope, Tar. 
tufe, le Bourgeois gentilkomme 
les Femmes savantea și le Ma- 
lade imaginare. 
MOATAIGNE, (Michel de), 

moralist frunces (1533-1592) 
cunoscul mail ales prin opera | 
sa Essats (încercărij. 

* 

"NAPOLEON 1 (Bonaparte), 
împărat al Franţei. Buletinele, 
harangele și proelamaţiunele 
sale au rămas. celebre (1759- 
1824). . | 
NEW TON(Isaac)ilustru ma- 

temalician, filosof, astronom - 

  

  şi filusf englez; a descoperit 

ROMÂNI - - 
„Arheolog  distinș, de la el 
ne-aă rămas. câte-va uvra- 
Si în acâstă ramură. Zesaurul 
de la Petrosa, e un studiu de 
mare merit, nu e terminat 

. încă; prosator de frunte. 
. * 

- PANU (Anastasie) bărbat po- 
„tie şi orator distins. Unul din 
"cel irci caimacam ar Aloldovel 
(1810.1867). ” 
PAPIU ILARIAN(182$-1$79) 

„născut în Transilvania. In 1$56 
fu chemat ea profesor Ja Iasi. 
La 1561 fa numit procuror la 
Curtea de, Casaţie și sub Co- 
gălniceanu, ministru de justi- 
ție. De la densul ne-ati rămas 
Istoria Romdnilor, Tesaur de 
Monumente, ete . 
PANN (Anton), poet popu- 

lar al Românier (1197-1854) de 
la care avem o mulțime de o- 
pere populare,mat tote în ver 
suri; mal însemnate sunt: 
Povestea vorbei, 0 şedătâre la 
fară saă Povestea lui Alog Albu 
Spitalul amorului, Inţeleptul 
Archir, şi “altele? dintre care 
forte multe bisericeșir. 
PUMNUL (Aron) capul St 

let fonetiste din Bucovina, au- 
torul  Lepturariului si altor 
serieri limbistice si didactice 
(1818-1566). 

- 

ROSETTI” €. A. sufletul 
mişeărei de la. 1818; bărbat 
de stat si orator distins, 
(1816-1885). Fondatorul diare- 
lor «Pruncul român» si 20: 
mânul . 
RUSSO ALECU, unul din 

membrii mişcărer de la 1Si5, 
Se veupă cu culegerea de po- 
esil populare si scrise câte 
ce-va asupra folk-lorului ro- 
mân mort la 1539, -
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legile gravitatiunel, precum și 
„descompunerea luminel (1649. 
1196). 

+ 

OM ERU, cel mal mare dinire 
poeții greci, autorul Iliadei şi 
Odiseii; nu se scie unde și 

"-când sa născut... 
__ ORATIU (Quintiua Moratius 
Flaccus), d 
(63-8 d. Chr), a scris Ode £- 
pastole, ' Satire, și. un fel de 
Artă poetică, 

ORFEU, musicant. şi poet! 
“fabulos, obtinu voia de a lua 
din Infern pe soţia sa Euri- 

-dice, cu condiţia de a nuo 
privi în faţă de cât la eşire 
din Tartar; el o perdu neas- 

"-eultând de acest ordin, 
OVIDIU (Publius Ovidius Na. 

80), poet latin, unul din cele 
„mai frumâse spirite ale seco- 

luluY lui August, al căruia cap 
-de operă este: Dfetamor/osele, 
muri exilat la Tomi, lângă 
Marea Negră (43 a. Chr.—i8 

-d. Chr), 
* 

:PATRU, (Olivier), celebru a- 
vocat frances născut la Paris 
în 160%. Mort în 1681. " 

PASQUIER. (Etienne) juris- 
consult și magistrat francez, 

„ născutîn Paris;e autorul unei . 
» “opere de valore Recherches sur 

la France (1599-1615). - 
PLATON, celebru filosofgrec, 

- discipol al lui Socrat şi dascăl 
Jul Aristotele, Filosofia lui este 
cea mai înaltă expresiune a 
idealului și se apropie mult de 
ideile creștine | 
PUFFENDORE (Samuel), ce- 

lebru publicist german, născut 
„la 1632, mort la 1694, Dreptul 
naturei.și al Gmenilor. - : 
- PASCAL (Blaise), mare geo- 

celebru poet latin. 

. dovei.   

ROMÂNI  - 

- SEULESCU (George) celebru 
editor al croniccă lui Zziru, 
(179$-1837) a seris po tărâmul. 
didactic şi limbistic ; de li el 

"avem şi,o culegere de Fabule.. 
SIHLENU (Alexandru), dis- 

tins poet român, născut la 
1834 si mort în florea vâvster * 
(de 23 anl). Gilbertul român, 
de! la care avem o serie de 
poesii: Armonii înlime. - 

SION G. poet şi fabulist, 
(1822-1899). A tradus <Athalia> 
Esther; a scris şi comedii u- 
şore. 

* 

- “"ȚTAMBLAC GR. Mitropolitul 
român, născut la Târnova. De - 
la el ne-au r&mas S cuvântări 
în serbeşte (1370-1459).. 

. * . Ă 

" URECIIIA NESTOR (1550- 
1625), sa născut în Moldova. 
Ocupă mai multe dregătorii în- 
nalte. Mănăstirea Secul e zidită 
de el şi de soția sa Metrofana 
De la el ne-a. r&mas - cronica 
Domnii țăreă Moldovei şi viaţa 
or. Să 
URENI (Grigore, Vornicul). 

unul din primil seriitori mol- 
doveni, de la - care .avem. cea 
dWîntâiii cronică întrâgă, Des- 
pre dânsul se scie numal că 
a trăit în secolul XVi; ela 
seris despre Domnil Moldovei 
şi viața lor cu o introducere 
Pentru descălecatul ţărez Alol. . 

x 

VACARESCU (fon logofătul) 
unul dintre cer Wântâiii șimat 
buni poeti români (1786-1863), 
de la care avem anal multe 
Poesii originale şi câte-vu tra- 
duceri pentru teatru: Britanie 
Ermiona, Regul, ete. 

*
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metru şi seriitor frances (1693- 
„_1669); constată greutatea ac- 
„rului la 1648 şi compuse Pro- 

vincialele şi Cugetări (Pensces ] 
care se publicară după mor- 
te-l). 

"rator atenian, dete numele săi 
secolului îu care trăi (499— 

„429 a, Chr. -), muri de ciumă, 

SIR 

DITT (YPifian), lord Chatham. 
bărbat de statengles (1708-1778) 
inemicul crâncen al Franciei, 
şi apărătorul . coloniștilor en: 
slesi din America, în parla- 
ment. 
PLINIU (rel tânăr), consul 

roman (G1-115 d. Chr.) a scris. 
Zanegiricul bu lui Traian şi Epis- 
tole 
PLUTARC, istorie și mo: 

ralist grec 150-120) d. Chr.). fu 
preceptor.lui Adrian şi con- 

a Sul lui Traian; ne.u rămas de 
la el Opere . morale și Viefele 
paralele ale &menilor iluștri 
greci si romani. 
PROTAGORA, solist grec, 

acusat de impietate și gonit 
“din Atena (490- 190, a Cur) 

* 

QUINAULI, poet frances ob- | 
ţinu. un mare.sueces prin tra- 
gediele sale lirice (1635 1633), 
-QUINTILIAN, retor latin au 

torul Imstituțiuni- lor. oratorice; 
Retorică și plan de studii pen- 
tru, orator” (429-120 d. L. Chr) 

% 

RENAN (Ernest) savant filo: 
log” și istoric: francez; născut 
în 1523, mort în' 1893, Vieaţa 

* luă Isus e una din screrile sa e 
cele mal vestite. p- 

PERICLE, om de stat şi 0- 

ROMÂNI 

"ZILOT ROMÂNUL, e pscu- 
donimul unul membru din fa-, 
milia Fănuţă,; a scris în ver- 
suri istoricul. revoluţiunei luf” 
Tudor. Vladimirescu. D. Gri- 
gore Tocilescu, s'a ocupat în 
Special de Zilot Românul. 
se cili Revista pentru Istor î, 
Arheologie. ete. . 

. 

XE INI 

RANKRE (Leopold de) cele- 
bru istorie german (1795-1886). 
RACAN, “poet frances (L5$9- 

1670) a scris Aamorii, asupra. 

RACINE (Jean) cel mai per- 

ces (1639-1699) ale cărui piese . 
principale. sunt: Andromague, 
les Plaideurs, Britanicus, Ba» 
jazet, Mithridate, Iphigenie en 
Aulide, Plâdre, Esther și Athalie, 
ROLIN (Charles) profesor 

și-rector âl Universilătei din 

Istorie antică. 

ROUSSEAU (Jean: Baptiste), 
poct frances. (1611—1141) a. 
scris Ode, . | . 

* 

SALLUSTIU, “istorie latin. 

ciși şi mal precis ar literatu- 
rel romane (56—3% în. de Chr. 

+ SAVONAROLA, predicator 
italian din ordinul .dominica- 
nilor; a fost ars ca eretie 
(1452—1498), 

re seriilor : german ;. autorul 
îmal multor poesii drame și 

"tragedil. S'a distins și. ca is=. 
toric; Resboiul de 30 de ani o   o lucrare! istorică de mare 

i 

vieteă lui Jalherbe, Bergeris, ete, . 

feet dintre poetii tragice! frane . 

Paris (1661-1741) a scris. un 
Tratat asupra studiilor şi o 

“unul din seriilorii cei mai con- : 

SCHILLER (Fo -ederi ic de) ma-.



„„ sunt cel mai mari scriitori ger- 

  1861) i 
SCIIOPENIIAUER, cunoscut. 

  

  

_leConvorbiră de Lun (1804 1569). 

“economist englez. 

- dus în Muntenia de Epsilante 
-să ocupe o.catedriă- de filoso- 

„ciei trons-alpine „|: 
SENECA (filosoful, precep- 

4265), 

“col mal mare poet al-Englite- 
-rel. şi unul din cei mal “mark 

- poeţi dramatici (1564-1616) fu 
„actor şi apoi “proprietar de tc- 

" lebre sunt: Romeo şi Julieta, 

- combătu 'pe sofişti . şi „con: 

„815 
  

SrRBINI 

merit. Impreună cu Goethe 

mani, Schiller e unul din şefi 
şedlet romantice (1739—1505). 
SCHLOSSER, istoric german 

de o mare sagacitate (1716— 

filosof german, adversar al 
doctrinelur „lui Fichte, IIegel, 
Schelling (1789—1860). 
SPENCER (Herbert), filosof 

distins englez, născut în 1820. 
„_ SPINOZZA (Baruch) filosof 
panteist născut la Amsterdam | 
în 1632, mort în 1677, | 

St..BEUVE, literat și critic 
frances. E cunoscut prin ale sa- 

STUART MILL, filosof. şi 

SULZER (Pranz Joseph), 
născut în ” Elveția "și mort 
în Pitesci în 178Î. A fost! a- 

fie. El scrise o vastă lucrare” 
asupra poporului român din 
punctul de vedere'sciinţfic cul- 
tura], sub titlul de storia Da- 

torul lui Nerone care-l sili a 
se: sinucide. A scris unele tra- 
tate de filosofii morală. Unil 
îI atribuie. Şi nosce "tragedii, 

SEVIGNE (Marie de Rabu-. 
tin- Chantal, marchisă, -de), ce- 
lebră prin “Scrisorile sale... .. 
SHARESPEARE (Wiliam), 

iru. Avem: de la -dânsul 36. 
piese,. dintre care cele mai ce- 

Hamlet, Macbeth, Othello. 
- SOCRAT;, filosof. atenian,   

damni excesele . democraţiei, 
acusat de corumpător al tinc-. 
rimel şi destructor âl religiu- 
nel, fa condamnat a be cucuță, 
(469-400 a. Chr.) 

* _ 

“TAINE. (Hippolyte), eritie do. 
artă şi istorie francez, remar-.: 
cabil prin “profunzimea sa şi, 
prin ctaritatea stilului (1828— 

1893). 
__ TUTERS (Adolf), bărbat de: 
slat şi istorie franes (1797 —. 
1877) a. scris Istoria revoluțiu= 
ni francese, istoria 'consulatu= 
hă şi a împeriului. EL -se îm-" 
potrivi declarațiunei deresboiti . - 
din 1870. In 1871 a fost ales. 
ca preşedinte al republicer. _ 
“TUIERRY (Augustin), isto-- - - 

ric francez cunoscut prin seri- 
crea sa Povestiri din timpul Mo- 

“rovingienilor (179% - 1856). 
TUCIDIDE, celebru istorie 

grec, autor al Istforieţ resboin= 
dă Peloponezului. Acest uvra».- 
giu-e un model de concisiune - 
şi claritate şi de adevăr 4714—- 
401 în. de, Chr. , 

TACIT (Caius Cornelius), c ce- 
lebru istorie latin, născut: că- - 
tre anul 50 d.-Chr., mort pe 
la. începutul domniel. lu! A- 

- drian, '.ne-a lăsat: Viaţa lui. 
Agricola, Germania, . o parte: 
din Anale și din Istorii. 
TERENTIU, poet comie la-. 

tin (£94-158 a.- Chr.) ale cul co- . 
medii mai cunoscute sunt Ad- 
diana şi Adelfii. 
TERTULIAN, părinte al bi- 

sericci latine (10: 910) autor 
„al multor scrieri contra păgâ- - . 
nismului și in favârea religiu- - 
nel creştine, între altele Apo- 
logetica, 

“THEOPHILE, celebru rival 
-al lui Malherbe, autorul tra-- 
gediei Pyrame et Thisbs şi al 
mai anultor Ode, -
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“TITU-LIVIU, istorie latin (58 
:a, Chr.—17 d. Chr.), a scris o 
Istorie romană din care a may 
-xămas puline fragmente. 

% 

VOLTAIRE, celebru. poet și 
“prosator frances (1694—1773) 
:Prin serierile-l geniale el exer: 
cită o iniluență imensă asupra 
spiritelor din veacul al 18-lea. 

„ _ VIRGILIU, (Publiua Virgilius 
Jlaro), mare poet latin (70-19, 
a, Chr.) scrise Eneida, Bucolice 
şi „Ceorgice, ) 

kj   

SVINKELMANN, unul din 
cel mal vestiți istorici al epo= 
cel moderne. Specialist în is- 
toria antică (1737—1869) 

Si x | 
XEXNOPHONTE, ilustru is=' 

toric, filosof şi general grec. 

ZENON, filosof grec, (V-lea . 
secol a. Chr). creatorul dialec- 
ticel. " 
ZOLA (Emile), scriitor fran- 

ces, capul şcoler naturaliste 
în Francia, născut Ia 1840.
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