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PE 

„Pa ȘI DIVISIUNEA RETORICEI .. 

- Rotori ica este arta. de a cuvinta bine, adecă” de 
a vorbi spre a îndupleca. ) aa 

Să nu se confunde Retorica eu Flocinţa ; elocinţa este 
talentulii: de a îndupleca; retoriea, arta care desvoltă: a- 

“cesti talentn. Eloeința, Sa născutii înaintea regulelorii re-. 

| toriee precum limbele s'au formati inaintea gramaticei. îi 

Subiectele! de care se- ocupă Retorica, se potii 
„reduce la trei clase, pe care ecă vechi le ati nu- 

- miti genuri de cause : demonstrativulii, delibera- 

tivulă şi judițiarulă. 2) Primuli are de ohieetii 
| mai multi, presentulii; alti douilea, viitorul: ali . 

Mie eilea, trecutul. 

În, genulii “demonstrativ oratorulii luudă, sait 

| defaimă ; În genulii deliberatiă consiliâză sati des- 

„consili6ză (îndemnândii saii desmântândii) ; în ge- 
nulii judifiară acusă 'saii apără. 

1) De la pto, a curge, Retorica — adecă : cum gică Romanii eloivenţia, câre 
noi putemă să o gicomă bine întocmită, dulce și frumosi cuigătâre cuvintare ' — 
ctoricu este meşteşugă ală bancă curintări, Olomar, Bet. p. 11 şi 12), 

2) Nâmuliă cela urctătoră, celă de sfătuire şi celii de judecată, (Moln,)
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Retorica coprinde trei părți : Invenţiunea, -dis- 
posițiunea şi elocuțiunea.:. Sa 

Oratorula are de împlinită, în. ori ce subieeta arii voi 
să trateze, trei funcțiuni : I, de a afla cele ce trebue să 
spună; II, de a le rendui: III, de a le esprime ; „Quid 
dicat, et quo quidque loco, et quo moro (Cie. Orut., e. 14). 
“Lua aceste trei părți ale Retoricei Se nai a-. 

dauge o a patra, Acţiunea, care coprinde Miș- 
cările, Pronunţarea și Memoria. 1) | 

0 Dee 

N 

1) Părţile, care ca nisce stilil — gice Molnar — alcătuesca trupală cela frumosa 
al Titoricescii cuvîntâări, suntă cinci, adecă ; aflarea, în focmirea, tilenirea, ținevi= 
minte şi griireu san perestirea, (It, p. 21). -
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PARTEA ÂNTÂIA 

INYENȚIUNEA 

Invenţiunea ne învâță mijlcele prin care pu-: 
temit îndupleca. *) 

Spre a îndupleca trebue. a proba 'raţiunii, a - 
place spiritului, a mișca inimile :. Ut probet, ut 
delectet; ut flectat (Cie., Orat, e. 21). | 

Oratoruli probeză prin Argument aii_probe 
place prin Aoravuri, mişcă „prin Pasare) 

IL. = DESPRE ARGUMENTE . 

    

Argumentele sunitii mnijloeele prin care “con 
vingemii. - 

Argumentațiunea, coprinde.: ar: gumentele.  propr ii 

lise și locurile argumentelovii saii ati locuri co pane. 

Argumentele, propriii dise, suntii două mai 
- principale : silogismulii și. entimema. 

Silogismulă ordinarii este unii argumentii com- 
„pusti din trei proposiţiuni saii axiome; d. es. :3) 

1 Aflarea găsesce pricinile, dovedirile, adeveririle şi orl ce Iaste trebuinciosă a 

îndupleea pre auţitoriă spre ascultare, şi a întemeia cuvintulă, (Molnar p. 21). 

2) Isvodirea coprinde trei părţi : doredile, ndrarurile şi pretimite, [Marcovie, tel, 

e. I, p. 16.) 

” 3) Argumentatio seu ratioeinatio signis expressa vocatur Sultogisus, (oachi- 

mi Cicorgii Darjei, Vin ed Verit p. 19, $ CCI), 

.
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Toţi Gmenii sunti. muritori ; 
ap” „Dar Petru este om: 

Deci Petru este muritorii. 7 

Si dies est, lux est;* 
Est autem dies: 
Igitur lux est. 

„Cea Wântâta din aceste trei proposiţiuni se nu- 
esec: majoră sati termenul marc: a doua. mi- 
noră sati toermeniulii micii ;. a. treia, couclusiă Săi 

.. . . 2 Da: EI termenulii_mediii ; primele două se mai numeseii 
Și premise. 

Natura eonclusiunii este de a nu coprinde mai multa 
de câtu în premise. (Non. plus în conelusione, «quam în 
praemissis esse debet). | | 

După forma proposiţiunii “majore, silogismele se îm- 
partii în silogisme categorice, ipotetice și disjunetice, 

Dupe numbrulă premiselor silogismele se împartă în simple şi compuse. | 

Câtă pentru fir urele şi formele silogistice, acestea se poti vede inal_desvoltată în trata ele de „Logică. =) : 

Entimena. (3 dog, în minte) este unii silo- gismii redusii la două propositiuni : antecrlenta 
Și_consecuenta ; ul. es. : 

- "Toţi Omenii sunt muritori ; 
Deci Petru e muritori 

Versulii : 

Servare potui; perdere an possim, rogus? 

*) A se vedă şi 3. G,D. Tin ad Ver. p. 285, $ XXIII,
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citată de Quinta din Meidea lu Oviditi, este 

o entimemă. | | | 

Ar gumentulii întregii arii a: „Celia care pote conserva ': 
pote pierde; dar ei te-amu pututa conserva; deci ei te- 
ași pute pierde.“ 

> 
Versulii următorii iarăși ne dă o critimemă : 

"ADdvadov âpriv ui pbhharrs, Durbe dv. 
(Aluritorule, na păstra o ură nemuritore) 

Când Prometeii dice Jur Jupiter, în Lucian : 

“Tu prends ta foundre, Jupiter, tu a done tort! 

sati când Molire pune în gura unui personagiii : 

Quoi! vous tes devât et rous vous emportez? . 

îvomii nesce ontimeme espresive alit cărorit în- 
țelesii. este lesne de coprinsii. N 

- Silogismulii ea numirea de epichivemă (awysl- 
pmua; Sforțare) sati argumentă conipIetă, când una 
din premise, saii amândouă, suitii însoțite de pro- 

be; „de esemplu : | 

Ceea ce formâză spiritulu merită stimă, iiud- că este 
conformi destinaţitunei nostre; nl» 

. - „fi 

Filosofia formâză spiritula; i flu si bor 
„Deel filosofia merită, țină, 1) ui: op) 

- 

sii 

Prin succesiunea ziţi Unaiibentolotj caer adrulri 

unele din. altele în -opicliirețire Se ntiitânijit nulb- 

„seaca unii lunsițețțiserpes)riast Staţie, Aenicătii 
desvoltarea gradată a unci sineure proposiţiuni; 

- siea cznpiseţilsi da artdhiruţ i 

-. 11 zalomită, Curs robot prd citita! i, A im [1872 ms.)
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ast-felii discursulit “lui Cicerone întru apărarea, 
lui Milone se reduce la următârea epichiremă : 

Liste permist de a ucide: pe ori-cinc 'ne întinde curse 
spre a ne răpi viața; legea naturală, dreptulu ginţiloru, 
esemplele o probâză,; | II 

„Dar, Clodius a întinsu curse lui Milone; armele sale, 
„soldaţii sti, uneltirile sale, o probâză; 

Desi a fostu permisă lui Milone de a ucide pe “Glo- 
dius; deci Milone oste inocenta.. 

Cicerone numesce. epichirema ratiocinatio ; şi 
„€Cli o consideră ca raționamentulii oratoricii prin 
escelență. 

Poti ca unu silogism ! oratoricii se pote: considera şi silogismulu contrasii de es. : Cogito, ergo sum. 

Cele. alte spedii. de argumente se ruportâză, 
sait la silogismii saii la entimemă, preguin suntii : Soritulii, Dilema, ete. | | 

„ Sozitulă, . (code, grad) este unii “silogism: 
Da 

„3 | compusii dii_o_seriă de mai multe pr oposiţituni o a 

'strinsti legate între. densele. S- Sorituli e de două feluri : ordinară, când con- clusiunca, se compune „din subiestulii primei ŞI. predicatul ultimei proposiţiuni ; Şi soritii gocle- nianăă (de la, inventatorulii Goeleniu) când con- „clusia se compune din subiectu li ultimei și pre- dicatulii primei proposiţiuni. 
l-iulu esemplu (soritu ordinari) 3" 

Qui prudens est, temperans est; X - Qui temperaus est, constans es t, E o



INVENȚIUNEA ap 
Dore Papa DORI DID e Doe rara e. 

    

Qui constans est, sine: tristitia. est; 

Qui sine tristitia est, Dbeatus est; | 

Ergo qui prudens est, beatus est. 1) (Seneca) 

Alu II-lea esemplu (soritu ggoclenianu) : 

Quidquid non est legibus conveniens, non dat felicitatem,_ 

Nullum vitium est legibus conveniens, ebrietas est vitiuni, 

Ergo ebrietas non dat felicitatem. 

Ca_soritulu să fiă buni trebue ca tote proposițiunile 
să fiă universale și afirmative, afără de prima în soritulii 
ordinaru și de ultima în soritulu goclenianu. | 

Altii esemplu luati din Montaigne — cu vul-. 
pea pe care Tracii o alungati spre unii rii în- 
'ghiățatii, ca să sciă dacă i potii trece i în sigu- 
ranță — este acesta : 

"Vulpea ajungândii la rii și plecându-și ure- 

chia spre ghiață, pare că face următorulii: raţio- 
namentii : | + 

„Cea ce face.scomoti, mişcă; cea ce mișcă, nu e în- 
&hiăţată; cea -ce nu e înghiăţatu e curgători; cea ce e 

curgetoră nu suportă greutate; . deci, apa nu e înghiă- 
țată fiind-că mişcă, şi ghiața nu 6 destulă de tare ca să 
me țină. i 

Dilema (dle la E, de dou Oră, Xapfăvo, it lua,) 

esteStunii silogismii îndoitii (cornutuni, erocodili- 

nun), care — ori-care din cele două părti sarii 
“admite —- dă aceiași conelusiă. *) | 

Esemplu : Unu dogmatic dice unui sceptică : 

Sti scil cea ce dici, sui nu scii; | 
Dacă seil nal dreptă să qicl că ne'uici nu e sigură; 

Dacă nu seii, atunci nu meriţi să-ţi ascultă demonstrarea. 3) 

1) 2. Zalumilă. Cursută citată, 

2) Sabia cu două uscuţituri, card rănâste şi dospre o parte şi dospre alta. [Mol- 

nar, pag, 156] 

5) L, Zelomită, ibidem.
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Racine pune în gura lui Mathan aceste. cuvinte, dupe 
„care miculă Joas, în” ori-ce easi. trebue să moră : 

A. dillustres parents s'il doit son origine, 
La splendeur de son nom! doit hâter sa ruine; 
Dans le vulguire obseur 'si le sort l'a placă, | 
Quimporte quau hasard: un sang vil soit vers6, 

| | | "- (Athalie, «11, sc:5 1) 
Frasmu arată inutilitatea filosofiei, prin acestă dilemă 

pe care o pune unui filosofu din timpulă seu :: 
„Pest lens quacdam res sit oportet philosophia, Si tales reddit; inefieax ae diluta, si tales non mutat.“ 9) . 

, (Epist. ad Bovillum UV. 10). 
Califula araba, Omar Z, la întrebarea generalului său . 

Amru, ce să facă cu biblioteca, din Alexandiia, îi respunse printr'o dilemă :. - 
Dacă cărţi'e din bibliotecă, consună eu Coranulă suntă de pri- sosă; dăcă nu, sunti perieoldse ; deci — și întrunit casă și în al- "tulii — trebuesci arse. pa MI 
Os, Disputa lui Pitagora cu elevul seen, și dilema “Cretanului, arătă lămuritiu câtă de variate suntu formele dilemelora precum și unde pâte conduce abusulu loru, 
„Mai sunt două specii de raționamente pe care Aristotii le deosehesco de silogismulii propriii (lisii, csemplulă și inducțiunea. : | 

+ Lsemplulit este unit + argumentii silogisticii. în care. una din premise este o faptă “istorică sau celi puţinii uni faptii bine. cunoscutii ; prin ur- INaro, argumentarea se: face prin 0 compăraţiu- 
1) De-ora fi Gment ilustri părinţii săi 

Să moră în splendărea ce lui i se Din contra de sara tra 

+ e bine 

cuvine ș 
ge dini vulgulă- cer de jusă, te lucru mare este să pier'ună ticălos ? & Sivu. * 

2] Dacă filosofia te a făcută cca ce osci, este o ciumă ș dacă n'a pututii să te 
schimbe, esto o himera. [Geruzez, het, pag. 100]. 

a
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ne și este mai multii unii motiză puternicii, -de 
câtă unii argumentii. A i 

Ast-felu : plecândă de la prineipiulu CĂ „este rât pe. „tru unit 

popoiii de a fi în luptă eu vecinii să, ȘI, sprijiniți de csem- 
plula, Că „Tebanii a pățiti rău fiindi în. luptă cu Ioeidienii, “ 

Sari butea proba că „ătenienii + voră păţi răi intrânda î în n lup- 

tă cu 'Tebanii, vecinii lori,“ DE 

Argumentarea prin esemplu se pote face în 

mai multe feluri : a pari, a contrario şi a for- 

tiori. | | 

A pari: > 
Servi moherele mei si me isto paeto metuerunt, ut te metuunt 

omnes cives tui, domum meam relinquendam putarem : tu tibi ur- 
bem non! arbitraris? (Cie., in Catilina.) 

A contrario : 
x , 

'Prândăvia este muma tuturor vițielora ; deci mun ca, este din con- ÎN 

„tra preservativulă şi remediulii loră. : | 

“A fortiori : | | 

_.» Les puiens ont su pardonner des injures; done, -& plus forte 

raison, un ehrâtien ne doit pas tre implacable dans sos haines. 1) 

Inducţiunea este unii argumentii prin care se 
„trage, din: enumărutea părțilorii asemenea, con- 

“clusiunea totului. Si . 
Ast-felii, după ce sarii enumăra tote calauni- | 

tățile. cu care puterea absolută apasă neconte- 
nitii unit, poporii, s Sarii pute conchide că :. 

- Puterea absolută este unii răi contra căruia poporele N 

trebue a se apăra. 2) | 

Fiind că mai adesea se întâmplă ca enume- 

"1) Letrane, Style et Cosup.y p. 25, 

2) D, Gusti, Retorica, pag, 60,
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aţiunea să nu fiă complectă, nici inducţiunea 
nu este de câtii unit raţionamentii oratoricii. 

Nu trebue a confunda argumentulă inductiva cu e- 
„semplulii, eu earo se as6mănă ; acesta pune faptele dupe 
„_raționamentă, pe când inducţiunea stabilesce raționamen- 

tului pe fapte. o a 
Inducţiunea: ca și esemplulă se mal numesceii şi raţio- 

namente oratorice spre deosebire de cele-l'alte care se 
numescu şi filosofice, 

In fine argumentulit, personali (rgumentan «d 
hominem) este “unii felii de entimemă, care ros- 
pinge pretențiunile și argumentele adversarului 
prin faptele sati cuvintele sale proprii. E 
“Când Hermione impută lui Oreste uciderea 

lui Pyrrhus, Oreste se justifică reamintindu-ă 
ordinile ce ca însăși în dedese : 

a.» . Quoi! ne. m'avez-vous pas, 
Vous-mâme, ici, tantât; ordonn6 son trâpas ? . 

— - ” e . af - - A PI . i 
- Puberonu acusa pe lăgariu că sa bătută în Africa Ă 

. . .c. a Ă 
contra lui Cesaru, Cicerone justifică pe acusatu prin pur- tarea acusatorului 1) + o | 

„Dar ci acâsta, întrebă, cine qice că Ligariă a făcut o crimă, mergendiă în Africa? “Tocmai acela, care însuși a voitii să mârgă în Africa, care se plângea că a fosta Îîmpedieati de la acesta. de sara, și care, siguri, contru lui-însuşi Cesare, venise armată. pase tute, o Tuberone, acea spadă a ta, seisă în bătălia de la arsale ? după a cul costă umbla paloşula teii ? care era ținta arme- “lori tale ? 'ce gându aveai? ce voia ochil tă? mâinele tale care -era foculii inimel tale ? ce poftial ? ee dorial? 
i 

1) Sea hoe. quaero, quis putet esse crimen, faisse in Africa, Li- 
2 ae3 «) T . . .. o. . . - 

garium ? Nempe îs, qui et 1pse in cadem Africa esse voluit, et pro- hibitum se a Ligario queritur, et certe contra ipstim Caesarem est
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Aceste cuvinte făcură'o impresiune atătu de viă asupra 
lui Cesar, dice Plutarc, 1) în câtă îlu fâcură să lase din . 
mână, tremurândi, hârtiele în care se coprindea, aetulu 

de condamnare. 
Insuşi Cesar se miră iertându pe Ligariii. -. 

2 — Locurile argumentelorii saii locuri comune 

Locuvile comune sui . locurile argumenteloră se 

numcScit” Soigințile "din care se poti ostrage ar- 
sumenfe în gri-ce causă. - e 

IS nnraa numară! o Terre 
. 

" 0”Gausă se. pote considera după aspectele sale 

interne saii esterne; de acea suntii și două clase 
De cetatii . 

de Tocuri comune : întrinsecă, cari se . referii la 
——— , 

însuși subicctulii, și eztrinsecă saii aceesorii cari 

se referii la împrejurările “din afara subrectului. 

«) Principalele Jocuriîntri insecă suntii : definiție 

nea, entomărarea..pila: țilorăl— genulă şi specia, com- 

- paraţiunea, contuariele. lacnurile cari se respingă, 

(repusnantele) în împreună ile, antecedentele-și. con- 

el ECtutu. 
19, Prin “defini sii fiuune, oratorulii pgte aflu, chiar în 

de 

congressus armatus. Quid e enim, 'ubero, destrietus ille tuus in aeie 

Pharsalica, gladius azebat ? cujus latus ille mucro petebat ? qui sen- 

sus erat armorum tuorum ? quae tua, mens? oculi? manus? ardor 

animi ? quid cupiebas? quid optabas? Pro Ligario, e. ă. 

*). Molnar numeră  șâse-spre-lece, adecă : orânduirea, 

numărarea părțiloră pre rîndii; „etimologia, efstiha, n6- 

mulii, feliulă, asemănarea, neasemănarea, împrotivitore, 

încrăjbilore, întâmplări, mcă ânteiă, următore, pricină, 

fapte şi dimpreună judecareu sati sigrisis. (Bel. p. 25 

și 93). 
1] Viaţa lui Cicerone ce. 39,
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natura subiectului despre care vorbesce, unii ar- 
gumentit pentru a dovedi acea ce susține. 

D. Cantemir, 1) voindă a demonstra nimienicia omu- lui,. definesce ast-felu viaţa : ' 

Că ce este viața nâstră ? Aburi. 

Toti ast-feli voindu a lăuda screle îi putemii 'da deti- nițiuni ca: ela este ochiulu cerului, frumuseţea lumii, împăratulă stelelori, făclia a tota pământulu; icâna erea- 
torului și altele asemenea; sai voindi a defăima aurula, căruia lumea se închină ea unui, Idolii, vomu dice că este unii tiran ali inimii omenesci, paguba sufletului, va- paca și stricăciunea . lumii; unelta diavolului, tânguirea faptelora bune, causa resbâeloru, rădăcina, vrăjmășici, scor= nica tuturoră răutăţiloră și altele asemenea. “(Aolnar, Ret. p. 21). - | 
Definiţiunea Oratorică saii poetică se deosihesee e 7 — _ eine de “cea filosofică Sai morală : ÎN 
Ce este omului? Sa 
Filosofulă respunde : Uni animalut raţionalu.. 
-Poetulu însă dice : Ă ÎN 

Ivhomme, en sa course passagtre, 
Nest rien qwune vapeur lâgere Que le soleil fait dissiper: i Sa clarte n'est qw'une nuiţ sombre ; i RE Et ses jours passent comine Pombre-. Que Ioeil suit et voit '6chapper, : GB. Rousscuu, e. I, oda 13). Tar oratoruli (ice : 

70 adunătură 
o enigmă neințelesă 7 sau 

LE 

0 Dumnesgeule! Ce este omulu ş este 6re o minune monstrudsă de lucruri incompatibile * este 
1) Divanula Lumi,
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mai bine, dac'amii pute qice ast-feli, nu este de câti o remăţiţă 
din elă însuși ? o umbră din cea ce a fostii la începutul sti ? unit 

edifieiă 1uinati, care în derîmăturele sele păstrâză încă puțini din 

frumusețea și m: irimea, forţei sale ? ete, 9) — Bossuet, 

2, Linunenarea părţilor conşistă în a înşira di- 
ferițelo_părți_ale..unui_totii._a arăta principalele 
subdivisiuni ale unei idei. | 

p. Cantemir deserie vârstele omenesci, art- 
tândă, prin enumărarea părțilorii, însuşirile fiă- . 

căreia din ele; asemenea şi Boileau la Prancesi, 

Horaţiii la Romani, etc. | 

Nicolae Băleeseu, vorbind de folosele unei i Istorii na 

(ionale a Românilorii, arată care ari fi calităţile trobui- 

tore unei asemeni opere, printi”acâstă enumerare : 

"Ca o' Istoriă să pâtă aduce acoste folâse nu trebuc să fiă numai 

ea unii şiri de Gre-cari întâmplări yolitiee saii militare useate, fără. 

„nică o colâre, fără nici unii adevării locali ; nu trebue să se ocupe: 

numai de Gre-care persâne privilegiate; dar să.ne arate poporulii 

românii, cu instituţiunile, ideile, simţimintele şi obiceiurile «hui în 

deosebite vâa uri. 2) ! 

30 Gonulăt Şi specia Se tntrohuințeză când se pro- 

bâză că trebue; TE-esemplu, a iubi justiţia pen- 

„tru că trebue a iubi virtutea, care este genă în 

vaportii cu justiția; şi veciprocii, că trebue a 

“iubi justiţia, care este una din speciele virtuţii. 

Toti asemenea păcatulu este genii către mândrie, în-, 

vidie, nedreptate şi altele. care suntu speciele sale; ast-felu 

florea este genului iar florile: trandafirulu, crinul, zam-. 

pila ete. suntu specii; metalulu e genu și metalele spe- 

ci, ete a 

1) D. Gusti, Bt. p. 14 
2] Ta. îb., pag, 2%.
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40, paraţiu stabilesee raporturi prin care 4. Comparaţiunea stabilesce ape p! e 
ne silesce a conchide de la mar multi la mai 
puținii, de la mai puțină la mai multi, saii de 
la egali la egali.) 

0: comparaţiune de la mai puţinii la mai multa -este 
acesta : Eu 

A Dacă păgânil an seiută ierta injuriele, apoi ună creștinii fi-va ne- împăcată în ura sa? a ! 
Deo la mai multă la. mai puţină : 
Dacă oniulu celui mai învățalu nu sei încă multe: lucruri, ee se pâte dice despre acei jumătate-învețați de care e plină societatea. 

D. V. A. Urechiă, arată înaltele calități ale fenieii comparând'o, egalu la egali, cu religiunea : 
A vorbi de femeii este a vorbi de o religiune „a omului, şi, ea tâte religiunile, femeia, este unii complesă de mistere; ea tâte reli- giunile, femeia, este o dogmă, carea cere inaj multă eredință de câtă investigațiune, mai multă dragoste de câtu analisă, .... Di mamă, di mirâsă, di soția ... Şi vei avea, -Percepțiunea internă a femeii. 2) 

- , 
Ă 7 Ei . AR Comparaţiunea este cam totii una cu simălitudinea - (a- semenarea), dar diferă de dânsa prin acea că similitudinea „se referă la calitatea lucrului, iar comparaţiunea la mă- rimea, lui, 

i “Comparaţiunea difere asemenea și de figura cu același nume. 
- 

5. Prin contrarie oratorul opune faptului de care. se vorbesce, Gro-cari fapte cu care stă may multit - Sai mal puţinii în contrarii, saii spune. cea ce | 

quod_în. minore - 
aleat în hae quae 

1) Quod in re majore val“t. valeat în minore; valet, valeat in majore; quod în re pari valet, v par es. Cie. Toy, ee. - ” 2] D. Gusti, pugi »
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„nu este unii Iucru spre a se înțelege mai bine: 
ce este : Si. vis pacem, para Dellum. (I.. Liv.) 

Cicerone, arată cea ce earacteriză pe. una eonsula, prin 
ajutoruli contrarieloru : 

“Nu securile. nu fascele, nu lietorii, nu mantaua pretexta, nu or- 

namentele esterne caraeterisă pe uni consuli; ci activitatea, înţe- . 

lepeiunea, deșteptăciunea, patriotismulă, ete. . . - 

Relativi la contrarii, Aristotă, dă unu consilii care, 

„ din tâte preceptele logicei și ale artei oratorice, este mai 
alesi -urmatu : „Dacă vi se punu înainte legile, alergaţi - 

"la natură, dice ela; şi dacă vi se vorbesce de natură, 
trece i de partea legiloru.“ 

N i  Oaarlg 

60. Repugnantele ( negantia, scu repugnantia) 

servă a arăta, imposibilitatea unui fapti. 

Cine-va acusă pe Petru că a ucisi! pe Pavelii; dar clu 
era amiculu sei, clu nu-avea nici uni interesii de mâr- 
tea, sa, el! era “departe de clu: clu repugnă de a fi au- 
torulu acestui omorii. (Cicer., pro Caclio, e. 2; pro Syl- 
la, e. 30). | 

„Repugnante suntii iubirea și ura, avuţia și să- 
ăcia, sciința şi nesciința, viață și mortea,. ete. 

fiind-eă nu potii sta nici o dată împreună. - 

„7, Cireumstanțele sati împrejurările suntii tâte 
par ticulazitătile. care îÎnsoţescii vre-o faptă ș Și ai. 
o mare greutate în argumentări. | 

a 

Cicero dovedesce „că Milone n'a ucisi pe Clodiu, arâ- 
tândă circumstanţele în care acesta se. afla : 

Milone era într'o trăsură, înfășurată“ în “naine * care-lu încureai 

„însoţită de femeia sa, de nwnerâsel selave ale femeii sale.
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Ruiorii au adunată tâte circumstanţele întruni + tehnicii care esprimă persona, lucrati Tocăln, mijloc niotivele, modul și timpulu : e 
Quis, quid, ubi. quibus auxiliis, eur, quo moto. quande.. "Gino ș ce lucru a făeuta ? pentru ce? en ee mijlocii Cu ali căruia ajutori? în care timpi? și în ce loca? 1) „“Tote aceste circumstanțe se potu vede în Cieera (pro Alilone, €. 10, 20, ete.) 

In discursurile judițiare circumstanțele sc 1 vidă în : atenuante, care MiCŞOrEzĂ, și agrara care mărescii gravitatea UnNCĂ Causa. 8, Antecedentele_ și consecentele Sunt lucruri caro s'aii potrecuții înaintea sati în urina uni faptii și care servit spre a-l put6 recunâsee. “Fu, Milone, te ai fosta certati cu Clodiu ; „fata: acestea suntu. anteceden mortii ; tu te faci nevăquta; tea. suntu consecente. [ 
Totu ast-fela putemit sore, arătânda consecinţe 

iu, Par "fosti ameni 
te faptului uciderei. pi 

tu te îndoe:ei „de amicii sc]: ace; 
cel tu escf omoritorula : faptului. areta folosul eo arc lumea de] le ce aru urma când ela w'aru fi Tan întrehuințarea antecedentelor Şi consecen- telorii să nu so.ica do câtă „faptele care sunti _Heapărati trebuinciâse „înțelegerir subiectului. 
Trojanum orditur ab ovo. a IMorat., Ars poet, v. 41. 

umesce totu înc 
U Ori uney fapte. 

Nee gemino bellum 

9%. Causă sc n 
cputulii sati is- voruli unui lucr 

Să 
- Causele Suntu' sau năiscătore (eficiente) ca : sârele care 

dă lumina, arehitectula care clădesee casa, părinții ete.; 
1 Molnar, et. pag. Gl,
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N 

sai materiali : ca lemnele, piâtrele din care se facu ea- 
sele, fierului din care se facu enţitele ete.; san formale. 
care dau diferitele forme ale materiei precum omulu, leulă, 
cari se deosibesei numai prin forme pe când materia e 
aceiași; sau, în fine, causa, mai pote îi și finală, când pro- 
vine din scopulii unui lucru, precum: ostașuli sufere în 
vederea, scopului finala de a învinge, solda pentru care 
se face uni serțieiii, bolnavului ca să se însânătoșeze.. 1) 

Efeclă_se_numesce. urmarea cea mal neapă- 
rată eşită dintr'o causă, d. es : Foculii, care este 
causa; are ca efecte căldura, lumina, fumulii, 

estărbunele și cenuşa eșită dintr'ensele. 
S=Aritândii causele și efectele luerurilorii se laudă 
A sati se defaimă o faptă; se îndâmnă sait se des- 

l demnă de la o lucrare ilicită 
NR 

"Fota între locurile comune intrinseci Sari “bută nu- 
„mera și etimologia, e care încă pote aduce probă în argu- 
mentaţiune, 2) 

b) Locurile estrinseci suntii acelea care nu nascii 
din: însuși subieetuli. = e 

„Cicerone le numesee în genere Mărturii şi. le divide 
în două clase, autorităţi c divine și AtoTitaţrtimane. Prin- 

tre” cele Vântâia ela pune oraculele, 'augurii, profeţiile 
și respunsurile. preoțiloră,: aruspieii, ghicitori; în a dona 
divisiune se află titlurile, promisiunile, jurămintele, în- 
formaţiunile:și mai alesu depunerile” martorilor. 

Locurile, « comune. estrinsecă. se pobi reduce la 
Ă Pie , i LIRI A fi | . 

fa DI 5 

E 1] Vie ad Ter, „ÎI G.D. Ienae 1764, p 29, "Vegi $ şi atu, p. 8, 

- 2 Veţi Molnar, Net, pag, 95. pi , 

  a
p
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șâse maă principale, : legea, “când se invocă. au- 
er - : „toritatea că: 

Legea este obiceiulă ser isi, în opunere cu obiceinlă 
“pământului ; legile. eoprinda, articole san adeveruri morale 

și se împartă în legi naturale şi. legi positive ; legile po- 
sitive. suntu ori. civile, ori culesiastice sau cunone. Din 
punetulu: de vedere alu „materiei, legile suntii sai morale 
sai politice. 

Titturile, când se invâcă “dreptul i _autorități- 
lori constituite sau înțelepciunea _poprelorii (es- 
presă” mar alesii prin proverbe) ; Fame (svonulti), 
când se invocă opiniunea; publică ŞI actulii se 

" dice de notosietate__publică Saii ziotoriăi; 1) jură- 
mentulă, cănd se invocă, santitatea ca jurământului: 
mianturiă, când, se. invocă “autoritatea, morală” a, - 
depiunerilorii personale; iar altă dată cra și. ces- 
tiunea Sail chinurile la. care erai „Supuși AGU- 
sații. A . | 

Retorii moderni! punti, între aceste locuri“ C0- 
mune, şi unele  Sciințe > Și, ați i may răspândite. din 
care oraforulii "DotEs SĂ-ȘI procure, în orl-ce causă, argumente; precum istoria, filosofia . și. altele: 
„Tâte aceste locuri comune estrinsecă poti fi invocate atâti în  confirmațiune Câtii și în res- În mmnen i e aa Ea pingere. 

Intre locurile. estrinseci, sau cele din afară, Molnar (Ret., 9) pune Şi „pentru înaintea judecată“ care, în - adeverii, se invocă: ca proba atâta spre a susține câta și 

1] Vox populi, vex Dei, 
: -. . .
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spre + a respinge o ) acusațiune ore-care. In dreptu, acesti 
argumentu, e cunoscutii sub numele de _mantoritafea lu 
cruda judecatii 

Locurile comune, “intrinseci oră estrinseci, de 
și fârte multi lăudate de retorii vechi, ai fostii 

_ Însă departe de: a oferi singurulii metodă pen- 
tru aflarea argumentelorii. i 
"= Cehă mai buni îbijloGii; de a afla probele, este 

de -a medita_afundii_subiectuli_ şi de a-l con- 
sideru, cu. atenţiune sub tote “fețele sale. 

mi A 
Cui lecta potenter exit res, mcetotzael Le 

Nee facundia deseret: hune, nee lucid ordo.. * 

e 
Sl 

Horat. Ars poet., v.:40. & UL 

II. DESPR E MORAVURI 

     
    

“Cea Pântâiu calitate, ce oratorulii trebue Să. 
„arete în discursurile sale, este probitatea. | Cei, 
vechi (Quint. XII. 1) ati definiti pe oratoră. unii 

Că Sa. si prin care se pote ca e o bună 
„Opiniune printre concetăţenii săi. E 

hăvbatii buni deprinsii la vorbire; cir bonus. di- - | 
cendi peritus.- A | . 

A doua calitate, morale ă oratoruliiă, ostoma- | 
destia._ Nimiii nu supără pe auditorii mat multi 
de câtii mândria_omului- care vothosgo înaintea 

N lui, a dis Quintiliani. |. Greg : 

: Modestia este necesară -ori-cărul omu: eu atâtu mai: 
mult omului bablică. e Pa 

“
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Pe PA NOD a OPOP PAPP 

„Le moi est haissable, a disii Pascal; je le huirai toujours : il 

est Pennemi et voudrait-&tre. le tyran de tous les autres.“ 

- (Pensces, eh. 20). 

Cu probitatea și cu modestia oratorulii trebue 
să întrunâscă bunăvoința sai, mal bine, intorez 
a a și -. „sulii pentru, binele .celorii ce-li ascultă. 

"O a patra calitate” 631 este, _prudenţi Gat Găe cere 
ca oratorulii să fii competinte în “în materiele de-. 
spre. care vorbesce și mai luninatăt de & GALE as 

E russian adresei , 

cultătorii săi. e 

Afară de aceste patru calităţi, necesare în orl-co cu-. 
vântare, oratorulit trebue să aibă şi alte_ virtuţi, dupe îm- 

-prejurări Tprecuni une-ori bunătatea și dulesţa, alte-ori în- 
a 

drăsnela, statornicia;_ aci dragostcă ȘI frăgediinea,. colo 

respectuli și și Jertiirea, Altă dată Tărași Aspreţulrea glorici, 
a plăcârilori, a avuţiilori, ș. e. |: (Mare Ref, Ş 30: 

Tâte aceste calități oratorulii să nu le anunte . 

singurii că le_posedă.;-ci, șă lasc-a result sin-. 
gure_din_euvintelo. sale: de CET cGosart d. 
IatO-UGOSSDire intre moravut veale, spe care 0- 
ratorulii le posede în adevării, și moravuri ora- 
torice, care resultă din discursurile sale. 
—— 

! 

Moravurile oratorice produci _emoțiuni dulei, insinuan-. 
te, care mergi E TI mimă și adudit îneredlese. 4 dar pen- 
tru a râsturiă? pentru a A captișă, orato iii _are ro trebuinta. 

PA Peter, zii ne emnasp 
de_acele moţiuni_ „impetuose.. care, se. „numesen- -Dasiuni 
Sau wpaleticuli= > aaa neta 

  

   

    

    

  

1) Patima are o deosebită infuența în meşteşugulă | de a îndu- 
„pleca Teac ori ce cuvântare fară patimă, fară ă înfocare este 6lă,.. 
săracă, sterpă și fără putere. (Aare, p. 52, 53).
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(II. DESPRE PASIUSI .. 

Retorii, ca și filosofii, numeseii pasiuni acele 

mişcări vii și „iresistibile, care me ătragi. căt Gto 
“unit ObIeGtii saji_care_pe_: abată de la dânsulii. | 

PăziuiiilG, considerate relativii la elocinţă, se 

potii: defini, nisce: sentimente_ale__sufietului în- 

soțite de e durere şi de_ de_plăcere, şi care aducii o 
așa schimbare în spirităi, în câtii, asupra, acelo- 
rașă lucruri, „judecata sa nu este accăași. 5 

Oratorului eşcită . pașiunile Săi directă sati în-. 

directii. Este pateticii directi când “Oratorulii, 
me OS) 

animându-se_ mai întâi „li însuși, —se_silesee a 
meri Taran i 

comunica și altora "aceleaşi „pasiuni. _ Este pate- 
tieii indireetăi ș Sail. “GHGGtată, “când. oratorulii se 

mărginesee a înfățișa obiectele, -tablouiilG” sati 
„cuvintele, „proprii de.a aţița,. pasiunile, ast-felii în 

câtii, însuși auditorulii. Să. „Se. _animeze „de sine. SA 0/0 (0. Sile 
Antoniu, voindă să, aţițe pâ Romani a “răshuna 
“mârtea lui Cesar, le citi testamentulii: care a 

o “ 3 . SU i = 
răta Yubirea acestui dictatorii pentru poporii :. 

acesta oste unii patetică indirectă. Dar când -Ci- 
cerone, voindi să înfurieze senatulii în contra 

„lui Catilina, se înfuriază eli însuși în gradulit 
cel mai înaltii, la vederea crimelorii și vițiuri- 
lorii acestui -răsvrătitori, atunci el întrebuin- 

“țâză pateticulă directă. ?) | = 
In diseursăi, .pateticulii directii trebue: să fii 
precesii de celii indireetii. 

| 1) Givert [cf. Mare, Ret., pag.: 66], — 2) Manli, Literatura, p. 403108, 

, 2, €
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Cele ' două pasiuni fundamentale, „Ja care . se 
referii tâte cele-alte; sunt: fubirea s și aa. - 
„Pentru a escita Biro, trebue a arăt” spiri-" 

„bulă obiectele cu i Dăcute și utile celorii 
cari le ascultă : se: inspiră iubirea de țeră, de li- 
evtate, de muncă, de virtute, „când se arătă cu 
„tăriă. foldsele lori. 

DAE Same SA ame A N erei poa aan a ai 

    

 Ast-felu Horaţiu, ne îndrăgostesce de singurătatea sa, 
când dice : 

"O rus, quando ego te aspiciam? gnandoque licebit 
- Nune.veterum libris, nune somno et inertibus horis, 
Ducere sollicitae jueunda oblivia vitae? 

, (Sat, 77, 6, 60) 

Totu ast-fela şi Depărăţianu, ne însuflă  jubirea vieţii 
de ţară, când cântă : ” - 

Mie dati- mi. valea verde; 
Unde pierde . 

Omului negrele gândiri; 
Unde-ţi uiţi de infamia 

Și sclavia, : 
Auritelorii zidirt. 

(Vera la țeră) 

Ura so oseită prin mijloce opuse acelora „care 
„produci Yuhirea. 

„ Andromâca, în Raciue, pentru a face pe Piru. odiosu, reamintesce ororile 'ce elu comisese la împresurarea "Lroei , 
Songe, songe, Câphise, ă cette nuit eruelle 
Qui fut pour tout un peuple une nuit stecnelle; 
Figure-toi Pyrrhus, les yeux &tineelants, 
Entrant ă la Iueur de nos palais brâlants, 
„Sur tous mes frâres morts se faisant un passage, 
Et, de sang tsut couveri, cehauftint le carnage; ... Songe aux eris des vainqucurs, songe aux cris des mourants - Dans la flamme Gtouilâs, sous le fer expirants;
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Peins-toi duus ces horreurs Andromaque &perdue : 
Voilă comine Pyrrhus vint s'offrir î mu vue. 

Resorturile, eare producii_Jubirea_și_ ura .ser- 
'vescii pentru a, 6scita! și pasiunile ..care ținii de 
acestea, precum hucuria;. mila. frică, indienațiu- 

SOD 

nea, mânia, ete. 3) o 

 Pentiu a e seita pasiunile însă, — po , lângă 0 
judecată, sănătosă — trebue a le incerca singură, 

fiă prin unii sentimentii - reali şi protundii, fiă 

“prin 0 imaginațiune vite care pâte înlocui sen- 
timentulii : | 

Sinceritatea este o  condiţiune imperiosti ce- 

- rută în deşteptare ca pasiunilorii ; ; 

Si_vis_me.flore,. olenduum est _ 

Primum, isi tipi RI
) 

Pour me tirer des pleurs il faut que: tous pleuriez, 

(licit ccă (loui maestri Al artoj, cei două legisla-. 

„tori ai bunului sustii, “Horaţit ŞI Boileau.i =) 

In oră-ce. casti oratorulii, „voindii să eseite pa- 
'siunile, să se forâscă . de a păcătui contra bunu- 

lui gustii ; pentru -acâsta, elit va trebui să obser- 
ve Gre-cari .regule : 

o. 'Oratorulii să observe dacă materia, discur- 
sului_com »orti pateticulii; căci emoțiunile mark 
nu convinii. afaceri orit mik. 

: Racine: ne dă ună: oseni u de . patetieti 'dislocatu în 
Les Plaideurs, unde. IIntime, unu avocati, vorbindi pen- 

  
1) Vegi şi Mânliu, Lit. pe aut, sau: — Veqi şi Marcovici, fut. p. 54, saq. 

- - Ni . 7 . ,
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tru ună “câine care mânease uni claponă, începe cu- 
vântarea sa prin aceste. cuvinte grave, traduse din Cice- 
rone (pro Quintio, e. 1): E 

Messicurs, tout ce qui peut âtonner: un coupable, 
„"Pout ce que les mortels ont de plus redoutable, 
Semble s'âtre assembl€ coritre nous par hasard : 
Je veux dire la brigue ct leloquenee .., o | 
Qvarrive-t-il, messieurs ? On. vient. Comment vient-ou ? 
On poursuit ma partie;-on foree une maison. 
Quelle maison ? Maison de notre: propre juge. - 
On brise le cellier qui nous sert de refuge; . 
De vol, de brigandage on nous delare auteurs, 
On -nous traîne, on nous livre ă nos aceusateurs, 

In acestii casă oratorulii devine unii decla- 
„ matoră. ă i NE 

Spre batjocura unora asemeni oratori nimieniciţi, Mar- 
țiala dice câtre unu avoeatu : „Domnule, pricina mea nu 
„se atinge nici. de silnicie, nici de amoră, nici de otră- 
„Yire,-ei -numai de trei: capre ce mi s'au furatu,. pentru - 
„care et pîreseu pe vecinulă meu, și trebue -să dove- 
„deşti judecătorului temeiulă bănuelii mele. Dar Dumnâta, 
„vorbeşti, . cu glasu mare și cu toni. înfoeatu, : de bătălia 
„de la Cane, de: resboiulu lui Mitridatu,. de înșelăciunea 
„ȘI de cumplirea Cartagineziloră ; pomenești pe Sila, pe 
„Marie, pe Muţius! E! Domnișorule ; di, mă rogi, doue . „Yorbo- și pentru sîrmanele mele capre. 1) : 

% Chiar când natura suhiacea măi 2. Chiar când. natura subiectului pote lua miș- cări pasionate, oratorulii nu; trebue să se avânte. întinsele: așteptate RI Băi DIG | nt Cnsele pe ncașteptate_și. fără preparațiune ; - 
căci elocința patetică nu subjug | ă spiritele de 
cătit după ce le a su uşii prin forța, raționanente=:       

1] Mare, Bet, p. 30, |



NVENȚIUNE . 5 INVENȚIUNEA 25 
e DAT DORIT 3 Dara DP DEL DODI DPI IDD aL ee Dee Dear memo ce 

lorii: iar pasiunea. 1 mare. efectii de catia asupra 
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celorii Gari deja suntii convinși. 
Peace aceea, 

Ast-felu—se întrâbă Marcovici— cine nu va: vărsa la- 
„erâmi la plângerea lui lung asupra fiului stu Filandru.? 

„Fericirea, mea a perită împreună eu tine, iubitule Filandre ! sus- 
„pinulă tei celi după urmă a întuneeati strălucirea sârelui moi! 

„pământulă desamâăgitu a pierduti tâtă frumuseţea sa. Unde suntii - 

„Immindsele plăzmuiri, auritele podoabe eu care - înfăţişarea ta îl 

„împodobea? En nu văi acum într'ensulă de cât o pustietate în- 

“ „tuneeosă şi grozavă înecată în lacremni, unde betrâneţile mele, pă- 

„răsite. de tâtă ființa simţitâre, sunt. osîndite să petreeă întru în- 

Ctristare si amărăciune. Tu ai muritii! totă zidirea te joleşte, și ei 

„În braţele ee mal petrundâtore desnădăjduiri, azvîrliti de o dată, 

„în zadarii vărsi laerâml. .... În zadari!... Of!-.. curgeţi . 

„eurgeţi fără încetare . RA iată mormântulii lu Pilanăru, însufieţiţi-I 

„ţerîna. Iubitule Filandre, vino! A!... vino!... dar ce? .. Mor-. 

„mântulii se cutremură. .... 'Țărînu se mișcă ,:. m'a auditi „... sc. 

„sc6lă... A!... vino! o dată să te mal vâţi, şi apol... apoi eu 

„tine în braţe să m& odihneseii!..: Of! cum mă amăgesei!,.. za 

„darniee suntii plânsetele mele! E co îndrăzneseii â cere de la o - 

„ţărînă nesimţitore şi mută azvârlită și pierdută î în nâptea mormân- 

nturilorii ! . „.* (Bet, p. 71) De “ 

    Unii oiatorii, care ishuenesee. “înainte de: a fi 

preparatii spiritul judecătorilorii saii ascultăto- 
poe me ti ppm 

rilOFii s6i, senin: (Ic60iGErOnG ron (Urat. c..28), 

cu unii. omii beti în mijloculii uncă mulțimi de 
_ Dn îi rm 

Nămândi,. vinolentus înter s0b;-i03. 

30—Oratorulă să nu inșiste pr6 multii asupra 

pasiunilorit oratorice ; nicăeri nu trebue mai multii 

observată regula , „de a nu vorbi nică o dată DIE __ 

“multi de câți în mișcările escitate «le discursit. 

Nimic nu sc şterge mal lesne ca lacrimile, a 

disii Cicerone (ad. Ierveuniun, II; ai; „de Inwent.. 

Ţ, 55); pihil enim lacryma citius. covescit.
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“Poti așa trebue a observa și spre:a nu în- 
trerupe, fără timpi, mișcările patetice. 

+. Pasiunile_ să fiă mai multi întrehuiuțate în 
perorațiune, fără a fi eseluse. din narațiune și „din confiriiaţiune. Numai după ce s'a desroltatii ore-care_căldură_ în corpulii discursului se o pâte? 
oratorii, aștepta e ca pateticulii să misce în po- „rorațiune, -. 5 E . 

    

Ast- fel, Cieerone, avândi să nareze, în a cincea ie "rina; chinul lui Găvius bătut cu-nuiele în: piaţa Mesinei, deserie nu. numai tote împrejurările acestui fapti atroce, în modului celt mai adevărata - și atingătora, dar ela a „mesteci în naraţiunea - sa chiar trăsuri vii și patetice., 
Acolo sc vâdii aceste mari idei : să pune pe unii i cctațiană ro- manit în ficre, este o crimă; ali bate cu nuiele, este ună atentată; „a-i ucide, este aprope unii paricida ; ce ari îi restignindu-la pe o eruee?.... Dacă ași vorbi la nescari stânce din. pustiul sâlbatecu, . ele ari fi atinse de aceste fapte barbare; cum. nu arii trebui sa,. misce pe nisce senatori romani, proiector ai legiloră “şi ar liber-. i tățiI 2... De Supliciis, cap. G6, 

% Orătorulii, pentru : a mișca, Şă aibă în ve- dece: disposițiunea i Spiritelorii ascultă SrilGt: la” Ci Gonna” cl, pote inspira “unii “Scatimontie cu totulii. opusii. Celii care se află în întristaro, se va Supăra voindii cineva a-i inspira sentimente de oucurii, De o cam-dată Vă orulii să” fiă tristi ca I dânsul până va pute săi “se introducă, în inimă. Să, se aibă de: asemenea în vedere dife- * „Tintele_de etate, de con liţiune- sociali Ag: 102 Tavuri, “de CATAGEGre ote, Unori Suenă instruiți” 

    

  

— ..
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niu li se.va vorbi Gu unora simpli; unui tinării, 

ca pa bătrânii, ete. 1). IE 

| „0 observaţiune impor tanti — de care orato- 

i trebue să mai țiă sâmă, în fino— este că, 

astă i, „nu =Se-—muă „pe eunite întrebuințarea pre 

multă i pateticului, “ca Oraforilorii romani. În 

timpii republicei, pentru a îndupleca, pe judecă- 

tonă, era—mai totii-d'auna—destulii, de a-i mișca 

sait de a și-i face favorabilă, chiar prin -mijlO- 

cele e_cele_ mal mai_îndrăsneţe : La Romani patetieulti 

cra sublizul clocite. > 

Uicero spune (în Orat.. e. 38) că ela a fosta! în- 

trerupti . de: gemetele și suspinele auditorului, când, 

mijloculu for ului, însufleţindu prin plângerile sale dis. 

_cursula celu: mai atingetori, luă pe: fiulu lui Flacus în 

braţe, îlu presentă judecătorilora. şi imploră - pentru clu 

umanitatea și legile (pro Flacco, c. 42). 

 Asemene. scene, astădi, arii pare nai potrivite. 

pentr u teatru de câtii pentr u unii tribunalii seriosi, 

_ Moragurile. si pasiunile. oenpaii unii locn mare în pre- 
Smia 

ceptele retorilorii vechi : Aristoti le consacră mai totă 

cartea a doua din Retorica șa, cea mai preţiosă din 

tte-trei, şi în care se observă mai multa aceli spirit ut 

“de” observaţiune ce eli punea în' tote cunoseiințele u- 
095 d) 

mane ; Cicerone a tratati același subiecti - din propria 

sa esperienţă (de Orat., ÎL, 42—55), şi i-a consacrati 

cele mai frumose: cugetări ale sale. " 

—. ceata mem 

1) Erit ars maina semper 'circumspicero, quid personae. quis loco, qui tem 

pori conveniat, ([J. Severiunus; Proccept, rhetor., pe 359). i
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DISPOSIȚIUNEHA 
Disposițiunea, în arta oratorică, învâță a punc - 

| EĂ , 
za = Teme în. ordine tâte păriile_ procurate de Invențiune, 

zmei matii zenzmre a Api Pama E area i ie . “ > “după natura și interesul subiectului ce. se tra 

„Xu-e destulii a se arăta spiritului multe lu- cvuri, a disti Montesquieu, trebue a le. arăta în__ ordine, de acea. disposiţiunea esto forte CGOSA- Dee e ai E Ă SRI 
. 

Tă discursului. „Acestă a doua parte a Retori- Col — diee Marcovici — este atâtu “de neapăra- tă, în câtă fără dânsa “cea, d'ântâiti nu este de nici unii folosii. (Ret, $62). Aa Retorii numără Ș6se- părți în discursulii ora- . toricii : exordiulii, propunerea (în care sc află și cc. . m i Ca j , N divisiunea); narațiunea, probareu sai confirina- țiunea, respingerea și peroraţiunea. *).. 
*) Acesta divisiune este așa de naturală în cât se deosibesea în "discursurile cele may simple și cele mai puțină întinse ; aq. es, : Unii -eopilă, dacă are să facă vre-o cerere” părinţiloră sau profeso- rilor săi, se va apropia de dânșii, cu unii acră Sraţiosi și supusă, ŞI le. va udresa, câte-vu: cuvinte plăcute şi linusităre,. se vu informa despre sănătatea lorâ apă” adestii erori elii. va risea propune» . red Si: vă cere voiă pentru o primblare, ori îngăduirea, unei dutorir; dacă i se face câtu de puţină resistența, clu va pune îna- . „inte buna, sa purtare, silința sa, succesele sale; va promite că "ȘI ra



DISPOSIȚIUNEA , 29 
PI 

  

prana 

    

see 

    

rara are re 

Când disposiţiunea coprinde tote aceste părți 

în ordinea indicată se dice regulată ; ian neregu- 

lată când — pentru unii. envântii particulari — 

cu se abate. mai multi sait mar putinii. de la 

acâstă regulă 
Se numără 6 părți în discursii, nu pentru că 

“trebue să intre tote și totii-dl'auna; ci, pentru că 

potii intra, în unele casură, în Gre-eari discur- 

sună. In cele în! multe cause avocaţii „se mul- 
țămescii cu narațiunea (faptelorii), cu confirma- 

rea (prâBelori) şi cu respingerea (argumentelorii 

adversarului). a | | 

- Exordiulii. și, peroraţiunea n'aii loci de câtii 

“în Subiectele ma. 5 

Nică chiar ordinea, în care trebue să se sue- 

e6dă părțile discursurilorii, nn este rigurosii totiui- 

Vauna aceiaşi. dupe cum observă Cicerone. !) 

Necesitatea ciusci este cea nai hună călăuză 

în disposițiune. 3) a 

]. EXORDIULU. 

Brordiulii este începutulii discursului, care pre- 

pară pe auditorii a asculta urmarea. - 

- îndoiii silinţele, acesta va fi confirmațiunea sa, Dacă i seva aduce 

neseari obiecțiuui, ela nu va lipsi de a le respinge; în fine, dacă 

tota .nu i se pote acorda cererea, elii va aduna tâte argumentele sale 

întro perorațiune, “le va da mai multă forță prin: mângăerele 

„sai prin lacrimile sale; eopiluli va urma același drumi ea Și ora- 

torulia, căci acesti drumi este drumulii natutei. (Gâruzez, p. 108). 

1) Rhetor. ad Herennium, III, 9. 

2) Intocmirea pune la rândă şi aşeză câte stat aflată, şi fisce care lucru din cele 

aflate la loculă sefi. (Molnar, pag. 21).
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Oprectuni oratorului. în exoxdiu este de a 
atrage bunăvoința și atențiunea, ascultiitorilorii. II) 
pie. Bunăvoinţa *și-o atrage, oratorula, prin espresiu- n rea moravurilor sale, printr'uni acri: de. robitate -şi 9 de modeştia. Modestia, care înalță meritele și virtuțile, să AsE & nu degenereze însă în timiditate, ă | d Oratorulu va atrage încă bunăvoința, auditorului Sau a judeeătorilora, pentru interesele ce aperă, dându o idee bună despre cei ce-i aperă și argtându-i. ea incapabili de ură, de nedreptate, de îndărătnieia (Cicer.., de Orat., II. 43). Pe! adversari, din „contra, îi va aresta prin eulori opuse, dar fără pasiune Şi numai din' necesitatea de a a- păra pe clienţii sei. 

i 

    

Retorii vechi cereau, în fn, ca, „dupe împrejurări, 0- ratorulu să intereseze pe judecători prin motive trase din persona oratorului și chiar a judecătorilor. Astadi oratorulă nu trebue să VYorhbâscă de dânsulii de câta la trebuinţă ; iar pe judecători să nu-i laude de câtn când cunâsce bine arta, de a n lăuda. 2) 
20. Atenţiunea se provoci, presentânda. afacerea de care se vorhesce ca: importantă. și în stare de a interesa pe societate; : oratorulij trebue iarăși să se Silâscă a face ca, . începutulu discursului SEu, si-i formeze. o- bună o- piniă despre talentula . și cumoseiințele sale; în fine tre- Due să fii scurta și: precisa, 
Prin urmare exordiula trebue lucrată eu multa îngri- jire și- Serupula ; fiind-eă aeâstă parte este: mai întâia as- cultată și po care critica o er nţă mai putini, și fiind-că „Începutula iaste jumătate a totu lucru. & (Dimidium faeti qui  coepit habet. Ior.) 3) 

| N 
1) Si auditorem feccrit benerolu, attentum, docitem.:. [Cic. de Ovat,, >, 19]. 
2] Y edi şi Mare,, Ret. p. 80, — 3) Moln, şi Ger. pet, pe 1,
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| Dacă exordiula este ră, eli tirâsce „adesea tota dis 
cursuli în disgraţia. sa; daca este buni, clii orhesce:a-" 
“supra defeetelorii restului Juerărei. Cicerone a (isi : Ves- 
„uta honesta, aditusque ad causa fuciet ilnstr es (0- 
rat.. e. 15). : 

La cel vechi se mai află o a treia, condiţiune 
a  exordiului, ut docilem. auditorem faciat, adică, . 

N] , 

v 

Lă 

y 

"Acâstă regulă se coprinde în a doua; căci, pentru. a 
atrage atenţiunea auditorului, celă mai buna mijlociu e 
de a-i lumina spiritulu. presentându sub unu aspectu in- 
teresant cestiunea despre. care; se vorbesce, 

Cicerone cerea de la exordii acâstă.-a treia calitate pen- 
tru că ela înțelegea prin ac6sta propunerea și divisiunca. 

Cicerone mai cere iărăși. ca —' dacă din întâmplare — 
timpulu, locula, venirea -eui-va, o interpelare Sai unu cu! 
ventu alu adversarului, mai alesă în perorațiunea lui, ne 
dă ocasia de a începe diseursulit prin o trăsătură pro- 
priă cireumstanţei să scimit a „profita. de densa. 

Precaigiur oratorice 

Precauţiunile oratorice suntii mijlâcele prih care 
oratorulăi,. fiind siliti a vorbi despre lucru ură ne- 

plăcute auditorului, pâte totuși ajunge. Să-l Gâş- 
tige bunăvoința. și atenţiunea sa. i 

“Precautiunile oratoriee ai. aplicațiunea lori 
mail alesii în exordliulii, pe care-lii earacterisămii 
sub numele IG oxorditi insinuantii. Dă 

Exordiulii se riiiesce iusinuauti, când. orato- 
rulii întră en: multă precauțiune în discursul
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voința şi atențiunea auditorului. 

ii, de tâmă să nu pierdă de la începutii bună- 

Cicerone. dă unii frumosu esemplu, de exordiui însinu- 
anti, în discursulii sen contra, legei agrarie; în care, elă, 
începe prin a -aduee poporului multămiri Pântru demui- 
tatea consulară cu care îla onorase' de curendi; apoi de- 
clară că, datorindu poporului totu ce este, ela voesce să 
fiă. unu consulă populari. Face însă esplicațiunea, aces- 
tui cuvânti și — după ce a deosebiti diferitele sale în-. 
telesuri; după ce a descoperiti “intrigile secrete ale tii- 
bunilorii, . care "ȘI acoperiati eu acestui: nume seopurile 
lori ambiţidse; dupe ce laudă pe fraţii Grachi, acei ze- 
loși apărători ai legei agrare şi a căroru memoria, pen- 
tru acesti cuvântii, era așa de scumpă poporului romani— 
dupe ce sa insinuată puţini câte puţinu în spiritula 

" anditoriloră sei și s'a facută în fine stăpânu pe dânsul, 
elu, totuși nu îndrăsnesee a ataca legea despre care era vorba, ei se mulţămesce -de a declara că, dacă poporul | însuși nu recunâsce că acâstă lege, su) o aparință ade- menitore,- ameninţă repausulu și libertatea sa, clh se va uni eu dânsulu și va oferi și consimțimântulu sâu aces- tei legi: (De lege agraria contra Rule, e I—VI. Acestu exordiu produse efeetulu așteptatu; căci, popo- “vulu, lau vocea elocinte a consulului seu, respinse legea agrară. 1). i 

Songipţile ezordiuluă . 
teal i, a fai de RR Exordiulii trebue să-și tragă origina, sa chiar din fondulii cestiuni); de acea, celii puţinii în Compune- „rile mari, oratorulii.riu se va,_ocuba.- ordliii_€ 

„ orato ulii nu,se va_ocupa! de exorditi_ de 
remre sri oa 

câtii după ce-și Ya fi studiati îndestuli subrectulă. | 
1] Letrane, Rhet., p. 292,
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Cu tâte astea însă, oratorulă” îşi pote începe diseur- 
sulă, sai 10 esprimânda îndoiala în care se află de a 

     
să 3” eu o comparaţiune (sigrisis), ori 40 eu o alegoria; 

este a se lăuda sau defiima, sai 6" arâtânda cele “ăia 
luntru ale_uer rolui.„(tesa); s sau '70 cu 9 , deseripțiune,. ori 

0 Ss 9 9 S0 cu o istoris sire, sai, 9 cu'o. rugăciune, Sri ri, go eu o 
esperienţă, u ună Ssemplu, unii „obiceiu, ete. ! 

oops Îi iei oa pa AI Ai 

Exordiuli are unii mare efectii mai ales, când 
este luatii din o cirgumstanță locală de care scie. 
profita, oratoruli. Mi De 

Cicerone, pledându pentru Celius, voia să de afacerei 
sale unu caracterii: neînsemnati; pe când. adversarii o 
tratau ea ună lucru îngrozitori, eare, prin importanţa sa, 
nu putea suferi nici o întârdiere; ei făcuseră chiar. să se 
judece într'o di de serhătore, - când se făceau jocuri pu- 
blice și în care tâte :tribunalele erau închise. Cicerone 

„trage. chiar din acestă împrejnrare, mijlocula de a inspira 
“ună sentimentu de dispreţ și de inditerintă_ pentru acu- 
saţiune :elu presupune că unu streini. sosesee chiar în. 
momentului de a se- începe cercetarea - afacerei : 

4 

“Si quis, judices, fortă nune adsit, ignarus Jegum, “judieiorum, con- 
" suetudinis' nostrae ; miretur profeetă, quae: sit tanta atroeitas hujusce 

causae, qudd diebus festis ludisque publicis, omnibus negotiis foren- 
sibus intermissis, unum hoe judicium exereeatur;- nee dubitet quin 
tanti faeinoris reus'arguatur, ut, eo neglecto, civitas stare non pos- - 
sit, . . Quum verd audiat, nullumu facinus. nullam audaciam; null 
vim i in judicium voeari ;- sed adoleseentem illustri i ingenio, industriă, 
gratiă, accusari ab ejus “Ali, quem ipse in judicium-ot vocat et vo- 
cârit; oppugnari autem huue opibus meretrieiis... „3 VOS laboriosos 
existimet, quibus otiosis ne iu communi quidem otio lieeat esse. 

- 

1. Vegi Molnar, Ref., p. 115, sqq.
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Printracâstă idee, ce oratorulu dă despre causa sa, a- 
£ Și . PI , . .. 1 
facerea: perdu tâtă importanţa sa, după cum doria și. Ci 

cerone.. 

B de observatii ca, exordiulii, să nu'șI.-iea în- 
- .. ua , uguntaie o aanapae 7 agita 

ceputulii: din o depărtare pre mare, Sail Să. fiă o 
o rr erai ce rm a 

disproporțiă simțitore între cugătăiiile . exordiu- 

lui și natura subiectului, n 

ol wo bedaz_ L'Intims 
- Avant 'la naissance du monde... 

Dandin, Vâillaut 

Avocat, ah ! passons au dluge. ! 
Ă "Racine, les pluid,, a. NIL, sc. 3. 

Exordiulu este viţiosa când se potrivesce la mai multe 
cause; astu felu”du”exdidiii să numesee”banalu-sauțiil” 
garii; xordiulu se dice comunu când pâte fi întrebuin- 
ţatu întoemai, sau cu puţine_schimbări, de amendoue păr- 

„țile adverse; se numesee. străini Sai înipiumutatu (se- 
ȘI Sr pre saŢ A .. . A paratum, fiăiislatum), când nu nasee din causă, sau când 

nu i se potrivesce. Exordiulu pâte fi încă sau prâ-stră= 
, Jucitori, sau pr6_lungă, sai, puţină potrivită cu naraţiu- 

nea; în fine, este defectuosi, ori de câte ori nu inspiră 
auditorului bunăvoința, interesului, trebuinţa de a asculta”. 

= 

„Stilulă Haorcdiului 

„Stilulii exordiului este de “ordinari simplu și 
temperatii, pentru a fi în raport cu “disposiţiu- 
nea spiritelori, pe care încă nu le-a, mişcatii nică 

_0 circumstanță din afară. Dar el pote fi şi. so 
le AS = “. = . Ă SA - — emnă, sait măreţi, dacă locul în care se Yol- . Ni 

N 

1 Cicerone, ad Jerreuni, 1, 1; de Incent., 1, 15,
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hesee și natura subiectului suferă solemnitatea- 
și măreția, cuvinteloriă. | 

i Minailu Cogălniceanu începe cuvântul său introdue- 
_tivu — la „Cursulu de Istoria naţională“ rostitu în 24 -No- 

emvrie. 1845, în Academia Mihăilenă — astu-felu : 

După priveliseea amo), după minunile naturei, nimici nu este may 
interesanti, mai măreți, mai vreiniei de luarea nostră aminte, de 

„câtii Istoria. îi 

Exordiulii pte fi chiar vehementă, dacă audi- 
torulii este agitati de Gre-cari pasiuni violenţi. 

In bătălia de lengă Sibiiu, când ostașii români spăi- 
mâniaţi de multimea Ungurilorii, voiau să fugă, Mihaiu 
— călare pe ună calu spumegătoriă, plini: de foci, aco- 
perita de. sudăre şi de prafu — se nevoi, spune Bălcescu, 
a opri pe fugari strigându-le : „Ce va să qică aeâstă mi- 
șelia? Co ra să qică aeâstă spăimântare neobicinuită, care 
ve face să lăsaţi a ve. scăpa din mâini o biruinţă câști-” 
gata? ete. 1 

u 
„ Acestii genii de oxordii "Se. înaă numesce: Și 

ez ar abrupto. 
pot tai 

” II. PROPUXEREA ȘI DIVISIUNEA 

" Propunerea este sumarul „stă. peris ali, 
: vă. a ar ii discursu- subiectului.” ka servă. a arăta scopul scurs 

luă, saii a determina starea cestiunei. 

Ast-folă : 

„Eu nu vă voii i spune nici de cun, d. judecători, că 
mortea lui Clodius este unu evenimentu fericită pentru 

1, Is, Româniloră sub Iichaiă-Voda Vitezulă, p, 372,
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republică; secopulu mei este de a vt proba că Clodiusa 
întinsu curse lui Milon pentru a-l ucide; și, dupe ce + 

voiu fi demonstrata că acesti omori este limpede ea lu 
mina Qilei, atunei în fine mă voii ruga, voii cere să ve 
înduplecaţi ca, dacă ami perdutu totu restul, să ni se 
lase celi: puțini dreptula de a ne apăra contra îndrăs- 

 nelei și uneltirilora unui inimicu.“ (Cic., pro Mil. c.2)! 

„Propunerea este simplă și compusă. Cea sim- 
plă, mare de câtii unii singurii obieetii de probatii; 
precum este în diseursulii lui: Massilon asupra. 
esemplelorii celorii mavră : | Da 

„ Esemplele prinţiloră .şiale celoră mari se înfâşură pe - 
acâstă alternativă inevitabilă “ei nu ari seci nici .să se 
pi6rdă, nici să se mântu6seă. singuri. Adeverui de căpe- - 
tenie care.va face subiectului acestui diseursu, £ 

N. Bălcescu arstă obiectulu Istoriei sale. „asupra Ro- mâniloră sub Mihaiu-Vodă Vitezulu« prin acâstă simplă 
propunere : „Voiu arta acele. lupte uricșe pentru liber- 
tatea și unitatea naţionale, eu” care Românii, sub povaţa "celui mai vestitu și mai mare din voivodii loru, încheiară veculu ala XVI-l6.« o 

Propunerile compuse ai mai multe părți şi 
cerii fiă-car6 să fiă probate în parte ;. 

Ast-felu Demostene, acusânda pe Eschine de mâneă- toriă în ambasada sa, coprinde în propunerea sa: mai multe capete de acusațiă, și: anunţă că, clu, are să: arcte : 
1. Non postu'aturi samus, judices, 

circă eam virtuti Miloni potius quăm 
illius insidiae clariores hâc luce fuerint, tum deni dices, si cactera amisiinus, hoc saltem nobis ut re telisquo vitum ut impună liceat. defendere, 

* 2. Les exemples des princes ct des g 
table : ils ne suuraient se perâre ni se Săuver fius seuls. Verits capitale qui va „faire le sujet de ce discours, [Petit Carâme]. IN - ” 

ut. si mors P, Clodii salus vestra fucrit, id- 

que obsecrabo obtestaborqus, ja- 
linquatur, ab inimicorum audaciă 

rands roulent sur cette alternative insvi- 

populi romani felicitati ussignetis. Sin autem:
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că Eschine a amăgitu pe coneetățenii s6i, că nu a urmata nici de cum instrueţiile ce dânșii îi dedeseră, că a amâ- - nată întârcerea sa fără ordinele republicei și că s'a lăsată a 
fi. conruptu de câtre Filipa. 

Panegiristulu lui Stefana celu mare, aretându-i calită. țile, face o întreită divisiune ; 

„La _reshele biruitoră smerită, la pace domnă drepti şi bună, în "viaţa sg parte-i credineiosă ilevăratat-Salâtiină aceste cuvinte, care vorii fi împărț rea cuvântului acestuia alu nostru, și să alea-. tuimu laudele lui. - Ă 

Oră .cum ară fi propunerea, simplă ori com- 
„pusă, ca. trebue probată, mai întâi prin Cutare 
niijlocii, apoi prin cutare altuli, adică să facă o 
divisiune. | DI e 

_ Divisiunea est, asa dar, împărțirea _diSGurșuz zi 
lui în diversă punete. Garc vorii fi pe zândii.trațate. 
Aceste puncte, în genere, nu sunt de câti în 
numării de două saii trei, şi, fiind-că ele. însăşi 
sarii put6 demonstra, în maă multe moduri, poti, . 
ȘI ele prin. urmare, a fi din noii împărțite, cea, 
ce constitue subdivisiunile unui discursii: | 

„ Principalele reguli ale divisiunei sunti : 10 de 
a fi întrâgă ; adecă, membrele care o compunii, 

„Să îhfățișeze totă întinderea subiectului; 20 ca 
unii, membru ali divisiunei să nu intre: într'al- 
tulii, făcendu-lii nefolositorii, nepresentândii de 
câtii acoiași ideiă sub diferiţi termeni; 30 ca, pri: 
mult membru să fii, dacă esti eu „putinţă „0_ 
trepță_pentru a se sui la celii d'ali douilea, Și 
așa penă. la celit din urmă; 4% divisiunea să filă 
naturală, şi espresă în termeni precișă.
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Iată câte-va cesemple de divisiuni regulate. Vorbindu 
“despre taina Patimiloru, Bourdaloue, își împarte ast-felu 
materia discursului seu: ă 

5 o - 

„D-vâstră n'ați consideratii, pote, până acum mârtea .Mântuitoru- 
ui, de câtii ea uni misteră alu umilinţel și slabiciunei sale; iar 

ci, amă să v& demonstrezi că toemai în acestit mmisterii apare t6tă în- 

tinderea puterei sale : accsta, va fi prima parte. Lumea, până acum, 

nu a priviti acesti mistern de câfu ea o nebuniă, jar eu, amii să 

vă facit a, vedâ, ei toemai în acesti misterii, Dumnedeu a făcută să 

se ridice mal sus a sa înțelepelune : acesta va fi a doua purte.“l 

„Acestă simetriă în divisiuni se observă mai multu în 
divisiunile discursuriloră filosofice de câtu în cele judiţiare. 

Unii_seriitori .respineii metoda” divisiunei dis- 
da po > nnay curstirilorii ca o siluire funestă elocinţoi ; cei mai 
mulți însă, mai alesii dintre moderni, o admitii, 
ca pe o călăuză de care chiar genicle mari aii 
trebuință. Insuşi Cicerone, a cui metodă nu este 
totă-d'auna destulit de desvoltată, ne: oferă mai 
multe esemple de divisiuni juste și regulate, 

Ast-felă, în discursulu pro lege Danilia — în care se 
vorbia despre resboiulu contra lui Mitridate, regele Pon- 
tului, și a lui Tigrane; regele Armeniei —. Cicerone între- 
prinde a proba trei lueruri : 10 că resboiula e necesari; 
20 că elu este periculosi și greu; 30 că numai. Pompeii 
la pâte termina cu suceesu. - | " 
Primim mihi videtur de genere belli; deinde de magnitudine ; 

tum de imperatore deligendo esse dicendum. (e. 10. 

1. Vous n'avez peut-âtre, jusqu'ă present, considâr la mort da Sauveur, que comme lo mystâre de son hamilită ct de sa faiblesse ; et moi, je vais vous montrer que c'est dans ce mystăre qu'il a fait paraitre toute Iâtendue de sa p sera la premiăre partie. Le monde, jusqu'ă present, 
comme une folie; ct moi, je vais vous faire voir que 
Dieu a fait celater plus hautement Sa sagesse : co sera 

uissance : ce 
n'a regard6 ce mystâre qae 
C'est duns ce mystâre que 
la secondo partie,
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In divisiunea discursurilor ii două defecte sunt 
de ocolită: unulii „este de ainu face. Pre multe__ 
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Re Teri 2 „crede 'tâtti- dauna trebiuinciăse 
Propunerea cu divisiunile și subdivisiunile for 

mEză cea. ce se numesce “planulă, discursului. 
a 

UL NĂ RAȚIUN BA. 

Na aţiuneazîn diseursii, este espuner ea faptu- 
lu, întocmită spre: folosulăi Găusei. 
” Naratiunea este oratorică şi istorică. Acâsta se 

ocupă numai de adevării și espune lucruli așa 
cum este; cea altă, încă respectă adevărulii, dar 
li presintă sub” culori _faxorabili_causei sale, in-_ 

sistă o e care % „Suntii aan 

Sase. x 

fo. urici63e_o% OLĂ, defavorabile. | 

Unu istorieu, care aru filwoitii să nareze mârtea lui 
Clodius, aru fi disu : selavăă li Milone aii ucisi pe Clo- 
diii. Cicerone, dice : sclavii: Îi Milone făcură atacă 

cea ce fiă-care din. noi ară fi toiti cu sclavii săi să 
fi făcut în asemenea a 

Fecerunt id servi ] Milonis quodysuos quisque servos in 
tali re facere voluisset (pro MIL. e. 10).. 

Pe lângă acdstă calitate principală a naraţiu- 
nci oratoriee, „retorii mai adaugă alte patru cla-_ 
ritatea, verosimilitatea,- - scurtimea. Şimaducit mate 

ra periu ieri interesul ori plăcerea!.. 
m nt ADAM mama 70 e maret 

1. Patru calităţi se ceru mai cu seină pentru buna povestire, atirirea, putit ţa 

scurtarea şi interesulă, (Mare,, Beţ., p. 125.) .
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1*. Narațiunea trebue să fiă clară : 
a ia 

„* Claritatea este o datoriă pentru toti diseursulu; dar 
„mai alesii ca „este necesară în narațiune, pentru că de 
aci trebue să plece lumina ce se va respăndi în tota 
“cea ce va urma. Narratio obscura totam obscurat ora- 
tionem (Cie. de Orat., II, 80). Pentru acesta trebue să 
se păstreze în naraţiune ordinea reale sau probabilă a lu- 
eruriloră şi timpilora; să se spună mai întâi acea ce s'a 
întemplata mai întâia: să nu: se pi6rdă din vedere nici 
o dată regulele scurtimei; căci cu câta o narațiune este 
mai rapidă, cu atâta este mai clară și losne de urmarita, 

„„ Băleeseu ne dă unu .esemplu de naraţiune răpede "și 
clară, argtânda scena în care Mihaiu-Vitâzulu scapă de 
sub satîrula calâului : a 

N 

"+ „Sosinda Aichaiu în locula unde trebuia să primâseă moârtea, gâ- 
dea cu satiruli în mână, cu inima crudă, cu ochii sângeroşi, se a- propiă de osândită, dar când aţinti privirea asupra jer fel sale, când vedu acela trupă măreţi, acea, enutătură sălbatici, și înfiorătore, unii tremuri grâznică îlu apucă; ridică satirulu, voiesee aisbi; dar mâna îi cade, puterile îi slăbesca, grâza, îlii stăpânesce și trântindă la pă- mânti satîrulă, fuge printre mulţimea adunată împrejura, strisânda în gura mare că ela nu îndrăznesee a ucide pe acesti omiă., 

“Claritatea se dobendesce, în fine,' şi “10 de se va feri | oratorulu de parentesurile lungi și dese; IIo de va vorbi „cătu-i este eu putinţă, prin cuvinte obicinuite. 

> 2 Narațiunea trebue să fiă verosimilă, 
„Adevărulu Însuși, ea să fiă erequtu, are trebuință de verosimilitate. Sa se ds personeloră caractere și. motive care să corespundă cu faptele loru;.să nu se..omită nici o circumstanţă de loci, de timpu, de mediu, care espli- * că causele, efectele, şi facu uni -erenimenti naturala. Dacă acusaţi pe uni omă de omoră, dice Quintilian (IV, 2), doserieţi-la meniosi, violentii, furiosă ; trebue cu 

N 1
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tote acestea a nu se abusa de aceste motive; mai cu deo- 
sehire persânele trebueseu caracterisate prin fapte mai 
multi de câtu prin vorbe. 

Aut famam secuere, aut: sibi convenientia finge. . 

- 7 2 (Hore, de arte poet v. 119). 

30 Narațiunea trebue să fiă scurtă. - 
po 

Aristoti dice, cu dreptu 'cuventu, că acâsta nu e o ca- 

litate care să convină mai. multă naraţiunei de câtu con- 

firmaţiunei saa exordiului. 

Seurtimea ce se -cere naraţiunei consistă în a. nu dice 
nimicu ce e de prisosă: Somper ad ecentunm festina. 

0 narațiune de dous pagine este seurtă, dacă.nu ecoprinde de câtii * 

cea ce e trebuineiosi; pe când o naraţiune de "donă-qeel linil este 

lungă, dacă ajungeaă mal puține cuvinte.  ; 

Sosiiă în portă, zăriiii 2. corabiă, mă informatii. de pretulii - 
“Aruimuluă, mă tocmiiii , mă urcaiii în corăbiă, se rădică ancora, 

se punii păndele, plecarămii. Tâte acestea se puteau spune în două 

cuvinte : Af& îmbarcaiii. 

Modelulu narațiunei sexărte va fi tot-d'auna, eroieula bu- 

letinu resboiniei alu lui Cesare : - 

Veni, vidi, viei (venii, -vădui, vinsei). - 

Cu tote astea nu trebue a se trata ea superilue orna- 

mentele puse la loculii loră : „Narațiunea, dice Quinti- 

lian, ca să fiă scurtă, nu trebue să fiă lipsită de graţie ; 
alt-fela arii fi fără artă. Căci plăcerea amăgesce și încân-. 

tă, şi cea ce place trece iute: ună druma “vesela şi ne- 

curmată, de și mai lungă, obosesce mai puţină de câtu unii 

drumu mat scurtă, care aru fi neplăcută sau întreruptii.“ 

Se alătură deci, pe lângă aceste calităţi, ntepesulă și Şi 

1. Non inornata debet esse brevitas alioqui sit indoctu. Nam et fallit voluptas, 

et ininus longa, quae delectant, videntur : ut umocnum uc inolle iter, ctiamsi est 

spatii amplioris, minus fatigat, quam durum arduumque compendium (IV, 2)
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" plăcutuli : interesului în subiectele susceptibile de înăl- 
„tare și: de pateticu; plăeutulu în subioetele ntedioere : “pentru materiele de puţină importanță, claritatea și preci- 
siunea suntu singurele - ornamente care le convinu., În na- 
rațiunea. judiţiară - însă, ori-cum ară fi subiectulu, nu con- vine de locu stilula pomposu și ornamentele căutate. | 
Narațiunea miloniană ne oferă unii esemplu de o potrivă scurta şi interesanti. Cicerone deserie ast-feli lupta între Clodia și Mi- lone : „EI se întâlniră, dice ela, în fața unei moșii a lui Clodia, pe la 11 ore, sat cam p'aci. De d dată, din vîrfulă unei înălțimi, ună mare numâră de sclavi năvalesei asupra lul Milone cu armele în mâint; cer mal -îndrâsneţi ucidă pe visitiu. Milone aruncă man- taua, sare afară din trăsură, și se apără cu. tăria, Atunci cer cari erut lângă Clodia “ȘI scoti spadele : unii revini pentru-a ataca pe! Milone pe la spate; alţii credându-lu deja ucisti, se puna a 1nâce- lări pe selavir eari-lă urmat de departe. Cel mai eredineioși și cel mal derotați resistă : unii. suntu uciși; alții, vădându că lupta se în- cinsese în jurulă trasuri și că-l împedecai de a veni în ajutorului stăpânului lora, audindu chiar pe Clodiă strigându ea AMilone a murită, şi convinși eă “acela nu mai esista, făcură atunci, fără ca stipânulă lori să le-o fi ordonati, fârţ ca clu. să fi sciulă, fâră ea el să fi vâduti, aces ce fiă-care din noi ară fi voitii ca, sclavii săr să fi făcută în asemene împrejurări. «1 

AN” COŞEIRMATIUNEA SAU ADHVERIREA - 
“Confirmațiunea consistă ina stabili mijlâcele pe Care se râzimă orâtorulu SDIG a proba ade- 

  

1. În acestă exemplu se vEdi desvoltate şi mat tote circumstanţele însemnate lu 
locurile comune ; „Fit obviam Clodio anto fandum ejus (ubi), hora fere undecima | 
(gunndo), aut non multo secus, Statim complures 'cum telis (quibus auziliis) în 
bune faciunt de loco superiore impetum : advorsi rhedarium oecidunt. Qunm autem 
hic de rheda, rejecta penala, desiluisset, seque acri anime (quis) -detenderet, ini 
qui erant cum Clodio, gladiis eductis, partim Tecurrere ad rhedam, ut a tergo AMi- 
lonemm adorireutur ; partii, quoă hune jam interfectura putarent, caedere încipiunt cjus servos, qui post crant : ex quibus, qui animo fideli in dominum el. praoseati 
Fuetunt, partir occisi sunt; partiin, quum aq rhedam pugnari viderent, ct doinino 
*uccurrere prohiberentur, Milonemque occisunn 'etiun ex ips> Clodio audirent, et 
revera putarent (cur), fecerunt id servi Milonis, , , neque imperaute, neque sciente, 

” ueque praesente dornino (anomodo, gaid), quod suos quisque scrvos in tali ro fa 
cere Voluisset.» (Pro Milone, 10) . . E
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vărulii anunţatii în propunere. Acâsta este partea 

cea mai esențială a discursului. __ 

In “Gonfirmaţiune este de observatii: 

19 Aflarea probeloră, care se face prin modi=. 

„tarea subiectului „mpi multi de câtă prin metoda 

locurilorii. ” . ” 

20. Alegerea probeloră, Gure se face prin înlă- 

turarea celori mai de puţină importanță saii care 

arti put mar multi. să compromită. 0 _eausă de 

câtii să-l folosescă : ponderantur non mumenantur”. 

Probele, ca să fie bune, trehuescii să fiă pro- 

pril „atâtăi subiectului câtii și auditorulul; și să 

nu aibă nimicit siliti nici_xulgarii.? | 

30. Ordinea probelorit. Unil votori eredii că, celii 

mai buni modii de,a aşeda „probele, este de a 

începe princele_mai slabe, pentru a se rădica 

treptatii pînă la cele mal tari. așa că discursulii 

să mârgă tot-d'auna crescânidii : semper cugeatur 

et crescat oratio.. A 

Cicerone voesce ca lu 'începutii să se pună 

probele cele mui tari; iar în mijlocii și la fine 

“să se aşede cele mail slabe :- De firmissimis alia 

prima ponet, alia posteriora, inculcabitque leviora 

(Orat., e. 15). Acestă disposiţiune s'a numiti o- 

merică de Quintilian, după oudihea de bătăliă care 

se vede în Omer. (Itiad, IV, 297.) 

40. Alodulă de a trata probele. In tratarea pro- 

helorii» trebue a Stărui mai multi asupra celor . 

1, Quint. Instit, orat, — 2 Yegi Lefranc, Bet, p. 72, i n - . 

e baheea rhorha, sri >rrâ



44. | RETORICA S memo decernare ee ae Deea o, , 

tară şi convingătore, şi a le trata, separati ca să nu se confunde unsl&zeu altele. Cele slabe, din e ite si ovia conțra, trebucscii reunite ȘI grămădite pentru „a. se ajută TECIprOGii ȘI” a AOC "pii tigrte cea : i Siriei aeraesuraerse, mea pe RN rea a a ce lipsesee din forţă. ” 
Des”6Itarea, probelorii tară și solide se nu- mMesce Amplificaţiune oatovică, care, după măr- 

Ă . U „Teme mpen orare ra j j j , turia, lui Longini, contrihue cel. maj multi la înălțarea discursului. 
| 

Amplificaţiunea nu consistă în mulţimea cuvinteleră, ci în grația ȘI în forța cu care ea_înveşmântă_ra mentulu.- Când eine-va: dice totu cea ce trebue să se dică, nu sc fice amplificaţiune în sensuli rulgara ala cuvân- tului; dar, dacă după ce s'a disil' cea ce trebue să se dică, mal amplifică, se diee Pr6 multa, : Ia | * Principiul. lui Despreaux, adevarata pentru poesiă, este _- adevăratu şi pentru elocinţă : !.. : 
| 

  

Tout- ce quwon dit de trop 'st fade ot rebutant ; T'esprit rassasig le rejette & Vinstant. E 
„ Artipoct, eh. 1, 

Omne Supervacuum pleno de peetore: manat . , . Horat. de Arte poet.,'v. 337. . 
In genere, amplificațiune,. însemn6ză  desvol- tarea uncă idei — disă principală — întrunit dis- cursii de ore-care întindere, fiă spre a întări, fii spre a.slăbi o probă saii o cugetare dre-care, prin alte. idei. accesoriă Sail secundare, ... Ideile accesorii Se Răsescii, ficândi — față cu idea principală — întrebările peur ze ŞI cum 2. | =

 
Ă de Cap. 9 al, 1, 

| 
| ' ” Ă ! 

,
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Sorgintile amplificațiunci suntii aceleași ca, și 
ale. „probe oră : locurile comune, ete. * 

„ Legătura probeloră. Nu-e destul de a a- 

lege, de a aședa probele, și de a le da o formă;. 

mal trebue încă a le lega aşa ca să nu  forineze 
de > câți unit șingutiii. COPI. 

Legătura probelorii se - tace prin, „bransiţiuuă, 

care resultă din cugetările ce se ea din însuşi 

subiectul, și care conduci naturali de la .0 

probă la alta. 

V. RESPINGEREA 

Respingerea consistă întru a distruge mijlocele 
contrarie alorii nostre. Ea cere multă ; îndemâ- 
nare și o logică încercată.: Respingerea se pune 
une-ori înaintea confirmațiunei, când se vede că 
adversarulii a produsi multi efectii asupra as- 

“cultătorilorii, și că probele sale ari fi răi pri- 
mite, dacă n'arii căuta să risipescă mal ântâii 
îndoelile ce s'arii fi pututii forma în contra si 

 Ades6 chiar staii împreună și unii retoră nică 

nu le-ati priviti ca - două părți distinete. 

„Nu puteti, dice. Cicerone!, nici. să respingeţi aceia ce 

vi se opune, fără, a confirma cca e6 vine în favorea vOs-. 

tră, nici să confirmaţi. probele. vostre, fără a respinge pe 

* Refutaţia este a, surpa „dovedile și ne împotrivitoriloră 

noștri. Mare. Ret., p. 198. : 

1: De Orat., IL, 8L: Sed quia neque reprehendi, quae contra dicuntur, possunt, 

nisi tua confirmes, neque hacc confirmari, nisi illa reprehendas, ideireo haec et na- 

” tura, et utilitate, et tractatione conjancta sunt. 
; - : - 4
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ale adversarului; acestea . suntu dous lucruri unite prin 
natura lori, prin scopulu lor și prin întrebuințarea ce se 
tace dintr'Enșele.* 

Respingerea se_face, - sati dârîmândii princi- 
piele pe Gări_adversaruli. a fondatii probele sale, „Săi arătând că din principii bune -clii a trasi 
consecințe false. i . 

Depinde iarăși de iscusința oratorului de a „_presinta obieeţiunile adversarului, sub unii ast- felu de punctă de vedere, în cât să pară sai. Uș6re, sati de necredutii, Saii contradietorii, sait străine de starea cestinnoi. 3 | 
In adeverire, când se întrebuințeză argumen- tele-slabe, arta este _de..a..le-grtimădi și..de, a le espune. pe, t6ţe. împreună; „ca...să „se. întăresc ro ciprocii. In respingere; din contra, interesulii este 
ă x Moreea ap 

de a, divide-acea-ee-nue_forte de câtii prin re- unire ; probele ast-foli separate suiitii reduse la propria-le slăbiciune. . | 
Dacă adversarului are argumente puternice “ce nu se poti. derîma,. atunei să se .silâseă oratoruli a aduce și elu altele spre a se ves: că nu t0tă dreptatea e de partea adversarului; sai dacă nu se pote nici acâsta, atunei să se silâscă a „Miesora__ gravitatea, faptului, arâtândă că s'a făcutu ori din nesciință, ori din mâniă, Sai . în fine să. apeleze la . generositatea judecătorilora invocându etatea,. inculpatului, daca e tînără, serviciele aduse patriei de clu: Sau do familia, sa, calităţile .sale bune, firea cea.rcu a o- malui, ete. | - ” 

a 

1. Vegi Molnar, p. 163, 
N
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„Când se opunii argumente solide unori obieeţiuni tari, 
se pote câte o dată combate cele: mal slabe prin batjo- 
cură, Dar în acesta easu oratorulu trebue să pună multă 
cumpătare ; este bine iarăși 'a 'se evita probele eari ducii 
la ură, invidia și la -cele alte patimi ce ţina de dânsele;! 

„iar dacă trebue a ataca pe adversara cu violință tr ehue 

a arăta că se face acesta de nevoe. A 

"Să nu vorbâseă oratorulu, de adversarula S&u, ca An- 

drei Batori de Michai și națiunea română, câtre soldaţii săi: 

„Mihaii, e ună şârpe pe care Sinani la hrănită în sînulu săă, 

„Și ală eârui veninii mblă să ']n otrăveseă.- Fraţii lui pascu și as- 

„tădI porcii şi caprele în pădurile ţeril Românesel. Elu sâmână mal 

„multa unui dobitoeă fiorosu de câtă unui omi. Eli s'a unită cu. 

stâlharil şi cu țăranii, semenii lui din tote ținuturile, spre peireu 

„nâstră. Nu vă temeţi, adăogi elan, de acestă naţiă prostă și defăi- 

„mată, de vâcuri dajnică Ungariei, naţiă de robi, pe care se cu- 

„vine ai bate mai bine cu nuiele şi bețe de cât eu ferulu.“ 

Iu fine respingerea, pote lua mai multe forme ; adecă, 

putemu respinge prin negațiune, prin distincţie, prin 
recriminaţiune, PE Ctastuiie, sui în Tine prin îi compen- 

a _ 

sațauiie. (Sanliu, Lit. p. rp. 330). | 

Cele mai “puternice arme și care asigură mal 

bine victoria în respingere suntii_ rațiunea, „ade- 

vărulă, evidența. De acea “trebue a trece în TE. 
Pee 

"vistă principalele, sorgință_ d de. xaţionamnente false, __ 

care se numescii şofisme saii perelois)ic, aceste 
ÎN ranco ua prea tat oa arareori ate: 

sofisme suntii : ie , , 

e, Necuniăscerea subiectului (ignovatio eleuchi), 
„ Pater . j - . Ă 

Prin aeâsta se probâză contra ădversarului, sau cea ce 

ela nu n6gă nici de cum, sait cea ce e străinii de ces- . 

1. Vegi Via ad- Ver,,.I. D. pag. 192. “ 

* Si quid persequare acrius, oportet ut invitus et coactus facere 

- videare. (Cie.. de: Orat,, |. 11, e. 43). . 

7
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a III 

tiune. Esomplele suntu fârte numerâse în conversaţie, în 
dispute. în memoriele judiţiare în care se caută a proba 
acea ce n'are nici unu raporti. cu afacerea deshătută.. 
Preeauţiunea învaţă contra acestui sofismii,. de a deter- 
mina binestarea cestiunei evitânda eehivoculă în cuvinte 
şi în sens. . îi 

2. Căutarea principiului (petitio principii). aaa 200 fra Le 
Acesta este când se respunde în -termeni diferiţi -ace- 

lași “Iueru despre -care se întrebă. Molicre face pe Bol- 
“navulă său, care aspiră la doctorată, să fiă întrebatu : 
pentru ce opiuliă aduce somnă 2 pentru că are faculta- 
tea somniferă, respunde candidatulu. _ 

Cerculii viţiosii (circulus in probundo), este uni tel 
de petitio principii în care, pentru a proba uni lucru 

„care este în cestiune, ne servimii' de unn altu lucru care depinde chiar de cea ce este în cestiune. La acesti so- 
fismă se pâte raporta tâte raţionamentele în care se pro- 
bâză unu lucru necunoscuți -printr”'unu "altula eare este 
tota atâtu de neeunoseuti, sau unt lueru nesigur prin- 
trunu altulu tota atâta de nesigur, _ 

39 A lua „drepti causă acea ce-nu este causă, 
(non causa pro Causa sati post. hoc, ergo. propter 
hoc, sai și mai bine; cam hoc, ergo. propter hoc). 

Acâsta este când dacă, de esemplu, după apariţiunea unei comete, pămentula “suferă. de vre ună desastru : ciumă, fomete, ete. de şi aceste nenorociri Mare nici o legătură! fisiea cu cometa, totuși poporului o consideră ca 9 causă a acestoru întâmplări : Post hoc, ergo propter hoc. Dacă cine-va câștigă când unu altul se află alăturea de dânsulu, ela își pote închipui că: acea persână îi e cu NOroci : cun hoc, ergo propter hoc. 
Virgiliu dă sa se înţelegi, după ideile poetice, că ma-
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SOD DPI rome rome Poeme e renemree a mereee rr Soare 

rele călăuri, dise canieulare, s6 datoreseii stelei numită 
Canicula : N 

* Aut Sirius ardor 
“me, sitim morbosque ferens mortalibus nezris, 

 Naseituzy et laavo eontristat Jiimine evelum. 

: " (ineid,, N, 219). 

4. N umărarea imperfectă esisti când se con- 
chide că unii lucru 86 "pote “face numai întrunit 
felii Gre-care, sait când se trage o conclusiă ge- 
nerală, dintr'o inducţiune defoctudsă ; do es: 

Francesii suntă albi, Englesii suntă albi, Italianii și 
Ciernianii sunta albi ; deci toti Smenii suntu albi. 

 Pullacia aceidentis se întâmplă când. se. ju-_ 
decăi absolutii, simplu__și, fără restrieţiune, cea 

e pan Prea, opinia Piero mire: 

„ce nu e. “adevărat de câtie din întâmplare : 

Ast- felă facu cei ce defaimă seiinţele și arţile din causa 
ahusuriloru „care adesea, le însoţescu 

Unii mediei. facu erori, deci medicina e de definita 
za 

60. A trece de la-cea ce e aderărulii în o pri-. 

vință la. cea ce e. adevăr adi 05 ută. 
pidinde iai 

Bpienrionil voiaii să. demonstreze că deii area forma 
nani pentru că nu.era alta mai frumosă,- (de Nut. 

deor., 1, 18). Acâsta: era o 'sofismă; căci acestă superio- 

ritate nu e absolută, ci relativă. 

“A trece de la senșulii divisă, la sensulit_com=. 

| pusi, şi_reciprocăi. Acestit” sofismii, ea și urmă- 
torul, stă în cuvinte. a 

“Sânta Seriptură dice : Orbii văd, schiopii- mergi, sur- 
(ii audă, ete. Acesta provine din acea că prin orlă, se 

„o aq



50 o , REBORICA Să 

înțelogu acei, cari erai orbi,. acesta este! sensulu dizisă. 
Din contra, în aesstă. proposiţiune, orbi «na răliă de loci. 
este evidenti că e vorha despre orbi ea orbi: acesta este 

_sensuln compusă. Sunti unele propositiuni eare nu suntii 

adevărate de câta. în acesti “din urmă înţelesu. Wii oii 

uree: plânge nu pote vide; adecă nu pote ride în ace- 
lași timpi când plânge, de și pote ride după ce a plânsi: 

Sofismula are locu când se trece. de la unu înţelesu lu 
altulii. Modul. de a-l respinge este de a răspunde di- 

visânda cea ce adrer sarula - a unită, sau reunindu acea 
"ee el a divisi, 

go, A abusa de ambiguitatea cuvinteloră. Lu a- 
eee 

cesti felii de sofismil se pote raporta tote șilo-” 
gismele viţioso, 

- ț . = PI . 

Omulu cugetă ;- dar, omula este compusii din- corpi şi 

sufietu ; deci corpulu și sufletulu cugetă. _ 

Esemple de respingeri oratorice; la cei vechi, găsimi 
în Discursulii Coronei -alu lui Demostene, în prima parte 
îi Pilipicei a doua a ui, Cicerone, „ete, 

Î 

ÎN PERORAȚIU DN BA 

Perorațiunea, care. este cea din urmă parte a 
discuti Sul, dir două obiecte ze ar part cu 
trebue I să resume principalele probe şi 11 să 
escite_în__suflete ao progr subiectului 

c “oratorulă i tratatii.- | ea 
o, Tecupitulațiunea (dncezegpataieoatg, enamer atio), 

este neapărată” în cestiunile mark, cară, prin în- 
tinderea și diversitatea materielorii, pe-rândii dis- 

| cutate, ară pute lăsa Gre-care confusiune în spirite.
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“Recapitularea se face-saii de însuși oratoruli 
saii ca din partea unei alte persâne,: ori a unui 

lueru neînsuflețit, dicândii de: esemplu : 

„Daca legislatorulii arii apare. toții de odată 

„și varii întreba: Pentru” ce esitață: încă, ce aj 
pute dice când zi sa demonstrată . . .? 

„Daca legea însăşi arii -put6 vorbi, nu Sării: 
plânge _ca, nu vară dice : ce: așteptați încă,.ju- 
decătoră, când vi sa demonstrată . ...2: și: „ast-feli 
se urmeză mul departe recapitulațiunoa. - 

Regula gendrală ce este de observatii în re- 
capitulațiune_este de a nu reaminti de câtii pun- 

„tele impor tante și de-a, le da, la, fiă-care în pante. 
câtă mai multă forță și câtii mar puțină - întin- 

dere : Ut memoria, non oratio, renovata. videa- 

tur, 

tă 

ați 

„Oreste resumă ast-felu diferitele motive care trebuesen : 
să decidă pe Pyrrhus a_libera pe fiuli Ini Hectar :: - 

Enân- de tous les Grees, satisfaites envie ; 

Assnrez. leur vengeance, assurez votre, vie; 

Perdez un ennemi -d'autant plus dangereux, 

Qw il „Sessaîra SUL vous ă ombattre contre pux. 

„20-A “doua parte a perorațiunei, câre se ra-. 
„.portă la moragură şi la pasiuni (tommisevatio, în- 

dignatio),. cra, multit întrebuințată la Romani. 

| „Anticitatea n nu: me a lsatit. nimicit mai per 

rez 

lu Milone,. cea. mai frumosă și “cea mai atiiigt- 

„„ târe -peroraţiune. din câte se- datorescii marelui 

genii alt luă Gicerone. Îi
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In tribuna modernă de și e ceva mai aspră, 
“totuşi se per: mite pateticulii, mal alesii în elgcința 
'evangelică, precum se pote: vede: din perorațiu- 
nea discursului marelui Cond6, alt lui „Bosauet. 
ete, 

Per oraţiunea nu e necesară de câtii când con- 
 clusiunca se: află. pre. „depărtată «de prohes mai teii 

alesii în n discursurile de genulă „judliţiarii și în 
| prediei.- Rae | 

Plumulii discursului i 

Plai unul discursii este tabloulti ideilorii 
principale, ale discursului, întocmite spre “les 
nirea Guvântării, 
Planul este mai toti partea. cea. mal 

“grea pentru Vratorii - și “de care depinde mai ” 
multi suecesulii “unui “discuti Flii_este” basa 
ori-cărei composițiuini literare. aa 

Din n_lipsă de_planii, din causă că n “a reflectii | 
îidestulii „asupra obăeetilui Săi, unii omit cu spi- 
ritii se simțe__ încurcat și cie de. unde să încâpă a; seric, a dist Button. - Iaca 

Calitățile cerute de la unii planiă hunii suntii 
întregimea, limpiditatea, Simplitatea, fecunditatea, ihitatea şi proportia.» N Seul 
„Păi est”; întregi când copkinde subiectulii- 

1 totă Întinderea. Sa. Sa. dări să-i aa _adaugâ- n nici me ore remarci = 

  

  

1 Discours sur le style,
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să-i mai scadă ceva din cei ce trebue - să co-. 
prindă. | 

Planulii. e limpede când se presintă spiritului 
o imagine scurtă şi Limurită despre toti subiee- 
tul, în câti să se potă vede, cu o singură a- 
runcătură de ochi, într'unit imodii distinctii şi 
precisii, tote piniţile și raporturile subiectului.- 

Planul este simpla când reduce totii subiee- 
tul, oră câtii de complicatii ari. fi, la unii nu- 

„mării mărginitii de idei sâii.de proposiții gene- 
rale; când. înfăţişeză 0. adunare de divisiuni a- 
tâtii de -fivescă, în câtii fiă-care să nu arăte de - 

-câtii o față nouă, să nu fiă.de câtit:o esplicare, 
“diferită a aceluiași subiectii. - 

- Planulii este fecundii Când. fii-eare idoiă prin- 
cipală, coprinde În” Siitoşi o mulțime de alte idei 
secundare, în câtii, la vederea unui singurii 0- 

hiectii, să -s0 zărescă încă. 0. mulțime de alte o- . 

hicete. | „ a 
In: fine unii planii are unitate și i proporţ iă cânul, 

"diversele sale părți, suntii ast-felii de Bine le- 
„gale şi armonisate, în Gâtii [iă- -care dinir”ânsele - 

Meine și îmfrumusețăndii - pe. cea de dinaintea 
„prepară. pe cea „care îl urmâză: și tote, spri- 

jiindu-se reciprocii, contribuescii la întemeiarei | 
şi i perfecțiunea cuvântului. . 

Aceste calități nu' se reunescii în acelasi radă ! 

„în tote discursurile, -fiă din causa naturei su- 
biectuluă, fi din alte cause „prevăqute Sail, ne, 
provăeute.
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Digr esunile suntă nesce discuţiuni, care pari streine 

subiectului Diitizipalu, dar care, cu tote. astea, tindă toti 
la scopulii ideveratu” nr otatorului. In clocinţă digresiu- 
nile sunti rar; întrebuințate însă cum se cuvine, ele 

„potă deveni câte o dată plăcute și ades6 chiar folositore, 
Digresiunile ca. să fiă bune trebue să fiă rare și de o 

eee ae rama a ” 

scurtime potrivită ; să nască înt'unăi moda naturală din 
A 

subiectii, în câtu să pară a face parte necesară dintr'en- 
“sulă. Ele trebueseu puse în partea cea mai. potrivită a 
discursului; în fine digresiunile trehueseu a fi prevedute 
de oratori în planulu stu, 

 



FLOGUȚIUNA sa 

PARTEA: A TREIA 

_ELOCUȚIUNEA 
“Telocuțiunea, în genere, este esprimarea cuge- 

SEanuaaee. 

„_tărer prin _cuxântii. Cuventulti ote Tirostiti sai” 
serisii; de acea. într” unii înțelesii mai restriiisii,— 
Da, ai | 

elocuțiunea. se ia” acea parte” a hetoricei care 

tratâză despre stili _ 

Regulele „preserise “pentru stil (euvântulii . 
"seristi) convinii şi cuvântului rostitii, sai elocu- 

țiuneă în. genere; adecă discursului. 

Elocuțiunea. este--pentrur6locință_cea ce coloritul osie. 
sie ceace colorit osie 

pentru pietură. Preewun imaginaţia pictorului inventă în: 
“ Antâit principalele trăsuri ale tabloului ;-judecata sa le pune. 

pe fiă-care la locula sea: iar coloritulă îinsuilețesee totă 
opera, dă strălucire obiecteloră ; totu aşa, în elocinţă, fon- 

dulu. discursului este în fapte şi“ idei, opera Znrenfiarnei, 

apoi distribuţiuneaiz care torineză” desenulu și conturul 
Disposiţiunen iar Flocuţiunea_ dă. sutletă - “diseursului, 
grațiă_si_putere. Na quo omnis er re atque cerbis. 

constet 'oratio, nege erba sedem habere possunt; si rem ă 

£ âleuirea roiăsce' “sa zii vorbă frumăsă mponlobită, fra 

sctată, cu înveț tură şi cu măestrie. . 

Accitar cu dute” jiliuri de frumst te, cu multe «desfătate 1 iguri sii 

chipuri ritoricesei, și cu ori ce altă podobă împodobesee e suvintele, 

culegândii tote Morile din grădini'e Musolorii, și tâte frumseţele 

srăirii (Ooluar, 22 a o
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“subtrazeris, neque res luunen, si terbu scmoteris [2 0- 
rul. III, 5 

     
“Stilul: nu e «dle câtii ordinea, ȘI. mişearea co.. ” 

e 

omuli pune în cugetările sale; dacă le încătu- 
ÎŞ6ză” cu stricteță,” dăcă le stringe, stiluli devine 
tare, nervosi și “Goneisti:” dacă le lasă a 0 sud- 
cede cu înectulit și a nu se_lega. decât după O teen SL . -aprițiulii li xorbelorii, cât de “elegante să fiă cu- 
getările 5 stilul va. fi întunceatii, Sai Și greoiii, 

ara ee 

Dicerea stil vine de la elinesee octlâe e care întâași 
„dată însemna stâlpu; mai în urmă, tota subt accstă nu- 

mire, se înţelegea la Romani o undrea sau sulă grosă de 
fier, cu care cei. vechi, ce nu 'cujosceaii. întrebuinţarea 
hârtiei, se servian ca să însemneze literile pe scrțe de: 
copaci (liber), sau pe nesee tăblițe unse cu e6ră pe d'a- 

„.Supra; „apoi. cu încetulu acestă icere s'a întrebuințati 

i 
i 
i 
i 
; 
E 
ţ 
3 

ca să însemneze i de a împărtăși cineva „ideile . 
sale. (Mare., Ret, p. 139). | Ă 

mcovdtsi ce. se cere, , pentru a cuvânta 
cineva bine, este: de a. „cugeta bine, adocă dea. 
se face stăpânii. pes su tel eta, Ușa în câlit 
să nu română, mici 0. neduiierire,. “nică o ohscu- 

femei De Poe a e 
ritate, E o. > a | - 

Stilul diferă de vorbire prin acea că yorhi- 
———— . rea se mărginesc” în a „ Manifest afară ideile 

1 Buffon, Disconrs sur le ste, 

* Pour bien cerire il faut done possâdăr pleinement” son sujet, il faut y rencehir as5ez pour voir elairement ordie da ses pensces; Zet en former une suite, une ehaîne continue, dont ehuque poinț te- =. presente une idee; ete. (Button, op. cit.)
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Oro rea ara rare ara arca aeranar e 

  

Săi sentiriontele: aşa cium se află 'în Nok, 1, după 
a e N 

“trebuinţele. nâstre după. circumstanțe. Și „după 
ae tate ct er e a 

caprițicle nostre; 0 3 când stilulii- 16: reproduce 
într'o ordine _ rigurosă “cu tote ornamentele. „de. 
care ele suntii_. susceptiile- și. care. poti... să. le 
înalte. | „7 

„Stilul, sait cuventulă soristi — ca și ctivâi- 
tul rostitii — este independenti de sciință, căci 
9menii cari sciti multa nu Suntii_ totiid': Mun una Și _ 

cci-care cuventâză “bine; chiar și cel: cari cu- 
vănteză bine nu nu cuvânteză toti în. același echipă; 

cuventulii varicză de la omii la 'omii, - elit este! 
însuși omulii : Le. style e est - Phomme meme. ă 

(Bufton). po . 

Se disting în stil calităţi venerade şi i calități 

particulare. o | 

Calitățile generale. suntii acelea care constitiie, 
esența stilului şi suntii invariabile ; pe când ca- 
litățile particulare varice; ză dupe diferenţa sublec- 

telorii. i Si | 

"Se mai adauge, pe lângă acestea, diversele uc- . 
cidente ale limber, numite Figuri, şi. care apal- 
țin la amândouă clasele de calități de o „dată. 

  

  

1: 1 GATATAȚII CENBRALI ALE STILULUI 

Calitățile generali ale stilului sunati puritatea, 

claritatea, precisiunea, naturălulii, nobleța ŞI au 

monia. | 
“Puritatea Stilulur consistă în a se  ospriie e Ge 
rara
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“neva corectii — alocă a: nu întrebuința de câtii 

locuțiunile pe care regulă saii coli puţinii ohi- 

„ccăulii le antorisă —: în a cunsce limba. - 

Surtout quten - vos „erits la langue reverte , 

Dans vos plus. grands excts vous soit toujours sacrte. 

En vain vous me frappez dun son melodicux. 

“Si 'le terme est impropre, ou le tour vicicux ; 
on -esprit n'admet point un pompeux barbarisme, 

“Ni dan vers ampoulţ Porgneilleux soldeisme + 
"Sans la langue, en.un mot, Vanteur le plus divin 
Est toujours, quoi qu “l fasse, un meehant ceivain. : 

„Boil, „Lrt poet, ch. |. 4 
; 

Pentru â serie. și a vorbi corcetii trebue, pe 
nea Gunoseiințele. „Siumnaticale, a ave încă lee- 

Tarte tură. și i deprin egtura celor mai huni seriii- 
tori “atăt pocţi cât i Și oratori; „deprindere ca care 

Saar 

se câștigă din Societatea "elor cară „vorhescii -. 
n are eng tare 

bine... . Sa - 
“Pentru a. avâ o eimoscinti osactă. a limbei. 

“trebue. a o studia_hine._; 1 Ohserra —cti> sitenţiune 
„espresiunile_ are parti i improprii + Sai vițiose.. 

  

"Unii retori constituesea din acâstă cerinţă v calit te 
particulară a stilului numită. proprietatea. care stă în a 
intrebuinţa fiă-care cuvânt: în înţelesulu seu propriu: "a 
nu dice de « es, Poulă urlă, clopotul trosnesee, ei alulu tună, 

1 Chiar când în mari escese arti fc ca a să căăeţi,: 
. „Vol limba totă-d* auna de sfântă s "o aveţi. 

Zudurnicăi este frasi pl ăcută-armouidsă - 
Cuventulă de-i nepropriă, făptura vic : 

:. Vrechia mea nf adinite pomnpusulii barharis tus 
* Atunet îndată. versulii co are-ună selecisină, 
lutr'unii“cuventă poctuli, sublimă chiar de arii ti, 
T, r&ă poctii do sigură când limba n'o va sci, 

  
Tr aducere de Net,



FrocUŢIu: A 59 

“ele, în locii de boulit ue, clopotula sună, calului ne- 
cheză, ete, 

| ea ce feo adesea cuvintele. proprii anâvoe 
„de găsitii, este asemănarea aparentă a_înțelesu-— 

lui unor termeni a cărorii însemnare este în re- 

alitate diferită. Aceste cuvinte se numescii în ge- - 

nere sinonime, precum. arii îi lenca cu trândăvia, 
i inveita cu a descoperi, ohiceiti şi deprindere, 
unicii, singur u, ete. 

“Bste greșitii și. nergmânesce a , ice că : a luată. deju- 
nula: a luata o baie; a luati ecaii; a luati. cafea; a luati 

etocolată; a, luai sodă; a luată bere; a luati vint: în 
locu, de : a făcută dejunulii ; a făcuti o baie: a bentii 

cegiii ; a. beuti cafea: a beuti ciocolată: a- băutir sodă; 

a băuta. bere: a heută vinu. e 

„Este gresiti a s0 dice: pe acută loci uni hală la 

„curte: în locu, că la curte, s'a făcutii unit bal. „ĂR a- 

vuti locu esamenele. şi împărțirea premiiloră=. în „locu, 

de s'au facuti esamenile și împărțirea premiilor, mi-a 
trimest. râspunsti în loeui de mni- -a trimesii vorbă, ete, ! 

| Stilul se dice purii ._când se întrehuințeză 

vorbE ZRT TONTANeSGI, -adlecă când este lipsiti 

de barbărisme; de provincialisme, de. neologis- 
ne Și de archaismo, cure nu ȘI ai locul în. 

limbă. ? | 

  

| “ Darbarisme se numeseil acele vorbe sai locuţiuni ce! 
suntu Îuate” din. limbi streine, fără o neapârată trebuinţă., 

Barbarismula pote î îi Sau de dicere sat. de fasă; cit put. 

7 

1 Veqi Gusti, Zet, p. 189. — 2 Vedi Maniu, fit, p. S3—05,.
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rurea glândeseă în locă de gândescăt. este unii barharismia 
de dicere; iar, acestă omu are multă: de merit, în loci 

“de multa: meriti, este unii barharisnt de frasă. 
Barharismele ican numirea de latinisme, tlinisme, ger- 

manisme, slavonisme. franţusisme, angurisme, turcisme, 
„ete. după. limba din care au fosta luate. Barbarismulă 
este o erdre contra limbei. "Erorea contra” gramatieci : se 
nuimesce -solecis măi. | . 

» -. Provineialisme suntu espresiunile întrebninţate numai 
"în unele Tocanita. Ele nu sunti permise de câtă : când 

'scriitorula voesee să, arete însuşirile limbei dintuna U- 
mută a nume; când nu se află altă espresiune mai pro- 
priă pentru o noţiune saii o cugetare dre- care şi când 
este a se: produce uni efoeti comieu. . 

- „luchaisme_se numesei dicerile sau. locuţiunile Înve- 
chite;, &şite din” usulă limbei, pe. caro latinii lo numian 
verba absoleta, exoleta. Arehaismele poti. îi întrebuințate 
și admise când servă să întrumuseţeze cuvântaroa. | 

* Neologismele. suntu cuvintele noui derivate :saii luate 
întregi „dintro limbă străină, loențiuni neobieinuite, Cons- 
trncțiuni streine limbei: 6hicinuite. - Aa 

„ Neologismele suntii de primită în limbă : a) în termeni | 
tehnici și )) când esprime 0 idee nouă, care trebue. ne- 
apăratu să: fiă introdusă în limbă şi. pentru care nu c-. 
sistă -încă-unt cuvânti propriri . sati €) când .servă spre. 

“varia stilului mal alesi pentru ncologismele împămâritenite, 
"Din contra suntu do- ovitată ori de. câte ori se-allă deja 
în limbă — pe lângă cuvântulu străină —— şi unu cuvântu . 

"curati româna din limba populară. Se va dice de es. 
hine-cuventare și nu benedicţiune în loci de Vlagoslove-. 

"niă,- procurată în locu de precista, bunavestire în locu de. |lagoveştanic, ete. 2 e 
1 Veţi Introducerea la „Cartea de Citire“ a du 4 Izmir, laşi 1532, 2 Vegi în Conv. Lit, Iaşi 1851, Av, Sa studiă 

Malurescu, 
» la, emite ncvojisntelori“. de 'T
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Nu trebue a se. confunda puritatea, « cu paris 
mult. Purismulă. este.o afeetaţiune şi prin ur 
mare unit vițiii; elit este pentru stilii cea ce ri- 
gorismulii este pentru morală. . Se | 

Caritatea este acea calitate a stilului care face: 
Ga să se înțelegă lesne și îndată cugetarea ară- - 
tată prin cuvântii; ca. depinde mai alesii de'pu- 
ritate, ocolindii * termenii vagi saii echivoc, Con- ! 
strucțiunile înerucișate,. inversiunile forțate, po- 
riodele pr6 lungi sait cari suntii traversate de 
sensuri diferite. Olaritatea espresiunil, dice Quin- 
tilian, trebue să fiă ast-felit: în câtii Gugetarea 
să ishâscă spiritele precum sărele isbesce ve- 
derea : Ut în animum audientis 'oratio, sicul sol 
in' oculos; occurat. VIII, 2). o 

Nimicii nu e mai ohieinuitii, dice VA guesseau, de câtă 
do.a vede Omeni, de ori “ce etate, “vorbindi înainte de a 

îi engstatu,: şi lipsindu-le talentul cel mai necesari tu 
turori, “acela de a spune „esactii aqeca: ce voesce a dice.. 

Singurii mijloca, de a evita unii așa mare defectu, este 

de a lua din tinerețe. obiceiula de a.nu “dice de câta cca 

„ce se conespe, -și de.a- expune coneeptula în “modulu. . 

cela mai propriii, pentru a- -lu face înțeiesr celorii-l-alţi.. 

- Glaritatea este uno- oră sacrificată dorinței. de . 

„ă păr finii,delicatii, misteriosii, profandii ; pre=" 
cui se vede în xendurile următore, „din Proso- - 

dia limbei românești : 

-„Perdendu. cunosee. omului a pretui perăntali “em o 

nopte arată adese a dilei prețuitulu. -
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Saii în: “următârele versuri . esamere „ ale a- 

celutaşii seriitori i 

„Întru speranţă vedeti semănăndii aratoriuli. Dă arvună 

Neguţătoruli de marfă. sperândi să câștige, Are bună 

Increințare ostașulii comuni să” pășaseă 'm rangii nai mare. 

Omu natura pe grade sporeseli înninte fâr' a sare, 

Pizicu morali și ținteseii la cevu mal departe în natură, 

In ţireulaţia totului cum ale morei râte ?n eentru, 

De o putere mânate șună mecanism purtate, pentru 

„Ca să ni macine grâu de făeuta aluatii de nutritură, “ 

- “G. Seuleseu. 

„Acesti. defectii, care se numesce “galimălia, 
uu se pote evita de: câtii prin tăcere. Gloria și 

„meritulii unorii Gmeni — dice Ta Bruytre — 

este de a serie bine, far alti câtor-va. alții, este 
de a nu serie de locii (Car. Des ouvi. de Les- 
pr i. 

_"Pota acesti sfata îln da Şi Maynard unui scriitorii 
prostii din timpului se i : 

Ce que ta vlnme produit 
Est couvert de trop de voiles; 

“Ton diseours est une. nait - 

Veuve de line et d dtoiles- 

Mon iumi, ehasse bien loin 

Cette noire rhutorique ; 
Pes ceriis auraient. besoin 

D'un devin qui les explique. 

Si ton esprit veut cacher 
Les belles ehoses qu'il pense, 
Dis-moi, qui peut tempâeher 

" De te servir du silence) ? | 

An scire atque intelligore neminem vis, quae dicas? Quidni, homo încpte, ut: 
aucă vis, abunde consequaris, taces ? dd, Ge, 1,.10. Nonne satius et ut esse, 
quam, quod nemo intelligat, dicere ? Cre. 2 Philipp. UI, 9 

p
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 Contrariulie: clarităţei este ohscuritatea și nOn- : 
sensulii. 

XNonsens este când se constată contradicare 
ee ni 

- între o espresiune şi drâpta jucat ori hunulii 
simți, precum. în aceste versuri : 

“Bra nâpte mtunecăsă 
"Alba lună luminândii ; 

“Era "n valea recorsă 
„Glasu de buciumă resunându.... 

Dscuritatea provine mai: alesii din inversiune, 
ca în aceste versuri ale lui Asachi : 

„Diogenes, în Athina, a 
“Unde strălucia lumina, 
Uni bărbalii era mintosii ; pi 

“Insă judecată pe” dosu.. 

sait Narăși | 

Diogene- atunei răspunde. 
Insemnată „icestii cuvântul. 

ori din lungimea fraselorii sai nepoirivirea lori, 

precum se “vede în .următorea «definițiune: a e- 

popeiă : Ea a | 

Epopea esto un discnrsii - inventati cu arie spre a 
forma moravurile prin instrucţiuni îmbrăcate cu alegorii 
ale unei fapte însemnate, carea se istorisesce în versuri 

într” uni „chipu verasemene și, plăcuti, 

Alb acțiunea" încă împedecă adese-ori clariita- 

tea; de. „eseni) 1: sonetulii lui lancu - Văcărescu 

„Pacea: 
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Crosei în sîni cu Plutu, Pace multă bogată ; 

Ramură, Maslinuwţi da vesetitâre, 

'Șerpe la piciâre ai nevinovată; 

- Dori ce măestrie, soră, tubitore! 

„Cornu *mbelşngzărei adu-ne Îndată, 

Darmâturi de pavezi vino ardătâre ; 

” _ Grasulă,. roditoriulă, albuli peptiă ne-arată, 

“ Pute Caduceu-ţi. iar negoţu n flore. 

_ Seumpit însărcinată de flori, spieuri, pâine, 

Dăruesce nouă faceri mii de bine; 
- Isgonesee rele, bâle, ciumă, fâme, * 

Prea întemeiate fă s'avemi eu tine 

Sfintele de nemurt pracilă ecohome, 

Fericirea nostră, nesmintită ține. 

Gnar o „punetu: vțiă neregulată păte “întuneca 
stilulii; precum: în acestii. răspunsăi ali unui 0- 
vacolii din anticitate :.. 

Duce-te- -vci, înturnate-vei, nu, vei peri. 
„bis. redibis, „nunquam, peribis,. 

“In fine. obscuritatea - “mal nasece și din întire- 
huințataa equivoculată, adecă a termenilorii sai 
construețiunilori - care polii da nascere la, „două. 
înţelesuri... 

In subicetele olumețe însă, equițoeuli pote f fi 
„cu suecesii într ebuințatii. 

Pentru a ocoli aceste defecte, Ta. Bruyere. 
dă unii consilii, de care. mai alesii tr ebue Să se. 
țină SGmă : 

„Ori-ee. . serietoră, dice elă,. pentru « a- serie limpede, 
trebue : 4 se pune în loculi. cititoriloră sti, să cerceteze 
propria sa lucrare ea pe unu „ee care-i este nou, pe care 
îlu -citesce „pentru . prima oră, în eare ela n' are nici o.
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parte, și pe care autorulu ari fi supus'o eriticei sale ; și 
să se convingă în urmă că n'a înţelesa numai pentru că 
singuri se. înţelege, ci pentru că în adevăr este de în- 
țelesii. (Ouer. de Vesprit.) 

Cu tote acestea, unc-ori oste Târtata a Se în- 
tuneca puținii o cugetare; dacă, espresă elarii, 
arii fi lipsită de- delieateță sait arii produce unii | 
efectii. neplăcutii. 

Fontennelle, întruni diseursi publică, dieca primul 
ministru alu tînărului Ludovie XV, cardinalului Dubois : 

| Vous communiquez sans reserve ă notre jeune monarque les cou- 
naissances qui le mettront un jour en ctat de gouverner par lui 
nâme; cos traraillez de tout votre pouroir ă vous vendre in- 
utile. . ” 

Antiloc. însărcinatu de.a anunţa lui Achile mortea 
„lui Patroelu, îl prepară mai Îutâiu, pentru acestă scire, 
(icându-i i (Itiad, XVIII; 18) : 

"0 poi, IIvdtoş uit „deipeoros, îi 1j acele less 
Ietozcu pelin, 3) ua cupele pevtodat. 

Ajunsi la cuvântulu | fatal, se foreseo de a. "a rosti 
și dice : : : 

Neireu Ilergoziâs (jucet. Patroclus) ; 
. 

cea ce face multi: mai putina “de câtă dacă Omeru arii 

Îi „dist : : Te Sze IIcagozlos (nor tuus est Patroclus). * 

Pretisiunea- consistă în anu întrebuința de câtii 
—————— 

1 iei mihi, Pelei fili bellicosi, profeeto perquam tristem 

- „Audies nuneium, qui non debuit fuisse. (Ilom. Ilias, gr. ct 

lat. juxta Ed., Sam. Clarke; Amstel., MDCCXXAIV), . 

2. Lefranc, Site ct Cotnpes 55,.
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„termenii necesară osprimitaă cugetări și terme= 

nii cei măi juști. 

“Piecisiunea nu eselude “avuţia nică ornamen- 

tele stilului. 'Tâte genurile de serieri ai preci- 
siunea lori: Acea a filosofului, care nu: voesce 
de câtii să instruiască, nu ajunge oracolul care 
vro Să înduplece. | 

Stilului precisii se opune stilulii defus saii pro- 
liză, care consiste în a dice putinii cu. vorbe 

multe; precum arii fi când cineva ară dice : „Adi 
dimincță manti îmbrăcatii, ami eşitii. din casă 
și m'amit dusii la amiculiă mei,“ în loci de cdi 
climineță amă fostă lu aiviculă meă. 

Corneille,. în Niconitde, act. ], se, I, serie : 

Trois seoptres, î son trâne, attachs- par mon bras, 
Parleront au lieu d? elle, et ne se tairont' pas. 

„Ovidiu. pentru a depinge deluviulu, dico : 

Omnia Pontus erat; totuli era o mare. 

„Acestă espresiune era și frumosă și îndestulătore: dar. 
clu, mai adauge : deerant togte littora ponto. 

Voltaire caracterisă prolixitatea definindu- o 
„unit deluviii de cuvinte peste unii pustiit de ider.* 

" Ori-ee pre multi se va dice e săţiosii neplăcută „ 
Mintee, saţiă de densulă, în aruneă'în minutii: (Eliade). 

Naturalulă stilului consistă în a esprime o. i- 
deiă, o imagine, unii sentimentii, fără căutare şi 
nesilitii, ca și cum singure sarii fi înfătişatii spi- 
ritului. 

>
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meat otomane nene eee ma pre pag nai razna 

Ast-telii arată 0. RBoliaeu starea de od 
Îni : 

Ofta le trâna însă și Qise câtre fiieii : 
— Când anii Înati pe taticu, pe eând erai tu mică 

Eramă mal fericiţi ; 
- Aveamii căsuţa nâstră, aveamii euprinsuri bune, 

Aveamii frumâse holde şi turme Ia pășune; 
Aveamii argați plătiţi, 

Și vite “n bătătură, și plugulă lângă casă, 
Șunit călătorii, ori-eare, afla ceva pe masă | 

Când sabatea la noi. î, 
Era fruntași bătrânul, ea eli puțini eu stare, 
Abia "nvârtia prin curte eu earuli stii celui mare —- 

Ună carii cu șese hol... (Sile) 

Ca să. fiă naturali, oratorulii oră scrietorulit 
să fugă, de iiperbole esagerute, să nu umble după 

spirit, să caute numal ornamente naturale și 

may alesii să nu afecteze. 

| „Espresiunile nostre să fiă imaginele. cugetă- 
vilorti nostre, ar cugetările nostre imaginele a- 

devărului“ a (lisii Fenelon. 

Afectaţiunea este sforfăică ca 50 care o face spi- 

ritulii "peste puterile “sale sati dincolo de subice- | 

tulii săi. Afoctațiunea este în cuvinte Și în cu- 

gotări. - | 

„In: euvinte este afeetaţiune 10 când, pentru a spune 
lucruri obieinuite. se întrebuinţâză cuvinte mari, precum . 

„făceau o' dată prețidsele lui Molicre; 20 când se aplică 
lucrurilori intelectuale. sai morale cuvinţe luate din sciință 

„ȘI care pari Monte, „pentru. „a fi de cei mai mulţi. neân-. 

țelese. Esemplă 7 4 descompune vesorbuvile unui impe- 

rit; a caleula esistenţu cul-va; — a se ridica pene “la 

mazindiă gloriei; spiritii cezcentrică, ete.
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a engotări este afeetaţiune 10 când li se dă o destol- 
“tare nepotrivită; cum se întâmplă chiar celoru mai. buni 

seriitori. In Sânta Seriptură căința lui Petru se esprimă 

prin aceste simple “&uvinte : „Și eşindă afară plânse cu 
amarii,* însă Malherbe, voindlă să arete acelaşi Ineru, dice : 

C'est ulors, que ses cris, en tonnerres s'telatent 
" Ses soupirs'se.tont vent, que les ehânes combattent.! 

Et ses pleurs, qui tantât deseendaient mollement, 

Ressemblent, ă un torrent, qui des hautes montagues : 

Ravagent en noyant les voisines campagnes 

Veut que tout Punivers ne soit qwun element. 

Uni asemenea stilu se numesce Vombasticăi sau muflată. 

- 29 Când ideile degenereză în jocuri de cuvinte. 
„130 Când se facu apropieri sforțate între cugetări care 
nu se „polii asemena. 

Stilalui naturali se > opune stilulii academiei, 
acelii limbagiii figuratii, poeticii, încăreatii de 
nctafore. și de antitese care, se aude mal alesii 
în Academii. e 

Din naturali nasce facilitatea stilului, adecă 
unii stil în care nu: sc vede truda. 

Nobleţa, sait demnitatea stilului, consistă în a 
nu întrebuința imaginele populare şi termenii 
Josnici (Germo proletarius). o 

“Quoi que vous ceriviez, Gvitoz la Vassosse, 
Le style le noins noble a pourtant sa noblesse 

a. dis Boileau. (Art poti, ch. 1). Și după den- 
suli Hliado : 

Orl-ce scrieţi vedeţi, bre jos a nu vă lăsa; 
Stilula celă mai puţini nobili, îșl-are cuviința sa.
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Câte o dată oratoriă ŞI poeţii: suntii nevoiți a 
vorbi de lucruri mică şi "de rândii, şi, atunci tre- 
bue ca decenţa espresiuneiă Să „acopere. și Să or-. 
NCZ6 mici iiaterică : „este o vant “de ă spune. 

„cu nobietă ] jucruri mică. 
Innobiliica” terinGiildi ti sc” Eee stati prin o pre- 

paraţiune îndemânatecă, saii printi'unii contrastii 
energicii, sai printi”unii termenii nai nobilă, Sail 
prin epitete convenabile. 

Racine, în locui de a dice cuventulu propriii, care art 
fi fosta ordinari, dice : a 

Mâme elle asait encore cet delat -empr untă 
Dont elle eut soin: de peindre. ct d'orner son visage, 
Pour râparer des ans Tirrâparable outrage,. Pa 

slthalie, I7, 5. 

Pe faţa-i vedeamă încă acelu fasii coloriti 
Cu eare avea grijă a se orna adese 
Spre-a repara insulta ce anit-l adusese. - | 

„ Sion, traducere. 

“„Îrmonia- stilului resultă, în genere, din ale- 
————_ o . . 4 = gerea cuvintelorii și. din aşedarea lori în frasă. 

Armonia, este de cuvinte, “de frase şi armoniu 
imitativă, 

1. Pentru armonia cuvinteloră, Boileau, ne a dată în ace- 

laşi timpă. regula şi esemplulă, în aceste versuri din „Irtu 
potticu : 

Ii est un, heureux choix de mots hurmonieux: - - 

Puşez des măuvais sons le eoncours odicux : 

Non potest placere, quod non decet (Quintilian).
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“Le vers le mieux rempli, lu plus noble penste, 

Ne peutplaire & Lesprit quand Foreille est blessce. 1 

Pentru a ave. armonia de cuvinte trehue'a 

fugi: de: cacofoniă.. “ 

Cacofonia resultă : 10 când urmeză una- a-dupe- -alta, mai 
multe silabe aspre, guturale sai șuerătore : 

Pourquoi. ce roi du monde est si libre et si suge, 
„Suhit-il “și souvent un si dur escluvage! , 

. . (Voltaire) 

Quăm multi tineas puscunt bla:tasque diserti? o 
Qlartial) 

2» când se repetă în acolași vorhă. sau frasă do ma 
N ee oo 7 „. 

„multe ori unii sufietu : 

onseigneur, qu 'attend-on done tant? ct que ne les 
tend-on tât? qieca unula din soldaţii lui Henric IV, care 
-voia să întindă mai curându barieadele; ori în graiula 

- poporului : 

Gardi noi, pară” noii, carii noi, sacii Noi; soci avent, socit ar 
" demii, şi-o șea rea amii ard6, de-amii av6. IN 

3» Cueofania mai resultă şi din grămădirea de vocale 
care se eloeneseii între dânsele; ecua ce constitue lăatulă, 
ca în versulă următoră : 

On hat ce que Von e ce qiton vu pus on taime. 

Sat ca în aceste versuri : | 
Apoi vine *n roiii albina ce nutresce. ne "'nectati - 

„Cu plăcere, soţu-l leneșii din totu ce a adunati. 
. . Sion. 

Eliade, în poesia „0. nopte pe ruinele Târgoviștei“ nu 
escelez ză, prin armoniă în următorea strofă : 

1 Avem de-ajunsa cuvinte cu toni arnoniosti E 
Inlăturaţi pe cele ce sună uriciosti 
Uândirea ces rai * ualtă şi versulii celi mu plină, 
Audulii când jicnesce nu plice pe deplina, (Nun)
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„E vit toti împrejur: fe une frunei șaptese e, 
şi ierba "utrebă muşehiulă : „aici. cine, cine uradusu % 
Zidului cu o fantasmă Wasupra” mi se lățesee, 
La spate'inl, ca gigante, se "nalță turnu *n Sus, 

Pentru a av6 armoniă nu e destulii a evita 
cacofonia ci a căuta cufonia, adocă sunetele dulcă, 
și a le aşeda armonicii în frase. 

Armonia este atâti de necesară în câtii, “de - 
multe ori, înlătură în profitul CĂ. chiar proprie- 
tatea stilului; 

Astfel în aceste versuri : 

Lrinexpârience indocile 
Du compagnon de Paul- Emile 

„Fit tout le suceăs d'Anibal. 

unde compagnon este corută. “de armoniă în: loci de cul- 
loga. : 

II. Armonia _fraseloră vesultă din proporțiuneua 
potrivită a. periddelorit și din aşedarea accen- 

| telorii. 

U frusă trebue ca să arete tote mişcările și afecţiunele 
sulletului nostru; va (i întreruptă, când exprime “pasiu- 

nea; va fi dulee, duiosă când va exprime durerea sai 
bucuria, ” 

Periodă se numesce o cugetare compusă din 
mai multe alte cugetări, alii cărorii înţelesii dle- 

“piude de unii ultimii repausii, comunii tutulorii- 
proposițiunilorii ; liă-cure cugetare, în parle, se 
numesce membre ale periodului și se l6gă între 
densele/ „prin conjuncțiunY sait prin înțelesii.
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petru Campeiu, în. gramatica sa, dă mai multe esem- 
ple de frase periodice : 

Când esci la Roma, trăesce după datinile de lu Romi — periodu , 

cu doug membre. 

„De acea mergi râu lucrurile nostre în lumea acesta ; de acea se 

vede a fi eu neputinţă îndreptarea sârtei nostre aici pe pământi: 
pentru că noi ni facem muţi la glu-ula Dumnedeirei și ali ome- 

nirei : pentru că noi nu voimă să ni supunemi dreptului cuvânti, 
ce ui este datii de susă, ca unii ângeri pi izitori şi voveţuitoria,* 

— periodu cu trei membri. ! 

Uni periodă de patra membiil esto; următorulu : „Si 
M. de 'turenne mavait su que combattre et vainere; | sil 

ne S'Gtait 6lov6 au-dessus des vertus humaines: | si sa va- 
leur et sa prudenee n'avaient 6t6 anime un esprit de 

foi et de charit; | je le mettrais au rang des Fabius et 
des Seipions.“ (l'enelon). 

Pentru ea periddele să: fiă: armonise, trebue 
i nu lăsa mare inegalitate între membre; Și, mai 
alesi celii din. urmă să nu fiă pre micii. în ra- 
portii cu cel d'ântâiu; să se amestece. “peri6- 
dele mai puținii sonore cu acelea care suntit 
mal sonore; și, în fine, periodulii să se termine 
printrunii cuvântii polisilabii şi accentuatii. 

Unii stil prin escelență armoniosii. şi perio- 
"dicii, este în parte numiti stil -Viblicăi, din cuu- 
sa asemtnărei sale cu stiluli Biblică : 

Verdi suntă delurile tale; frumâse sunt pădurile şi dunorăvile 
spenqurate pe eostele tule; limpede și dulce e cerulă tă st; munţii 
tăi se "nalţă trufași în vesduhii; riurile, ca unii brâu pestrițatii, 0- 
coleseii câmpurile; nopțile tale încântă auulti... Pentru ce zimbe- 
tula tn e așa de tristă, mândra mea ţâră ? 

N 

(Cântarea României, Bălcescu) 

1. Citată de Gusti, Bt. p. 202, 
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“Armonia euvintelori, ca şi acea a fraselorii, ar fi de 
prisosu daca m'aru servi de câtu să acopere .goluli cu- 

„getărilorii; și, dacă cineva art semăna eu acelu retorii din 

vechime, care, după cum spune Iaucianu, se credea celii 
dântâiu dintre Omeni, pentru că avea necurmatu în gură 
cinci-spre-dece ori donă-qeci. de cuvinte atice, po care se 
deprinsese a le pronunta cu graţiă și cu care iși îmbia | 

tote discursurile sale. * 

Armonia de cuvinte și de fraso i impreună con- 

stitue caa ce se numesce, armonia mecanică; fiind- 

„că se adresâză numai: "audului și care,nu co 

calitate a stilului, de câtii numai dacă nu vată- 

mă nici una din cele-l'alte” calităţi. 

“TIL. Armonia-sunetului_ s Saii armonia imitatică 

consistă în într ebuințarea “Guvintelorii care, prin su- 

netele silahelorii lorii, corespundii ohicetelori ii sail- 
ideilorii ce esprimii. 

Armonia imitativă este de trei feluri: de su- . 
netii, de mișcare și de sentimentii. 

d). Imitaţiuriea sunetelorii este. ehiar în natura tuturorit 
= 

limbelori. La onomutopee, adecă la cuvintele care imite- 
ză sunetele, recurge toti graiului umani în formaţiune. ! 

Unu onomatopeii comună limbeloră! curopene este acela care.imi- . 
teză sunetulă spargerei, care a devenită verbuli englesii to crucl, 

francesulă cragquer, germ.: rachen, grec. „ge, latin. increpare, 

rom, a crăpu; asemenea verbulii a stupi sui scuipa = gr. srrto, 

fe. cracher, ete, Din strigătulă de bucurii ali Zuluşilori halalu 

2 » 
E Lucian, Tihctor. pracceptor, e: 16:  ITeăzerge zi &- 

700 Tis PRI) ie 1 dicra, aci: aere zei uv, zei d- 
tujtzr, ză pore, ză ră Toretia, zei îv Greece dn 

zu)ctireg 7 i/Ovopuc 2iriivecce ct Tv. 

1. Hasdeu, Cure, din biti, t. II, p. 124
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sta făcută verbului grecii cd.ceh.ceze), a da alarmă, iat în cbreesce hil- 
lel, a cânta laude, de unde provine alii nostru alleluiu, ete, 
Armonia imitativă prin onomatopee ajunge adesea unii jucii to- 

pilăreseă și devine uni defeeti, precum în acestă esemplu ali lui 
«du Bartas, când, vorbindu de ună eală, dice : 

"Le champ plat bat, abat, “dâtrappe, grappe, uttrapo / 
Lo vont qui va dovant. 

Acâsta se miuniesce cucofoniii imitutică (Gr. . Tenct, p. 156). 

- Aristofanii, imiteză tiptulu Vrâseelor î. prin aceste cu- 
vine : Bgezezezi? ză and, pe care Ovidii le inlocuesce 
cu unt versi mai estetică : - 

Quumque sunt sul aqua, sub aqua maledicera tenta, 

Racine imitâză scărțăitula osiei : că 
/essieu erie et se rompt. . 

"Omeră iarăși imitâză sunetula poteovirei eailora în a- 
cestii Versi : o . 

Iloh) Stânca: 'ra, zăzuria, zrcQcr re dimună c P329or.. 

iar Alexandri, imiteză tropotulu cailor prin aceste ver- 
suri.; 

„o . - 

De- -o dată se aude unii tropota pe pământa, 
Uni tropotă. de evpite. potopă ro! otopitoră ! 

cure reaminteseo pe 

Quadrupedante putrem sonitu quatit unggula amp. . Ci 

alu lui Virgilia. « - 

Interjecţiunile, sunetele şi seomotele. imitative ai fosta primele cuvinte, prima urzâlă a limbagiului. ! 
19 Din combinarea cuvinteloră imitative în (rasă, se produce. şi imitațiunea, . diferiteloră mişcări din natură, “precum în versurile lui Bolintineanu, din poenua sa Mih. nea și Duba: 

1. Zabwrowski, I'oriyine du teusetge, ch. VL,
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Mihnea incalecă, 

- Puge cu ventulu; 

Calulă săi tropotă, - o . 
Urlă pădurile, ete, 

sari în versurile lui" Racine, care imita mișcările unui. 
monstri : - 

“ Initowptable taureau, d ason impâtucus, 

Si eroupe: se recoutbe en -replis tortucux. . 
„A - - Phedre. 

Virgiliu. imiteză. mișcarea, și ne arctă scomotulu, ce face 

uni tauri care cade ucisu: ' 
« 

Sternitur, ex animisque tremens procumbit humi bos. 

(en. | V).. 

c) In fine cuvintele poti imita și: sentimentele. Qice- 

rone, voindu să probeze că Milone nu plecase nici de 
cum din: Roma cu scopii de a ataca pe Alilone, deserie 
e(fuipagiulu lori cu o armoniă forte diferită : 

Obviăm fit ei Clodius, expeditus, in equo, nulă rhedă, nullis im- 

„perimentis. nullis Graeeis_comitibus, ut solehat; sine uxore, qnod 
numquam fer : qnum hic insidiator, qui iter illud ad eaedem faci- 
endam apparâsset, cum uxore veheretur in rhedă, penulatus, magno, 

ct imsedito, et muliebri ae deiieato aneillarum puerorumque comi- 

tatu. „o (Pro Ailone, 6, 10) 

la Fontaine arâtă sfârşitul oinulig înțelept prin neste 
versuri - a cărorii armoniă e de v potrivă cu. seninătatea 

ultimelorii sale momente : FIE | ' 

Content de ses douceurs; evrant parnmi les bois, 

IL regarde î ses pieds les favoris. des rois; 
“IL lit au front de ceux «un vain luxe environne, 

Que la fortune vend ce qwon croit quelle doune. 

Approche-t-il du but, quitte-t-il. ce stjour, 

Rien ne troub le sa fin: cost le soir «Pun boan jour. 

Armonia stilului constitue mal cu SCmă ceu
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ce se pote numi „„ritmulii prosef'* Care, mană a- 

lesii, caracteriseză stilulii unui scriitorii. + 
Când imitațiunea core 6re care vioiciune în 

aPInONiă, Sc întrebuinţeză stilulă tăiată, alo cărui 

părţi suntii independente și fără legături reci- 
proce : „treee Rinulii, observă mișcările inemi- 
eului, descâptă curagăulii aliaţilorii, ocrotesce 
credința suspectă și şov: ăitore a vecinilor; ră- 
pesee unora voința. altora mijlOcele. de a fi vă- 

a 
temători. . „cote.“ * 

x CALITĂŢILE PARTICULARE ALE STILULUI , 

„ Calitățile particulăre ale stilului sunt acele 
calități ce cari se schimbă după natura subiecte- 
lorii, deșpre c Car s6 trăteză, Sati a obiectelor 
ce trebue a ”deserie. Ii 

Cer vechi ati distinsti trei feluri principale de 
„stil : simplu, „temperat și sublim. 

  

Rollin compară stilula simplu” cu o masă frugală; pe 
cela. temperată cu una rîu umbrit de păduri înverdite şi 
stilulu Sublima cu ună fluvii impetuoși. 

Stilulă. simplu 

Stilulăt—sin plu esto. acela - în care nu se „dice 
de cât” ceu ce trebue să se dică; tără a da 
pre multă vioiciune espresiunilorii nică pre multă 

“strălucire cugetăriloriă. 
Stilul simplu convine discusiuneleriă funilia- 

2. A. Liuubrior, îbid, p. XXII, —2. Batteus, . 
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ve, narațiunei faptelor obicrnuite, fabulei, cglo- 
ci, serisorilorii, î în fine tuturorii subieotelorii care 
ait scopulii de a instrui, Calitățile sale proprii 
suntii : simplieitatâă” şi concisiunea. 

1. Simplieitatea consistă, în facilitatea espresiunei, în 
trăsurile naturale ale vorbirei comune. Acestă calitate face 
că stilulu simplu să fiă ereutii de fii- -care eu ali seu 
propriu. - -. : 

- Ast-fela sunti, de o simplicitate încântătore, aceste 
versuri alo lui Virgiliu, în care 'Tytire vorbeseo de acea 
cetate, Roma, pe care lu nu o cunoseea : 

 Urbem qua dicunt Roman, Melioce, putavi,. 
Stultus ego. huie nostrae simileu, qud saiept solemus 
Pastores oviui! teneros depellere fetus 
Sie eanibus catulos similes, sie- matribus haedos 
Noram : sie parvis eomponere' magna soleham. 

" | (Iiclog,, 1. 

Stilulu simplu nu trelue confundata cu stiluliă fum î- - 
liarii; acesta e tot-d'auna familiara; din contra, stilul 
simplu pote fi însoţitu chiar de Ore-care măreţiă și no- 
bleţă precum se vede: mai în toţi seriitorii elasici : Vir- 
gilin; Bossuot, Omeră și mai alesu în Sânta Scriptură : | 
„Duminedea ' dise să fia lumină, și fu lumină.& 

2, Coucisiunea ștă în înlăturarea a tota ce nu adauge 
înţelesului cevă esențial, și în a esprime o cugetare în câtu 
de mai puţine cuvinte. Ca și preeisiunea, acâstă calitate, 
cere ca să nu se dică de câtu cea ce trebue să se dică;: 

însă coneisiunea pote lipsi când cineva are: trebuinţă de 
mai multe cuvinte spre a esprime_ 0 cugetare, pe: când 
precisiunea nu pote îi nici o dată înlăturată; 

„Acestu felu de 'stilu convine mai cu s6mă i eleni 

lori morale și sentinţelorii. 
În aceste versuri ale lui „Alexandri găsim UNI ESem- 

plu de coneisiune : :
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„Drameţuli intră, dice : — B'ne-ami găsiti Ursane! 

Unii aspru glasti râspunde : — Bine-ai veniti moşii Dane! 

Ce vânti te- aduee-aiee ? Vântă ret şi de jălire! 

„Ni calci păgânii, frate, şi ţera-i la peire!* 

Ursani tresare, geme, saprinde * n gândulă sti 
Danii qiee : De pe munte! venit'ainii: să te jeit. 

„Să mergemit.* — Dar! să. mergemii + adoge Ursanii! 

Și multi cu. dragii privesce' grozav u-i buzdug zanii.: 

Stilul concisti să nu se confunde cu stilulă laconică : 
unulu cere puţine cuvinte și este o calitate; cestu altu 

cere numai cuvintele necesare și este. mai multa ună de- 
fecti de câtă o calitate a stilului : 7 7âr 4 îi râ 
ori pe clu. ori subt clu, qiceai mamele lcedemoniene” 

dândă scutulu fiiloră lori când porniai la Dătaiă. 
Defectulu stilului coneisii este stilulă seci adecă acela 

care “nu înfăţişeză de câtii idei necomplecte, nedesvoltate, 
lipsite de claritate și de interesa; dâcă seceta nu pru- 

"vine din lipsă de imaginaţiune, meditaţiunea subiectului 
o pote. face să dispară. 

Je. “Stitudă temperată ob 

Stiulă temperată, (oratii, înfloritii sa saii figurati) 
este acela care servă ca nuanță între cele alte 
două (artroque temperatus, ut cinnus amborum, Cic. 

Orat., €. 6), şi este mai alesii propriii subiectelorii, 
plăcute ; scopulii săi e dea place. 

Calitățile eare parti a conveni mai speeialii a- 
cestui genii sunti : eleganța, avuţia, ineta, „de- 

licateţa şi naivitatea. | 

Tleganța consistă în a da cugotăirer O fontă 
nobilă și polită, şi ă o transmite prin espresiună 
dulci, curgătore și plăcute la urechiă:; poesia - 
mai alesii hu pote tace efectii fără eleganţă. 

e
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Pentru a ne face o idee osactă de efectulu elefanței 
să comparămii pe Malherbe- cu Racan:; amândoui au i- 
mitatii acestă cugetare a ni Oraţin : | 

Pallida Mors aequo pulsat pede. panperum talernas, 
tegumque turres - | 

. . 4 (Carm.,.1, 4, 13). 

Racan Va imitată ast-fela : 

“Les lois de la mort sont fatales 

- Aussi bien aux m: isons royales 

Quwaux taudis couveris de roseaus. 

Tous nos jours sont sujots aux Parques : 

„Ceux des bergers et des, monarques 

Sont coupes des mâmes. eiseaux. 

, - Ă a „N . ă 

Malherbe la renduli sâu a isa : 

Le pauvre en sa cahane, oil ie chaume le couvre, 
Est sujet î ses -lois; . 

Et la garde qui veille aux barritres du Lone N 

"N'en defend pas nos rois.. o o 

Tleganţa versurilorii lui Malherbe asupra acelorii lui 
Racan este evidentă. 

Enius, voinda: a imita “sunetulii. trompelei, începu bine 

verșul Șt Qicânda : a . | 

| At tuba terribili sonitu; 

aci, nesciindii cum să dică, adause : 

E | j  taratantara dixit. 

Virgiliu luă ce află bună în acesti versă şi-l întoemi 
ast- felu. Da 

At tute terribilem. sonitum procul aere canoro. 

Inerepuit. 

„ficenda, dintr'unu versă Dian d. unii vorsa- elegantii. 

Iliade, “Alexandri -şi alțir ne dai MUNCLOSe €- 

semple. de. eleganță.
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Avuţia stilului este abundanţa espresiunilorii 
uniti gar strălucire ca cuzetărilorii. 

Precum este însă o abundanţi sterpă care se respân- 

desce în ornamente de prisosi, san care: înitoree în di- 

ferite sensuri. aceași. ideia, toti așa este. și o strălucire 

falsă : > | 
Istoriculi Florus, vorbind despre acei soldaţi romani 

cari sau găsitu morți Vasupra inimicilori loră, în urma 
bătalici de la "Tarent, dice că fețele lori păstraii încă unii 

acru ameninţătoru ; şi adauge că mânia, ce-i însuflețise în 
timpulu luptei, trăia în însăși mortea : Omnium culuera 
în pectore; quidam hostibus suis immortui ; omniun. în 

manibus” euses, et relictae în vultibus minae; ct in 

îpsa morte ira vivebat (1, 28). - 
Seneca tragicula plânge. pe bătrânulă rege ala Troiei 

lipsiti de onorurile îm mor mântărei : „dcelă Priami, pă- 

rinte alu atâtoră regi, mare unu morinântă ; iar foculii 

îi lipsesce în Troia incendiată.“ 

| IG tot regumn -parens . 
Caret sepulero Priamus ; et flamma indiget, 

Ardente 'Troja. . 
Trous, v. 

Adevărata avuţiă consistă î în numărul ideilor 
ce unii singură cuvântii deștâptă, în raporturile 

ce îmbrățișează, în: impor tanţa obiectelor ce pre- 
sintă spiritului : 

Virgiliu, dupe ce representase în Câmpii Elisei adu- 
narea omeniloru ? virtnoşi, face dintro singură trăsură 
lauda Ii Catone, adăogându că el era acolo. preşedinte , 

"Jis danteiu jura Catonem.. 
. eneid, VII, G30. 

Ast- felii cea ce face 0 cugetare avută şi. mare, 
este când se dice uni lucru care reamintesce
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multe- altele; Și ; când ni se descopere tot de 0- 
dată, cea ce nor nam [îi aflată de câta prin 
reflesiune. 

U espresiune este avuta când, într” o singură imagine, 
împreună mai multe calităţi ale obiectului ce voesce u- 
deserie. Unii - sceptru de aramă, de „esemplu, „anunță 
inflexibilitatea sufletului unui despota și greutatea năbu- 
șitore. a domnirei sale; o'-inimă de marmură, ne a- 
rată răcâla și duritatea ; ai suflet de focă, împreună 
caldura, activitatea, rapiditatea, înalțarea ; în osele tiine= 
rețci se vede frăgodimea, strălucirea, plăcerea, puţina du- 
rată a acestei cetăți. 

„ Espresiunea. esto și mai avută câud face unit tabloii, 
precum în acesta Yersu, în care La F Fontaine deserie nor tea, 
omului drepta : 

“ Rien „ne troubls | sa fin, c'est le soir d'un beau jour. 

- Avuţia nu trebue să  degenereze nică o dată 
în lux: „Trebue, a dis Cicerone, în elocință ca 
Și în pictură, umbre pentru a da relief, nu tre- 
buc. ca totulă să fiă lumină. « (De ovrat., In. 20.) 

Pineţa consistă în a lăsa să se ghicâscă fără 
urcutate o. parte a cugetiirer; ast-felii, întrehuin- 
țată “cu măsură, fineța este cu atâtit mai „plă- 
cută cu câtii deprinde şi pune. la încereare in- 
teligenţa altora ; E 

Nippolyte, în Reine, se esprime cu nega când dice, 
vorbind de Aricic: 

Si je la haiissais, je ne la tuirais pas, 

Fineţa este, sau în cugetare. sau în cuvinte; cca dân- 
teiu este 0 vedere - mai profundă: nai delicată a Ineruri- 

6
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lor. Maximele, proverbele și sentinţele cugetătorilora suntu 

mai alesu. modele în acesti genii: a 

IL hypoerisie est un hominage que le vice rend & la, vertu. 

(La Bruytre). 

Cui peceare lieet peeeat minus... 
Ma a (Ocid). 

Qui peut tout doit tout eraindre ... 

| . (Coru.). 

Fineţa în cuvinte consistă în presentarea subt o for- 

“mă nonă a cugetărei; ea nu se pâte aplica, fără defecta. 

"de „câtă la o singură frasă.. La fineţa  cuvintelorii se a- 

lătură adesea și gluma ; în acestu easu însă trebue a a- 

v6 multă prevedere şi cumpatare, | E 

„Nimici nu se opune adeveratei olocinţe de cât în- 

trehuinţarea acelor cugetări fine, și căutarea acelorii, idei 

„uşâre, deslegate, fără consistentă; și cari, ca şi foia de 
"smetala batuta (betela), nu prinda. strălueire de câtă pier- 

«endu din . soliditate.* (Duf., Disc. sur le style). 

Dorinţa de.a face să pară lucrurile inaă în- 
geni6se de cum suntii conduce la rafinumentii 

“Şi la cchivocii. | 

"Seneca, dice, vorbind despre. amici : 

In. pectore amicus, non în atrio anoeritur; (se caută amieulil 

în înimă, nu în antieameră.) 

(Cugetarea devine obscură, din causa că antorula voia 

să fiă pre fin.) 
x 

Delicateţa este fineța sentimentului. precum fi- 

neța este delicateta spiritului. 

Virgiliu, narândia jocurile unei păstoriţe dice, : : 

Malo me Galatea petit, laseiva puella, 
"Et fugit ad salices, | et.se eupit ante videri.. 

(Ecloy., III, 64).
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- 'Potii delieateţă este și în acostu versu ala lui Racine. 
Când Ifigenia a înțelesă că tatalu sân îi oprea de „A re- 
vede pe Achile, ca eselamă (act. V, se. 1): 

Dieux plus. dou, vous n “aviez, demande que ma vie ! 

a Delieateţa sentimentului se împarte în mal 
„multe Clase, după sentimentele pe. care „eine a 
voesce a le oeroti : 

10, Mustrărăle, care se uşurăda presentându- lo inte uni 
modi ' delieatu. 

| 
20, Consolaţiunea, care se face delicată nepresentânid de 

câtu o parte a obiectului, ne rostinda de. câtu cea ce 
pote îndulei o: durere.. 

'Ta douleur, du Pesrier, sera done dternelle: 
Et les tristes diseours Ă 

Que te met en Vesprit Tamnitic paternelle 
Te augmenteront toujours ? | 

- (Malhe» 10). 

30. Laudele, care ceri a nu fi esprese în „modiu gro- 
solanit. : 

Delicateţa înlocueses totii-d? a-una cu înlesnire 
fineța ; dar 'tineța pusă; în loculii delicateței, a 
rată lipsa de naturali și răcesee stilălii ; îm- 

preunate, delicateţa cu fineţa, producit, burii e 
fectii. . -. 

Ca și fineţa, delieateţa are. defectele sale de 
care asemenea trebue cinevă a se feri. E 

Naivi 'atea consistă. în „eSpresiunea simplă, na- 
„turală, fără căutare și fără. rellesiune a cugetă- 
ră. Naivitatea stilului stă în simplitatea cuge- 
tărilori precumii simplicitatea. stilului stă î în sim- 
plitatea cuvinteloriă. , |
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Stilula naivu se pote lua în dout înţelesuri : ună au-. 

tori e naivu când, ca mai toţi cronicarii vechi, nareză 

faptele cu tote amănuntele lora, une ori puerile ; dar care 

dan naraţiunei sale unit acri de adevâră care inspiră 
îneredere ; acestui felu de naivitate e naturală și depinde 
mal multi de: forma. care se dă espresiunei cugetărilori, 

„preeuma în acestu esemplu: 

Trimis'au Vizirulă Ja Petriceico Vodă, când era Impărăţiea la 
Nistru, să alegă pe uni boeriu carei mat de treba s&li trimită la 

cortulu stii căi trebuește. Ales'au Petriceico Vodă din toţi hoeril 

„ţerei mal de trâbă Ia vorovă pro Miron. Costin, care ai fosta mul 
pre urmă și Logofst Mare; și mergânda Miron Costin la cortulă 

Vizirului, pusu-l'an, Vizirul de ai seduti în 'aintea lui, și aa qisi 

Vizirul s€1 spue drepti : pare-le loră Bine, că au luată Impârăția, 
Cumeniţu, au ba? Eară Miron au răspuns: că so teme a spune 

dreptu, Vizirul ai zîmbitu a ride, și "I-au dist să grâcseă, să nu se 

tema, Atunce Airon ati disi: Suntemii no Dloldocenii. bucuroși 

să se lățască Impărăţia în tote părțile câtii de multă ; eară peste 

tara mostră, nu ne pare bine să se lățască. 

Cea “altă naivitate este mai artificială, mai multa o i- 
mitațiune a naivităţei, după cumiu se. constată mai alesi 
în La Fontaine, în Donici, care au escelata în acesti geni. 

Naivitatea nu pote intra în subiectele nobile ; cu tote 
acestea, mai ales în tragediă, nu este lipsită, de 6re- 
care forță, precum în respunsult micului 0as, din Atha- 
lia lui Racine: 

ATIIALIE | 
Je prstend vous traiter comme mon propre fils 

JOAS: 
Comme votre fils! - . 

ATHALIE 
Oui. — Yous vous taisez? 

OAS. 

Quel pere 
Je quitterais! et pour.
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ATHALIE - . . 
Eh bien? 

. as 
Pour quelle mâre?.! 

(Act. II, se. 7) 1 

Pe lângă calităţile de “mal susă, „unii retori 
| alătură stilului temperată și graţia. 

III, Stilul sublimă | 
———— . 

Situl sublimă sai înaltă este acela care con- 
vine nurmal subectelorii mark. 
„Calitățile particulare stilului sublimă suntii : 
energia, veheminţa, magnificenţa și sublimulii pro- . 
pri disă. 
Energia. esprimă sentimentulti saii o cugetare, 

"în putine cuvinte, pentru: a-l da mal multă forță 
Şi vioiexune, - 

Ast-felia suntai aceste versuri ale Camilie: din tragedia 
Horatiu, a lui Corneille: 

,  ATHALIA 
1 e. . “a. 5; 8 voill ca să le ţiti 

Alăturea ca mine ca, propriulă moi fia. 

. JOAS : , 
Ca fiulu sea! , DR 

- ATHÂLIA 
"EX bine! 

JOA3 
- . Să lasă po-alti mea parinte: 

Şi pentru ciue ,,. : | 

ATHALIA 
Bpuna 

- JOA3 Ă 
Ca numâ-iny stă “naiuto! |. 

„(Traducere de Siou.) 

E Le sublime ne peut se trouver. que dans les grands sujets, — 
(euton).
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Voir le dernier Romain ă son dernier soupir, - 

Moi seule en tre cause, et mourir de plaisir ! » 

„ Ades6. energia este în forţa pe care o .imagi- 

ne comunică unek idei :.. 

“Pacă- se țara acesta în mormânt, numai ună mormânta românescă 

să. r&mâe, 

„Energia mai. resultă și din contr: stu ideiloră; ; 

precum” în aceste cuvinte, pe care Virgiliii le pune 

în gura lui Enea, povestindii călătoriele sale ; 

Littora țun patriae Iaerymans portusque. relinqno 
„Et campos, ubi Toja: uit. 

ZEneid., II, 10. 

“Precum şi în. versulii în care Augustii, după 
ce reamintise lui Cinna: bine- facerile cu care-lii 

încărG ase, i. dice : 

Cinna, tu ten: souviens, et veux m 'aseassiner! 

Cuvintele pe care: cadi forțele gri iimiădite ale 
“nai multorii idei și: sentimente suntii toti-da- . 

una cele mai energice : 

„Cugetati la străbunii vostui şi la urmașii vostri,*. dieea 

unii barbari soţilorii sti, mergându contra Romaniloriă : 

Tturi în aciem, cet majores et posteros cogitate. (Tacit, 

Agricola, e. 82). | o .- 

_ Dietatorula Camilia qisese soldațilora săi, “gata de a 
intra în luptă : Ilostem, an me, au tos imoratis? (Lit. 
Liv., VI, 0. 
„Honrice IV au disu cun acelâşi cuvinte soldaţilor săi : 

„me suis. cotre roi, tous „stes Trangais, voii beunemi.* 

1) Să veda pe. Romanulă ultimii dândușt ultimul suspini,” 

Și să morii seijindi e "acestea tote de la mine vină! - 
- Tr. de Siun,
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In. stilulii oratorieii, energia esprimă lucrurile, 
întruni chipit așa de puternicii și «dle viii, în 
câtii lasă în spiritul auditorului nesce impre-. 
siuni. profunde. 

„De câtu & ni supune, | 
Mai bine ne vomu bate, acâsta-l legea mea! 

dicea Preda Buzescu lui Rudolta, la propunerea acestui 
de a. părăsi Ardlula. 

„ (Bolint., Afih. Vitezulă). 

Energia nu se mărginesce numai la cuvinte 
ori la frase singuratice. Ea se află adesea Și în 
bucăţi lungi, și produce, mai ales în discursuri, 
o impresiă profandă, prelungindă efectul prin o 
serii mai multi saii mai puțini lungă: de pe- 
riode. a 

Cei car afectă forta de stilii. cadi adese-oul 

în esageraţiune. Viţiulii falser energii se simte 
mai ales în aceste două versuri ale lui Theophile : 

Le voilă, ce poignard, qui du sang de son maitre 
S'est souill6 lâehement; il en rougit, le traitre! 

. 

Poesia lirică cste na. ales espusă unor tră- 

sături de „energie ridicule. 

« Vehemânța_s6i aprinderea oste unii oradit iu 
inalti Tit energiei desvălită și împinsă de vioi- 

ciunea pasiuniloriă. * 
Acestă calitate, depinde nai X puţinii de forţa 

de câtă “de întorsura „și mișcarea impetudsă a 

cuvântului. luţela ideilorii care isbucnescii ca 

e 
1, Gusti, dit, p. 239,
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nesce valuri de lumină, comunicându-se espre- 
'siunel, face vivucitatea, stilului; acestă vivacitate, 

insuficțită de sentimentii, produce veheminţa. 

V irgilit tace ast-felu să vorbâseă Nisus, când elu vo- 

esee să moră pentru Euryale : 

Me, me, adsum, qui feci! în me convertite ferruiu, 

U Rutuli! mea fraus omnis : nihil iste nec ausus, 

Nee potuit. Coelum hoe, et conseia sidera testor : 

Tantum infelicem nimium dilexit amicun. 

o Eneid., IX, 4 ! 

Moi, c'est moi! sur moi seul i faut porter vos coups; 

Cet enfant n'a rien fait, n'a rien pu contre vous; 

Arrâtez ! me voiei, roici votre rietime; 

Epargnez Tinnoeeneo, et punissez le crime. 
Helas ! il aimă trop un ami malheureux:. 

„Yoilă tout son foxtait, jen atteste le dieux! | 
; Delille.. 

(Impacienţa, temerea lu Nisus și totu eroismulă ami- 
ciției nu 'se pote esprime mai bine 5] 

“ara mificența este avuția. unită cu măria. Ast- 

„felă esta atata imagine a lui Davidă (Ps. XVII, 
v. 11): „Şiaii plecati cerkurile Şi S'ail pogoritii, 
şi negură sub piciorele luă; şi S'aii suită pres 

te Cheruvimi şi ai sburată; sburat'aii pre ari- 
pile vânturilor.“ ! a 

+ 

Racine, în unul din corurile sale, a disu : 

Cieux, abuissez- -vous; 

(Esther, act, III, se. 9). 

In poema lui Milton. capula legiuniloră infernale i 
dica fruntea sa asupra abisului, „fruntea sa. „dice poe- 
tulu, lovita de fulgera. “ 

4, Psaltireu, Tue 1713, Popa Costandină tipogratuta,
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bis taco 
Deep Sears of thunder “had entrench'd, ete. 

-. IE Paradise lost, book 1. 

In Iliada (1,528), Olimpula, sguduitu - de o mișcare 
din sprinceno a lul Jupiter. este modela de magniticenţă. 

Annuit, et totum uutu tremefecit Olşmpumn. 
| „seneid., 1X,-106; X, 115. 

In „magniticență însă este de evitată îmflarea, 
care esprimă în termeni pompoşI o cugetare fal- 
Să, Şi voesce. a face să pară. ideile” „mai mark 

de cum suntă. îi 
Cinna, în tragedia lui Copaille, dice sorbinda de Pom- 

peiu : 

Le ciel choisit sa mort pour servir dignement 
Dune marque 6ternelle ă ce grand changement, 
Et devait cette gloiro aux mânes d'un'tel homme : 

D'emporter avec eux la libert6 de Rome. 
Act. ÎI, se. 1. 

(Acâstă cugetare de şi are “multă strălucire și Gro-care 
acra de măreţiă, îi lipsesce însă 4 soliditatea). 

Sublimuli este totii cea ce pote ridica, senti-: 
- mentăl€” și ideile nostre penă la cea mal înaltă 

„o treptă, Di 
Sunt două. feluri de sublimii :  sudtimadă de 

cugetare, care consiste într'o idee mare, fiă es- 

“Presă... simplu. fiă învestită de imagini, “şi subli- 

mul, de. sentiment care zugrăvesce o mişcare i - 

sufletului. | 

Espresiunea. lui Aloise, p- det dice : să fiăi luminci: 

și fu lumină: adecă puterea lui D-qeu supunend insuși 

„neantul, este o cugetare sublimă,
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Omera, -deseriend invidia o descrie dieend : „In cerâ 

își are capului şi pre pâmenta pielorele.“ 
Sublimulu: de sentimentu : Bătrânului Horatiu i se a- 

„nunţă eă cel doui fii ai sei. ui fostu uciși și că celu d'alu 

treilea a luati fuga. Elu se indigneză „de acăstă lașitate. 

| JULIE 

„Quo vouliez-vous duil fit contre irois ? 

HORACE -- 
Qu'il mourit. 

“Toţii spectatorii fură transportaţi de sublimitatea. ă- 

„cestui sentimentu, în eâta nici nu sa mai audită versula 

“slabu care urma; 

0u quwun beau desespoir alors le secouriit. i 

Acestui cuvântu, nu i. se găsesee semăna. .a is. Vol- 
tairei în totă. antichitatea. Mai suntu și alte frumuseți 

tragice : dar acesta e în primulu rangu. 
Când conspiraţiunea lui Cinna sa descoperita, când. 

ela a mărturisitu totula, când nimenea nu se aştepta de. 

câtu la o .resbunare strălucită, Augustu, în acea scenă 

admirabile, dice ceonspiratorului : 

Soyons amis, Cinna; c'est moi qui ten contie.. 

In Athalia, când Abner espune lui Joad totii de cea 
ce elii aro să se tâmă din partea furiei reginei, marele - 
preotii respunde : 

, 
> , 

Celui qui: met un frein ă li fureur des fots | 

Sait aussi des mâchants arrâter les complots. * 

1. _ ” JULIA 
Dar ce- cara fi putută face cu trei? 

BETRÂNULU „HORAȚIU 

Sa A murita 
Sa fi aflati mijloculă a nu anal f trăită. 

“ Horaţia, act. 111, se, 6 tr. de Sion,
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Șoumis, avee respect ă sa solontă sainte, 
Je erains Dieu, eher "Abner, et n'ai point d” autre erainte. 1 

Nu mai puţini sublime sunti și aceste cuvinte ale lut 
"Virgiliu ; 

"Aude, uospes, contemnere opes, et te « uoque digaum 
Pinge deo, rebusque, veni Non-- -asper egenis, . - . | 

. Aeneid., VI, 304 

Flena, muma lui: Stefana cela mare, e sublima când 
dice fiului ssu : 

“Du-te la oştire! pentru ţară mori! E 
Și - va fi mormântulă coronatil, su Bor! po 

 Paiiietatea, contenința 
a 

Intre calităţile generale. ale stilul se punti $ și 
varietatea şi convenință. a 

Varietatea este, calitatea, stilului prin. care se 
evită monotonia, contopindii și temperând stilu- 

“vile unulii piinti'altulii : „Les beau vers! dice 
Fontenelle; 5: “les Deaua vers | je sie. sais pourquoi 
je -bâille“; causa, era că elii citea. o poemă lip- 

sită de varietate. + a a 

"Un style trop ogal et toujours uniforme 

En vain brille î îi NOS Yeus, il il faut qu il nous endormue, 

i dis. Boileau. : 

pi Acela « ce. vijeliz pe mană scit-a "nfrâna 
Comploturile rele va sci a npedica.: 

"Supusi voinţei sele, v Abuer, nu.amă tână 

„De câta de coli din ceruri, şi numar lur: dai sâmă, 

(Iraducere de Sion.) 

* „Yoiti publica fuvăre după drepti 4 merita ? 
Ne 'mcetntu frasele vostre cătați a le varia - 
Uni stilă ce ţine tota una, şi ne cetatii uniformă 

„Surda.la ochi ne lucesee, de elii caută s'adormit. 
Puţini se cată-autorii născuţi a ne îngreuia - 
Cari p'unu toni, toții- d'aunu pare car “psalnodia, (Eliade).
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Varietatea e cerută nu numai de diversitatea 

subreetelorii ; dar chiar între păr țile acelulași su- 
_biectii, suntă diferințe care ceri varietatea sti- 

alui. | 
Cicerone (Orat.,. 6. 21) a deosebiti ast-felii 

atributele celor inox genuri : Quot officia orato- 

ris. tot sunt generă dicendi : subtile, în probando; 

modicum, în delectando ; vehemens, în flectendo.- 

Mijloculii. prin care şe răspândesee totă-d'auna 
varietatea în stil şi se alungă uniformitatea este 
Conveninţa. - 

Conveninţa este: o calitate „care coprinde pe 
tâte “cele alte. Zenon voia ca fiă-care cuvântii . 

să, porte caracterulii lucrului ce exprimă. In a- 
a : 

E 
| 
js 

Y 
4 

? ii 
j ; 

dot eri, pentru fiă jă-care idee este _0. Aspresiă o 
mea 

  

ee tru a poti 

nebre; comedia _ nu se. "servesee “de ir ai 
diăsireți Ga oda, de espresiuni..patetice _ca tra- 
gedia, . niel de „metaforele şi, de compara țiunile 
epopeii. "Or-ce scriere, „de: orl-e e natură ari fi. 
cere calitățile „pe. “ sare. 16. > ai numiti „generale ; 
diferințele e consistă” in "formele stilului 

  

“Intre simplu și “sublim sunti mai multe nuanţo ; per- 
fee cţiunea clocinţii și a.poosii stă tocmal în arta de. a. Î0— 
combina. Prin acestă artg Virgiliu sa, ridicată “idâsea în 
eglogă: "Acesti versi, 

Ut vidi, ut perii, ut me inalus abstulit error! 

aru fi totu atâtu de. bine pusă în. gura Didouci ca și în
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a păstorului, pentru că este o naturala, adeverată, elegantii, 
“si pentru că sentimentuli ce ospriint convine lu tote | 
treptele ; darii acesti versu,; 

Castanaeque nueeș, mea quas Amaryilis amabat, 

nu art conteni. unei persone eroice „ din eausa mieimel 
oblectula seu. 
Aceste dous esemple lasă a se 206 evidenta în eo 

east trebue să se permită amesteculă stlurilora Și când 
trebue să nu se permită. 1 

Pentru a da stilul mai multă forță sati mai 
multă grațiă, îi - diversele_nuanţe co amii per- 
cursii, dela imaguli. celii mai simplu până la 
celt mal. înaltă, „mal rămâne incă alianţa, ou: GU- 

ee e meg ara oara amin 

apa marea i 

e Todor că una du “sorgințele principale ale 
sublimităţit, stilului, și care suntii: una din ccle' 
may fr iliidse podăhe ale: Or- cărul. „felt de stil. 

Acele de cuvinte 
Când cineva voesce a esprime cugetări noui, 

in lipsă de cuvinte noul, Gaută a combina din 
cele deja, eșistente. | „ 

  

În. verbis etiam tenuis exutusque sorendis .. 

Dixeris egregie, notum si callida -verhum 
„Reădiderit junctura, novum. | . d 

“ Horat, de Arte poet., v, 45. 

Ast-felu, în Eneida (IĂ, 2 15), Ascanii (ice tâneralui 
Euryale, ala cui nobila curagii îta admiră : 

1, Voltaire, —8, C. 6 şi 14, al. 8 şi 16, | i



gg _ REZORICA 
ere Ir În i pa a aie parai ref area re o De De re pere ma 

- "e vero,- mea quem. spatiis proprioibis netas 

-. Însequiţur, renerande paier.. : 

Corneille, n6 arată inconstanță. omului dosgustatii de 

« măririle dupe care a doriti atâta; unind cenivintele aspi- 
„er. și descendre; î în acesti versi : 

E „monte sur Je fate, il aspire deseendre- 

- Cinna, „aet. ŢI, se. ]. 

Alexandri aliază envintele. fură ă cu lână ca să dei | 
nescă 0 căprioră : “ Ma | 

- Piară blândă de la munte - 
„Cu steluta, albă "m în unte. . 

In alianța cuvinteloră treliuo să conciliăm nOu- 
tatea espresiunei cu: claritatea și justeţa. 

Suntii unele. cuvinte de o energiă “singulară și 
pe. care; pentru acest cuventii, trebuo a ni le con- 
funde în îrasă; „trebuo: a le seste din rând și a 
le pune sait la fine. Sail în vre unit -altii loci în- 
semnat care să fixeze „asupra. sa, atentiunea. 

  

| - Acesti semiv arsă ali lui V ivgiliu, Nave în conspechui 
nada (Aen..- 1, 188), arată efectul „curentului pus la 
loculă sei. Dacă ama ceti, „Nullani în 2 conspectu marei, 
imaginea este stersă. : 

Tn aceste mustrări. pe „care Olytemnestra le face lui. 
Agamemnon : - 

Gette soif de râg&ner, que rien ne pent âteindre; 
L orgueil de voir vingt rois vous șervir et vous eraindre; 
Tous les droits de. Pempire en vos mains confics; 

- Cruel, c'est ă ces dieux que vous saerifiez!' 

_euvântulă cruel esto ast-fela. pus Ja locului seu în câtu 
nu-i se pote da ună: altul, „fără. a-lu. face să pârdă o 
parte din forța sa, . a
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In limba română, ordinea cuvintelorii în frasă ne fiind E 
fixată ea în: alte limbi, precum în francesa, se pote trage 
cele mai mari folose. oratoriee din locula ce se dă eu i 
vinteloru, chiar în frasele cele mai seurte. In românesee 
se pote dice, de es., şi - " DR 

Dumnedei bate pe omu când vrea 
san Pre omu îlu bate D- -den când vrea 

"Sah chiar şi: II. bate pre om D-deu când vrea, ete, 1 

J)espre _Jipitete —— 

Epitetele îmfrumuseţeză discursulii, nunial să 
nu fiă pr6 numerâse. Dacă,. din aceste versuri | 
ale lui Alexandri : E 

| Pe o stâncă: negră înt”una vechi castel 
Unde curge "m pole unu rin mititela 

Sarii înlătura epitetele și s'arir dice simplu 

| Pe o stâncă 'ntr'unu castelii, ete. 

fasa ari pierde totă frumseţea . 

In acesti. versi din Eneida, III, 3; 

. Omnis humo fumat Neptunia 'Troja; | 

măreţa imaginea, omnis humo fumat Toja "este :mărită -- 
încă prin epitetul: Weptunice care ne duce cu mintea. 

penă la origina 'Troel. | 

Suntii unele epitote și mai însemnate care. for- 
m6ză între substantivii şi adieetivii o antitesă. 
nu de cuvinte, ci de cugetare; precum în aceștii | 

versii alii lui Racine : 

Chatouillaient de, mon coeur - Porgueilleuse fitiesse, 

sau în acestă, frasă a lui Massilon : 

pi Vegi Latmbrior ivid. IV. :
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Une împiotă superstiticuse refuse au Trăs-Hant la 
connaissanee de lavenir ete. 

Acestea se numescii epitete antitetiee. 
Dar cpitetulti care, după accepțiunea, sa, lite- 

rară, trehue Să adauge 0 ideiă nouă la însem- 
" narea necompletă a unui” cuvântii pentru a 0s- 
prime 0 cugetare întregă, devine unii adausii 
nefolositorii ori de câte. ori nu eontribue a ca 
racterisa, sai a modifica, substantivulii pe lânga 
care se alătură... Unii asemenea epitetii, sai celii 
puținii care nu e reclamatii de claritate, energiă, 
culore, saii armoniă şi care nu figurâză întruni 
modii visibilu întruni periodii nu trebue să fiă 

„mici o dată întrebuințată. 

„ Quintilian VIII, 6) compară discursula DI6. încăreati 
de epitete cu o armată în. care aru fi toți .atâţi servitori 

cât şi soldați 1; numerulă ari îi îndonitu, dar nu și pu- 
terile, 

Poeţii greci și latini nu erai. așa Severi ca cei mo- 
„derni în privinţa alegerei epitetelora. Ei dicean /lacunn 
aurum,  Jeida vina, aeguoi-cum mare, ete, (Quint., 
VIII, 5): pentru că ei zugrăveau în stilulu lora.. Adi se, 
cere ca epitetele să spună mai multă; și cineva se 6x- 

pune ridicolului deseriinda, acea ce „este înfelesa de tota 
lumea, 

Epitetele, cărora may bine li Sarii pută dice 
colorită, căci ele îmbracă oră-ce obicetii în “varice 

culori ale iniagin aţiunei, . jOcă unii rolit forte! 
important în „limba poetică“. (Hasdeu, Cuv. din 
betr. t. III p. 124.)
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Stilul. este figurată când prin imagini, prin 
espresiună pitoressr:- figureză, lucurile - despre 
care se vorbesce şi când le dosfigurâză dacă ima- 
ginele nu Suntii juste. 1 

S'au definita une-ori figurile : moduri de a vorbi care 
se depărteză de modulii natur ali și obicinuită. Ac6sta . 
definițiune e falsă; căci nu e nimici mai naturală și mai 
obicinuitu ca figurile - în vorbirea Omenilora; și Aristot | 
observă, cu drepti cuvântu, că se facu înt”o qi de. 
târgu, la hală, mai multe figuri de câta în “mal multe 
dile: de adunări academice : 

„Les figures de rhâtorique ne .- -sont- -nulle part 5 si communes ae 
dans les -querelles des halles. “2 - 

Figurile. Suntii nosco _întorsurii, nesee. miscăită 
alo sti stilului, cari, prin. - modulii „În care arătii cu- 
getarea, i-daii forță și graţiă. “Ele suntii. pro- 

“priit copist Săveni în diseursii, ca 

Și atitudinele: în sculptură, și. pictură: duasi “ges- - 
lus orationis, dice Cicerone: Sa: 

Suntii unele figuri. care constaii în. schimbare ca_ 

cuvintelorii și a înțelesului_ lorii, şi Se_numescii 
tropi, ide la ună” verhii grecescii (reizw, ziroozci) . 

| care i înserincză a schimba. Ast-felii se dice o sută 
| = ă i a. 

   

  

1. Voltaire, - ” , 

2. Dumarsais, citată după Blair de Hasdeă, t. III. Cur. din betrâur, p. 193. 
3. Orator, e. 2, . . . 

„"* Shimele, suntă frumsâțea şi vinele cuvântului, pentru că nu nu- 

mai îlă împodobesei, după cum faci Tropil, ci.îi dai încă putere 

și vîrtute, ea să deştepte patimile lu ascultătorii, și să-lă îndemne 

spre cele poftite, (Molnar, Ret., 193). 

. T
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dle. pâne în loci de o sută cori bi, şi se dice 
. leii. unui omii curagiosii. 

„Alte figuri lasă cuvintelorii adevărata, lorii în- 
semnare, și acestea, conservă . numele genericii 

de figură. Ele se “disting. încă în două specii: 
„Tigură de cuvinte şi figură de cugetare. 

Figura cuvântului este așa de tare legată de 
cuvântii, în câti, daca se schimbă cuvântulii, fi- 
gura dispare. Figura de cugetare rămâne chiar 
după schimbarea. ewvintelorii, numal sensulii să 
nui. se schimbe.. . 

Figurile suntit acea ce faco- a se deosebi sti- 
lulii prosaicii de stilulii „poeticii ;. ele suntii. Orna- 
mentele elocuţiunei în genere. 

10. Drgre Drop a iza 

Tropil principali, la...care se. raportă și cel- 
alți, sunti metafora, metonimia și sinecdoca. 
“1. Metafora (uere, trans; teo, fero) este v fi- 

gură prin care se trece însemnarea propriă a 
unui cuvântii la o altă î însemnare, care nu-i con-. 
vine de câtă. în puterea unei: eomparaţiuni ce 
se face în spiritii. Once metaforă - coprinde o 
comparaţiune și: face espresiunea mai: răpede şi 

„Iaă vie, „In. toto autem netaphora brevior est si- 
N 

> % Propiy suntii la envânti, precum sunti stelele la cerji, florile "m grădini, razele Ja 'sâre și diamanturile, ce suntu sadite pre Aură, * eăcl ea nesce diamunturi îlă faci de multă preț, ca nesce raze pre luninati, cn, nesce flori mirezmitiă și înflorită, ca nesee stele îm-. pistritu. (Aolnar, Ret., 169). i
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“ militudo (Quintilian, VIII, 6). Când Omerii dice 
că Achile se repede ca unii leii, avemii o com- 
parațiune; dar când elii dice despre același e- 
rol. acel leii se repede, avemii o. metaforă. 
„Asemenea şi în aceste versuri ale lui Bolin- - 

tineanu : 

  

= Into sală "ntinsă, printre căpitani * 
Sta pe tronu-l Mircea încărcatii de aul. 

Ast-felu printre trestii tinere 'nverdite . 
Uni stejarii întinde braţe vestejite. 

Ast-feli după dâluri verdi și numai flori 
Stă betrânulii munte allitii de ninsori. 

Elocinta nu ară putâ esista fără acestă Jimbagit auxi- 
liară alu imaginaţiunii : diseursula trebue să isbâseă'-de 
0 potrivă și spiritulu” şi simţurile Gmenilori ; . dar simţu- 
rile nu suntă mișcate de 'câtu prin voritatea și vivacita- 
tea, imaginilor a. Metaforele vori servi deci a da corpi 

. obiecteloră celora mai spirituale; și ast-felu toti ce ține 
„de sufletula nostru „este. espresă în, vorbirea comună 

prin imagini “sensibile. Aşa dicemu pătr anderea spiritu- 
lui, rapiditatea cugetării, căldura. sentimentului, aspri- 
mea sufletului, ete; așa Bolintineanu a putut dice i în 
poesia sa Mircea şi Solii : - 

Cela ce se bate pentru a ă lui eră, 
Sufletu-i e foculă săreluă de vcră, ete. 

Nu numai că metafora face să se sina acea ce. nu e. 
sensibilu, dar ca. depinge unu obiceta sensibila subt tră- 
suri mai vesele şi mai energice. Când se .qice despre 
uni omi adormiti că este coprinșă. de somnă, se dă mai 
multă espresiune. ideii de câtu dacă sară fi disa numai 

simplu că dorme,
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Virgiliu a datu o îndoită forță acestei imagini : 

Invadunt urbem somno vinogue sepultam. 

“Fineid, II, 265. 

Metafora -este celi mai frumosi, cel mal a- 

vutii, celii mai desii întrebuințatii din toţi tropiă, 
și printr € însa stilului se înfirumusoţeză și Se .00- 

lor6ză. - 

“Acâstă cutezanță, care dă simţire, vitiâţă fiin- 
țelorii care wait nică de. cum, este ordinară pa- 
siunilorii Și în genere limbei poetice! : - 

Ast-felă în Bolintineanu : 

Negoe celă mare, în ali stii palată: 
„Ce domnesce p "Argeşi, dice întristat. . .., 

In aiva, lu Vollaire, ăsim. 0 metaforă atingetore și 
adevărată : a , aa 

Le Dieu qui rend la force aux plus faibles courages, ; 
Soutiendra ce roseau plic par les orages. 

In scurti, metaforele se întrebuințeză. : 

() când numele lucrurilor îi însuflețite se pune la lu- 
eruri neînsuflețite și fără, simţire; și U) invers; precum : 

* „Fulgerul nu este alta de câtu una rîsă alu. ceriului. . 
Marea, când ajunge la ţârmuri, atunci să mânie şi spui 
m6ză... — 'Țeranulă este talpa casei; Mareelus cra salia 
Romei + și Fabius scatulii ei; c) când numele luerurilori 
însuflețite se puna la altele totii insufleţite : „Julian Pa- 
ravatulă au loviti cu piciorul, pre mamă-sa ce Pau năs- 
cutu din sfântula Botoza și, Jtrânda împotriva păstori- 
loră Besericei, din diă, ce era, s'au schimbati ȘI Sau a- 
Tetatu îndatași lupa și hiară selhateci, . * d) când cu 

1. Veqi Masdeu Cur, den detr., t. III, p. „120 şi 5 21,



a 

| ELOCUȚIUNEA | 101 ooooooeeaeeeaneeeeerre eee ne nai area ana EI e 

cele neinsufleţite se esplică altele totii nicînsuflețite : „La 
mortea Sorelui, a cărui - vicță să stinge cu apusulă, nu 
numai vezduhula cernindu-se să întristâză, ci și veriula 
aprinde tote făcliele pentru ca să-i cinstâseă, îngroparea 
cu atâtea lumini.“ 1 Da 

Metaforele suntii defectudse : 

"10 când sunti trase din subiecte de rendu; lui 'Per- 
tuliani i sc. impută a fi disu că, Deluviulă a fostă Vălă- 
ciala generală a naturii : Diluviun, naturae generale 
lizivium. 20 când -suntii forţate, luate din depărtare, Și 
raportulu nu este nici de cum naturalu, nici compara- 
țiunca destula. de simțită; 'Pheophilu a disă : Ei îm voii 
îmbăia mâinele mele în imdele părului teă; și în altu 
locu, Phuigulă jupoe câmpia, ete., 30 când. termenii me- - 
taforiei, din care unulă se dice pentru altulu, eseită idei 
care, nu poti fi legate, ca și cum! S'ari dice despre uni. 

“oratoriu, că este ună torentă care se înflăcăreză, în locu 
de este anii -torentii, cure! te târăsce; sau ca în aceste 
versuri ale lui Bolintineanu : îi “ 

Parulă ci bea acră, sînulu ci Veda vântii,: 
“ Sufletu-i bea flacări ură de mormentă. | 

" Piă-care limbă își are metaforele sale proprii 
și așa de 'consfinţite de obicoiii, în - câtit „dacă 
Sarii înlocui termenii prin echivalenţir chiar cor 
mal proprii, totuși espresiunea devine ridiculă. 

Când “metafora, fără să fă aspră mică silită, 
are ceva pre indrăsenţii, se îidulcesce prin es- 
presiuni ca acestea : car să dicii aşa, dacă se 

„pote dice” astii-felii; dar acești corectiv nu-si 
bunr de câtii în prosă. i 

„1 Molnar, Bet., p. 172 şi urm.
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Alegoria (dos, altu; dyoeetu, ă vorbi) nu e.de 
câtii o. metaforă mai întinsă, prelungită : când 

se împrumută o ideiă, e firescil. a 0 urmări. 

Ast-felu se vote observa în aceste versuri din balada 

populară „Miora“ 

"lar tu de omori. Sorele şi luna 
"Sa nule spui lori. Mi-au ţinută cununa; 

Să le spui curată . “Braqi și păltinaşi, 
Că mamă însuratu. - I-amă avut nuntaşi ș; 

Co mândră crăâsă, | „Preoţi, munţii mari; 
A lumii miresă, „i Paseri, lăutari, 

Că la nunta mea  - : . * Paserile mii, 

A căduti o stea; -. Și stele faclil. | 

în care. comparațiunea metaforică, între morte și nunta 
- ciobanului, este continuată până la fine. 

Adesea alegoria se întinde poste « o bucată în- 
"trâgă; și, atunci nu mai: este o figură ci o com- 
posiţiă alegorică ; precum suntii fabulele, parabo-  - 
lele, emblemele ŞI chiar basmele. | 

Ac6stă figură servă,. spre a înfățișa unii ade- 
vării care 'altr ăminte arii pute produce neplăcere. 

Asta-felu este oda lui. Oraţiu (0d., I, 14) în care se 
„represintă patria, espusi la. noui r&sbâie civile, subi ima- 
ginea unui vas care are să înfrunte noui. furtune, 

Mai adese-ori alegoria, personifică finţe M0- 
Pa Şi, atunci, artea este de a, înfățișa, personi- 
cările drepti și conformii sentimentului și ideiei; 

precum se găsescii în. „Omerii, Virgiliă, Voltaire, N: 
Eliade, ete. 

Alegoria era unii metodii de instrucţiune forte
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comunit la cei vechi. Asti: font suntii 1 mai alesii 
fabulele în care, cea ce se numesce morala, nu - 
e de câtii interpretarea literală a alegoriei. 

Aristote (Rhetor., II. '20) merge. până a permite, în 
discursurile, dinaintea chiar a adunărilora. mari, parabo- 
lele și fabulele : ele răpescu tota- dauna mulţimea. Elu 

„citeză unele care sunti din cea mai înaltă antichitate, 
ca acea a calului eare cerea ajutorul omului. pentru a'și 
răshuna contra unui cerbi, devenindu sclavă „pentru că ” 
căutase uni protectorii. 

Vechiele  îeroglife ale “Egipţienilori, Sciţiloriă, 
e nu erai de câtii o vorbire întrâgă alegori- 

; precum şi găcitorile celorii vechi dintre care 
unire forte anevoe de înţelesă. ! 

Totu aci: se- pote râporta și acea vothire emblematică 
de care 'Tareiniu ne dă unu esemplu, în r&spunsulu ce 
dede trămisului fiului seu. In acesti casi însă .emblo- 

mele nu se rostescil ci se esprimui prin semne sau de- 

senuri. 

Catacresa (arc, dincolo: „eflot6, întrebuințare) 
abusă, estensiune, imătare, este . unii felii de me- 

taforă' la care se recurge de nevoiă, când nu se - 

găsesce nică unii cuvântii propriii, în limbă pou- 

tru a osprime acea ce cineva voesce a dice : 

1 Molnar citeză dou forte ciudate : 

„Oala iaste pesee; * 

„lar ce fierbe într'ensa - 

„laste und dobitocu pedestru, ” 

- Însă și de apă, iaste insuflețitii, 

„aste carne însullețiti „şi fară suileti, cu sullure şi fărti 

„cuvântătore și simţitore. „suflare. Tărându-se umblândii, și 

“(euol) “slujindu- se cu aripi, ascultă, și 

„te miră și găcesce! “(u!qu109)..
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rr apara nora Poor are. 
7 

Sta În capuli meseă între căpitani 
Și rechlamă dulee tinerii sei anl. 

Bolintineanu. 

 Asta-fela se dice o' funie . sati o sforă de: moșiă, mai 
bine de câtu a inventa unii cuvântu noi, care n'aru fi 
înţelesti, 

Asemenea cuvintele făăăă, față, capă, ete., se întrehu- 
inţeză în o mulţime de înţelesuri. Unii retori înţelegi” 
„rin catacresă o metaforă îndrâsnâţă și puţinu cam aspră. 

„IL. Betonimia (uera, dincolo; ivoţa, nume) nu 
e de câtii o schimbare de cuvinte; ea consistă 
1* în a lua. causa drepti efectii : ii : astii-felii nu- 
mele deilorii păgânismului se înii i pentru lucrulii 
a cărorii inventatori erati considerați, saii i la care 

„că presidati :' 

  

- Marte, pentru râsboiil, viii, ete. ; 
Muscle ». arțile fr nds; 

"Aeptunii „marea; e 
Ceres n grăi; A a 

Cereremque canistris ” 
Expediunt NE i 

| pa | Girs, An. D.. 
Bacchus, pentru vină : 

Implentar veteris Bacchi 
i | , (dem): 

Vulcanii pentru focii. 
A: - 
„Racine a (isa : 

Ne dis plus, 0 Jacob, quo'ton seigneur sommeille; 

întrebuinţând numele tatălui pentru ala nemului. 

20. Metonimia Xea efectul pentru, Gausă. ___ 
Ovidiri dice că muntele Peliona nu mai avea umbre :
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: . Nudus 
“A rboris Otiirys erat; ; nec habebat Pelion umbras. 

„Metam., XII, 512. 

(Umbra, eare esto. ofoetula arborilor." este luată aici. 
pentra arborii înșiși.) - 

* Coprindătorulii pentru. coprizisti : 

Eli înghite cupa - funestă, adecă otrava coprinsă în 
cupă. Pămentulă anuţi înaintea luă Alexandru : Siluit 
terra in eonspeetu ejus, adecă poporele pământului. Car- 
cer, închisâre, se. dice în latinesce despre unu omit care 

“merită închisorea. .- a PI e 

Ain”, tandem, career? . bonorum extortor, logum eontortor? 
” - Terent., „Phorm., II, 3. 26. 

. Semnulii pentru: Ineruli însemnați. 

Spada se dice pentru profesiunea militară, și rasa on- 
tru cariera. preoţăscă. Sceptrulii se -ica. pentru re; salitate, 

„ca în aceste versuri ale lui Quinault 

Dans ma şieillesse janguissante. 

Le sceptre que je- tiens pse ă ma main tremblante. 

. Posesorulii pentru lucrulti posedată. 

Virgiliu a disu : Jam prozimus- ardet Ucalegoni.; Uca- 
legon arde -deja, în- locu de flacăra devoreză palatula lui 

Ucalegon (Aeneid., II. 0). 

60. Numele” ahstractii pentru eoneretii. 

“Phedru d, 8) a disu despre cocoruli care: "șI viră 'el0- 

culu în gura lupului, că îi încredinţâză lungimea gutului 
stu, colli longitudinem. Pentru corvus stupidus, același a 
dis (|, 13) coroi stupor. 

Totu metonimiă este când se intrehuinţăză numele au-
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„torului pentru. operele lu: Ami citita pe Virgilia, pe 
Bolintinenu, în locu de operile lui Virgiliu, poesiile lui 
Bolintinânu; când se ia. numele şeliloră pentru supușii 
lorii,: Anibal ante portas, în loci de ostea lui Anibala: 

' Alesandru a învinsu pe Darie; în loci de ostea lui A- 
lesandru a învinsă Ostea lui Darie; și, în genere, când 
se ia ună nume propriu ori, comună pentru o colectiti- 
tate : 'Tribunalula decide, în locu de membri cari con 
pună tribunalula., 

Din. tote acestea se “vede: că metonimia, ca şi 
metafora, ia numele unorii lucruri pentru ale al- 

„tora; cui singura diferință că, pe când metafora 
"le pâte schimba fir ă . deosebire, metonimia nu 

pâte înlocui de câtii numa lucrurile care se a- 
Semănă şi aii o relaţii. unele cu altele. 

III. Sinecdoca (o0r, GU; îz0oyto,- 4 primi) sai 
: Coniprehensiunea, se - face 1” când se, iea, genulii 
„pentru speciă, Sail speoia pentru genii. 

Când se dice muritorii în. loca de Smenii, paser. în 
locu de vultură, se ia genulu pentru speeiă; iar când 
poeţii greci și latini, pentru a representa o vale fium6- 

- Să'o numesc a Zempei şi când în locă de venta s se dice 
zefirii, se ia specia pentru genii: 

Somnus. agrestiun 
„Lenis virorum non humiles domos : 

„= Pastidit, umbrosamque ripam, - 
“Non zephyris agitata Zempe,. ! 

Horat.,, Carm., UI,. 1 2, 

Totu. așa A şi Eliade în „Oda la Schiler: : : Avuși de ad- | versariă "pre omiă Și — atâta ajunge.
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2. Luândii partea pentru tota, şi totulii pentru, - 
pante : | 

“Quot capita, tot sensus. o (ter) 

ati se ia partea pentru totu — pars pro toto. 

Les „peuples qui Voivent la Seine 

aci se ia totul pentru parte — totum pro arte. 

aarea sau meniată și meniându-se Spumeză. “(Molnar).: 

30. Singularuli “pentru plur alti : 

Germanuliă reroltatii, adecă' Germanii. 
” Pui 

„Le Franţais, n malin, forma le vauderille. (Boileau). 

Dar Românulii .nu va câmpuri fară flori, 

Bile lungi și triste fără sârbători.... 

“Astu-fela e Românulă şi Românii sunti ei 

Și sub jugulii barbari nu pleci eapuli mei: 

- : Bolint. 

40, Numele materiei pentru lucrul care este: 

făcutii dintr'€ însa. a 

Astu-felu far ulă se ia pentru “spadă. Virgilia s'a ser- | 
vitu de acestu cuvântu „pentru: ferulu plugului: : 

At prius ignotum ferro quam scindiinus aequor.: 

- -Georg., 1, 50. 

Sinecdocă mai este şi când, cu cele mal dihainte, no- - 

“tămau. pre cele mai de pre urmă, sa inversu; ea, de es: 

„Când întorceati păstorii oile "n 'staulă din - câmpii. „.. în loeii 
de, când înserase. - . 

San: | 

“Când pe fruntea nopții, dorile se jocii 

“Domnului cu Românii las'ala luptei loci. - _ 

i Boliut. 
y
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„Cu ttâte astea nu trebue să se crâdă că este 
permisti de a lua indiferenti, un. cuvântii pen- 
tru altulii, fiă prin metonimiă, fiă prin Sineedo- 
că : trebue ca-espresiunile figurate să fiă auto- 
risate de obicoiii, sasi celt puținii ea. sensulii li- 
teralii ce vremi a se înțelege, să se presinte în 
modii naturali spiritului, fără a revolta: drepta 
judecată, -și fără a lovi urechiele “deprinse cu . 
puritatea limbă, -.. 

„Aici mai alesii usuli este arbitrul discur- 
SU, e 

i Si volet usus, Ra 
Quem penes arbitrium est, ct jus, et norma, loquendi. 

- " Horat,, de Arte poet., v. 7. 

„ Antonomaăa. (aci, pentru; voua) este -unii felii 
„de sineedocă prin Care se pune unii nume 6o- 
mMunii_pentru unii nume pro rii, saii chiar „unii 
nume” propriii DONE ante ie comunii. | 
Se dice Oratorulă romană, pentru a arăta “po Cice- 
vone; uni Neronă, pentru a arta unit domnitoră crudu; unit Aecena “pentru unii protector alu literiloru ; Grecii „ diceat Oratorulie pentru Demostene ; poetulii pentru 0- moră; ete, a iu | 

Se' alătură pe Ingă acesti tropi principali me- 
tulepsa, unii felii de metonirmiă, ca desideior peu- 
tru asum; antiphrasa. “ca „Fumenidele sai deiţe binefăcătâre pentru Puriele ; sarcasmulă, batjocuri amară și insultătâre, din care modernii ai f- cutii o figură de cugetare; hypalagulii care trans-
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pune cuvintele și restârnă construcţiele naturale 
precum dare classibus austros, în locii de 'classes 
«ustris, ete. 

20 Liguri de cuvinte „Popii dise, ” n i Ul E CUVINE. 

Printre fi gurile de cuvinte Suntii patru „care 
Suntii mai multi Sl umaticale de câtii oratorice, | 
dar care facii unii framosii ofeetii şi în discursii.: 
Aceste figură suntii elipsa, pleonasmulti, iperbata 
și silepsa.. 

Elipsa lasă afară “unul sati mai: multe cuvin- 
te, pe care construcțiuneă, gramaticală le recla- 
mă, dar care - suntii uşorii de înțelesii. Acestă 
ligură sorvesee a da mai multă, tăriă și repedi- 
clune stilului, de aceia e și fârte desii întrehu- 
ințată, mai alesii în maximele moraliştilorii și în 
Proverbe. 

Elipsa este vițiosă când cuvinţele subînelese SE 
nu suntii în raportii g gramaticale cu cuvintele es- 
prese ; de esemplu : când se subînţelege la plu- 

Tali unii verbii espresti la singularit i, şi i inversii ; 
ca în acestii esemplu : : 

„Le coeur est pour Pyrrhus et: les a roeut pour Oreste. 
- . " Racine. 

“Ta cei vechi acestă Bguia se numea “ Zeugma. 

“Contrariulii clipsex este Pleonasmudă, care ada- | 

"-uge cea ce, Gramatica “pare că respinge : 

Je Tai vu, dis-je vu, de mes propres yeur zu j N 

| „Ce qu'on appelle vu. - - Îfolicre)
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Unii boloboci eu vinu. | | 
Mergea în cari pe drumii încetăi şi “Forte linii. - 

- e (Donic ) 

“Pleonasmele suntii necesarii, folositâre saii vi- 
țiose : 

Suntii necesarii, când ajută la claritatea espresiunei ca 
în unele frase interogative ; suntu folositâre când dă mai 
multă energiă cugetării; şi suntu viţiose când n'ajută ni- 

„miei la ideiă. Spre esemplu : 

Suiţi-vă sustii coboriţi-vă josti; unii cadavru neînsuflețitu ; o vi- 
jeliă furtunâsă. ' : 

Iperbuta sui inversiunea- consistă în resturna- 
vea ordinei analitice a -frascl : 

“Futurori animalelori simţitâre le este scumpă patria, 

Acbstă figură vatămă 'elaritatea şi e rari permisă în 
prosă. E propriă limbeloră vechi şi servă câte o dată a 
esprime pasiunea : aa 

„AT vorba mea, deer plâeă și fă ce en ami qisii.: 

san : 
. 

- Dacia nu e maghiară, este româneseii pămenti, 
Nu suntii Unguri încă *n viucță, câţi Români suntă în mormântii 

"Ce-a muritit eu arma 'n mână, ! 
Pentru fala lori română, ! 
Pentru. dreptulii lor cela sântă. 

-Silepsa, constă în a face.să se acorde unii eu: 
vântii, nu .cu celt la care se raportă gramaticale, 
Ci “cu acela la care se raportă prin cugetare : 

Entre le peuple et vous, vous prendrez Dieu pour juge : 
Vous souvenant, mon fils, que cache sous ce Jin, 
Comme euz vous fiites pauvres et comme eux orphelin.



ELOCUȘIUNEA | IE aa : 
Andreei ae ar aa Dra ao dna 

  

re aaa ao. 

  

Tigarile de cuvinte caro. suntii curatii oratori-. 
ce, nu vatămă întru nimieii regulele gramati- 
cale; servă însă -a da multă ușurință și . fermi- 
tate oratorului, Cele mai, principale suntii : 

Repetiţiunea, una. din cole mai comune și mar! 
energice; numele o definesee în destulii; se în- 
trebuințăză pentru a; insista, asupra, verk-unei pro- 
he, veri-unci verități, sait pentru a depinge pa- 
siunea, prin repetirea, cuvinteloră.. 

Virgiliu arată durerea lui Orfeu, la mârței Euridieol : 

Te, duleis conjux, te-solo in littore” sceum, 
Te, veniente die, te decedente canebat. 

„Georgia | IV, 408, 

Cine scie? cine scie? NE 

Dacă 'mpinsă de-ală sârtel vântă, 
M'oiu întâree 'n veseli 

„Să sărutu ala tea pământiă, 

Alesandri. - 

Repetiţiunea e de mai “multe feluri : se numesce (Ge- 
minaţiă, când se repetă aceiași! vorbă 'de două ori : 

Vos, vos appello fortissimi viri; 

Nos, nos eonsules dessumus, 
i (Gie., Gatit) 

 Rompez, rompez “tout paete. avee.. Timpietă. 

, „ (Joad. Athalie, a. se). 

Couversiunea se numesee când se "repetă aceiași vorbă 
la finele fiă-cărui periodii EP 

Poenos populus Romanus justitia vicit, arimis_vicit, 1iberati- 

tate zicit, - - 

Conplezaea e când se: repetă primul şi uliimalu « cu- 
ventu : . 

Que senatus damarit, que populue Romanus damnarit,
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quem omnium existimatio damnarit, eum vos sententiis vestris 
absoleetis ? Ă 

Traducţiunea, care se pote confunde cu anominaţiu- 
nea Sai paronomasa consistă în a repeta uni cuvântii 

“într”0 însemnare diferită, sau cu o alteraţiune ușdră!. ete. 
“Connezum mumia Latinii repetirea sai grămădirea a- 

celorași. 'particule :: 

On cgorge ă la fois les enfants,- les vieillards, 
Ft la socur et le frăre, 

Lit la îlle et la mere, 
Le fils dans les bras de son păre! 

Disjuncţiunea” suprime; din contra, particulele disjune- 
tive, pentru a dă mai. multă tăriă și repejune discursului : 

Prangais, Anglais, Lorrains, que la fureur assemble, 
„Avanșaient, combattaient, frappaient, mourraient ensemble, * 
a - (Jlenriade, Ch. VI). . 

Aposiţiunea,. întrebuinţeză substantivele -ea epitete, și 
convine mai alesa stilului nobila și îiiforita. 

La aceste figuri se maj, potii adauge: 
Declinaţiunea sau derivaţiunea, când se întrebuințâză . 

în aceiași frasă cuvinte derivate „din aceiași tulpină. 
Gradaţiunea. (z2iuat, scara) care așcdă cuvintele dupe 

g&raduli lora de forță san de slăbiciune și care este as- 
cendentă sai descendentă ; espoliţiunea, speţă de ampli- 
ficatii, în termeni diferiţi. : NEO 

Sinonimia, care: adună mai multe cuvinte. eu aceiași 
„însemnare, dar. care stă totu-d'auna alături cu unii de- -. 
„fecti, ca și Tautologia. şi Peritologiu,. alte figuri de a- 
celași felu. i 

1. Het, ad Herenu., 1Y, passim. , | 
Franeesi, Englesi, Loreni ce-aici faria vadună, 

- Inaintaţi, luptaţi, loviți, muriţi cu toţii împreunf, 
" - . Gusti, 218. 

.
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"Vita funetus, în locu de mortaus. 

Onomatopea, „Prin care unii euvânta imiteză sunetul 
naturali ala lucrului ee “ela însemneză, a magi, a aur- 
mura, ete; enalugiulă, care întrehuințâză unit genu pen- 
tru altă, genu, unu modu pentru alti modu, ca și. auti- 
plosa; un casă pentru altu casi; latinisniulă, clinis- . 
mulă, imitaţiunea construcţiuniloră.. latine sau: grece şi 
încă alte multe, care de care mai puțini utile. de cu- 
noseutii, 1 

Pentru a complecta aceste noţiuni clementatii, mal 
dămi încă Ore-care amtnunte asupra unort figuri de 
coustrucțiuni, cari tinu mai alesu de limbele vechi, Și cari, 
pentru acesti cuvântu, au fostu. rieglese de retorii mMo- 
derni; astu-felu de „Iperbată se mai ţină : 
Anat fua-eare restornă cuvintele, precum : mecum în 
loci de. cum me; quamobrem pentru ob quam re, ete. 

D Molnar mar pune între figurile de cugetare .și Paronomasia, 

care se face în patru feluri : scoțândă o „literă, precum din Pavel 

se face Avelu ; ca de es., „Pavel, Avela, eare cu jertfele cele mai 

prinuite, ce ai adusi catre D-dei, s'au arctată alti Avelu ;* sait a- 

diogândiă, 'ca din Ana, rena; precum : Arehiereuli Ana ali Jido- 
viloră ati fosti o; rană de pismă asupra Mântuitorului; ori sehim- 
Vând, adeeă : amor, omor, fiind eă este morte sufleteseă, și de multe 

ori trupescă ; în fine mutând. o literă; precum : * orhii, robi, fiind 

că Taste legati en. unii robii eu nevederea; și” altele. 
Omioptonii (similiter cadens), care se face câni dicerile se ter- 

" mină eu aceiași cădere, precum : aceia care literă poftescii și în- 

vețatură dorescăă' îse a : 
Omioteleitonii (similiter dessinens),. cae consistă în simetria ca- 

zurilor și a desinințeloră şi care, ea și cca precedentă, aduee pre 

multă cu versurile, pentru ea să fiă eu succesă întrebuințate în 

discurs ; Isoerati le a întrebuințată mal alesii ; precum și în. acesti 

esemplu : ;'Tu învâțătura iubesc, iară cit % învâța pre alții e si- 

lescă, și tu acum filosofesci, 1ară ei pre filosofi îndreptezii ete: 

(olnar, Ret. 209- 212). g
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- Pesă, care taiă anii cuvenit în. douz, ca în Vir- 
gilii : „n _- 

Septen suljeeta. trioni, “(Georg., III, 3$1). 

sani ca la Emi E 

Saxo. cere e comminuit brun. , 
"Oblatam stultum est medi spernere einen. . - - 

” Purentesulii sai dialisa,- întrer upe - sensulit frasei prin 
o altă fiasă intermediară : 

Tilyre, dum redeo (orovis est sia), pasee capellas. 
Virgiliă, Eclog., IĂ, 2. 

 Sinchisa, caro “confunde construcția naturale în peri- 
Sde, ca:  ....- , 

N . . - - ” - . 

„Sax vocant Tali, media quae în. Huetibus Aras, 
! : „Virg., den, 1,113. 

Printre iperbate s se pote pune Și. anacâlutul sai de 
fectulu succesiunei în construcția, gramaticale. 

"Tote acestea nu suntii : “de câtii negligenţe de 
„stil alo scriitorilor mari, din care gramaticii ai 
făcutii atâtea fi iguri: 

Cirecii” încă au data diferite numiri diferitelori accidente 
gramaticale, pre care ci le” numeseii metaplasine, și din 

_€are ai distins + i 
Prostesa, care adauge 0 literă. 
„lferesa, eâre' seade o: literă. - 
Diplasiasmulii, e care reduplică consonele; 
Sincopa, care ia. o:silabă din corpul” cuvântului. 
„pocopa, care ia o silabă de la finitu. 
Paragoga, care adauge o silabă la fine. - 
“pentesa, € care adauge o silabă la mijloci. | 

AMetatesa, care mută o literă. Sa 
„ntitesa, care o schimbă. 

N
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Dieresa, eare din -o silabă fade doug. 
Crasu sau Sineresa, care din dou - silabe: face una 

singură, ete., ete. 

De și pre amenunţite prin denumirele lori, : totuși f- 
gurile de cuvinte și-au avutii toti-d'auna importanţa lori 
şi ele au fosti obiectul. studieloru celori mai mari ora-_! 
tori: chiar Cicerone," în timpul apogeului elocinţei s6le, 
încă da mare importanţă acestori - lecţiuni de Retorică.. 

30, Figurile de. cugetare _ 

Figuri de cugetare se numescii mai alesti acele 
figură, despre câre. se pte dice că suntii ea nesce 
atitudini ale discursului, guasi gestus orationis. 

După ordinea naturală, în care s6 manifestă, - 
figurile: de cugetare, Suntii 

- Interogaţiunea, este o mișcare naturală în in- 
dignațiunie;— temere, durere, uimire, care însufle- : 
țesce şi ține pre auditorii în - „resuflu,- și îi for- 
(6ză a primi impresiunea, ce. voimit, a-i da. . 

N 

„Joad, surprinst de a vedâ. pe sotia” sa Josabeta con- 
vorbind cu Matan, își arată indignaţiunea prin aceste în- 
trebări E 

e 

o suis-jo? de Baal.) ne vois-je pas le prâtre? 

(uoi! fille de David, vous parlez ă-ce traâtre ? | 
Vous souftrez qu'il vous parle, et vous ne eraignez pas 

Que du fond de labime entr'ouvert sous ses pas 

Il ne sorte ă instant des feux qui vous embrasent, 
- 0u qw'en tombant sur “lui ces murs: ne vous terasent? 

Que veut-il? de quel front cet ennemi de Dieu | 

„Vient-il infecter Vair qu'on respire en ee licu?* i 
„4 , - . 

* Vederea Gre-aice cum- va ME amăgesce ? - | 
Ce fela! fica lu David cu- -acesta mişeli vorheseo?
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Interogaţiinele erăinădite esprimii emoţiunea 
„oratorului și o “facii a se transpor ta în spiritul 
auditorniui. a _ 

Acesta semi-versii ali lui Virgiliu, 

Usque adeone mori, miserun est ? 

En, XII, 646. 

depinge ardâreă unui, reshoinica care vr6 să apte ; pe 
când unu bătrânu bolnava și gata de morte aru-fi disu 

cu rea: pa Ă 
Non est usque adeo miserum mori. Y - 

Acâstă figură dă multă rapiditate stilului dupe, cum se 
vede Pr6 ades6 la Racine:. Sa 

ii Ponrquoi Tassassiner ? „qua- -t-il fait? 4 quel titre? 
Qi te la.dit? ! e i . 

” „Andromague. 

.  Sutjoaţiuneă este o intorosatiune” mai puținii” 
vite, în care răspunsulii este datii însuși de 0- 
ratorii. Cer: veehi o împărțiati în două; propriă 

isa, în care oratorulii întreba pe alții pentru 
a respunde eliiî Insuși, cum se » găisescii forte mul- 
te la Bolintinenu : 
„Ce e viata nâstră î în- selavie &re? 

Nopte fără stele Qiuă fără sore.. 

, T'asculţi? şi nu ţi-e “frica să vedi în acesti. loci” = 'Tişnindaă de sub pieldre-ți alu Tadurilo: ti oct, Și resturnânda pe- densulă acești muri cu urgiă Să cadr' și tu sub denșii, tu, scumpa mea soții? 
Ce vr6 elii ? Cu ce frunte! acestă nelegiuită . Ne spureă atmosfera acestui loeii sânțiti.? 

| „Athalia, 1, 5; tr. de Sion. ! 1. Rollin, | ERRRRI |
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Și: aiocinatia, în , Caro  oratorulă vorhesco cu el 
însuși, : 

Aposti ofa se face. NU - când. se adrosziă vorba- 
„Gulva, .ci- când se întoree cuvântulii de la ecă 
cărorii se vorhia la începutii, pentru a-l a- 
diesa. altora. De | 

- Cicerone, în “discursului seu, po Bale, e, 5L dice : 

0. nationes, urbes, popali, reges, tetraxehac, tranni, testes Cn. 
Pompeii non solum virtutis in bello, sed ctiam xeligionis” in. pace; -. 
vos deniquc, mutae râgiones, “inăploro, et sola terraruni ultimarain ; 
o maria, portus, insulae littoraque ! Quae est enim ora, quae se- 
das, qui locus, ete, .- a e / 

Apostrofa. este | 0 figură propriă a produce tâto 
efectele, a descepta tote sentimentele. 

Exelamaţiunea, ește espresiunea ori-cărui sen- 
timentii viii și iute care "eoptinde, sufletul ; ea, 

| isbuenesce' 'de ordinarii_piin interjecţiunl.:. a 

Beldimana ne da, uni: osemplu : DE E ba 
a: N 
“Ce necazi, ee osîndivs! Ia 

Var. mio! ce focă amară ! 

- Ce trăsneta ! ce lovire ! 

Ce străvitoril pahară ! 

„(Aceste figuri, no conduca la proșopopeo:) , 

P; rosopopea, “este. o figută caro” ospimă mai 

bine “emoţiunele fragete saii adânci ale inimci, 

„pre care o: pune în acţiune ;” faco-_să vorbâscă 
cerulii față cu păimântulii, morții_şi clutar_ anor- 

“intele_(Gicerone; îi Cati ÎTI; pro Aluvena, 

6. 19; pro Balbo, e. 19.) 3 aa 

,
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Una din cele mai frumâse „Prosopopee ale anticitâţii 
"este acea a legiloru, în Critoni. (e. 12) : Soeratu, cărui. 
“amicii-săi i propusese să fugă din închis6re, face ca înstși 
legile să-i dică : „Nu scii așa dar, tu care te numesti 
înţeleptu, ete. Rt Să ai 

Prosopopea . aduse câte 0. dată dialogismulă, 
„care, "după ccă: vechi, consta, în cele mat multe 
cisuri, întru a da fie-căruia dintre vorbitori lim- 
bagiulii cuvenitii situațiunci sale. 

Mai, suntu și dialogisme prin ipotesă ;' precum : „Ce 
credeţi că sari dice dacă aţi. da o asemenea sentință? 
Nu sari dice că ete;: “ și. se rostesce discursulă presu- 
pusa. ' 

 Olscerațiunea sai.  deprecaţiunea este 0. rugă 
ciune sprijinită de tâte Tiătivele credute i în stare 
de a atinge. 

Ast-fela bătrânula Prism! când vine să câră înapoi ca- 
davrulu > fiului sei Hector, de la celă care îlă omorise,. 
îlu râgă în numele deiloru, ala. părintelui s&u și în nu- 

„mele. proprieloră sale. nenerociri CL. XI, 503): 

41 cdeio Yeoce, A iled, Girov 7  22200y, 
| „ Mio uevos 006 ztargis" x) d dccuricagie 0, 
"Er, DJL d o ni 770 7ig ee pDâmog Boozig og. 

" Optaţiunea este o fi igură prin care se esprime 
dorința de a obține cova, importantă saii a preţios 

1 Sed revere deos, Achile, meique ipsius miserere 
Recordatus „tui patris ; ego autem adhuc miserabilioi:, Sustinui enim, qualia netuiquauu aliquis super. terra IMor- . _ - [talis alius. . _ , „ (om, Ilias, MDCCIXXIV, 606), 

(-
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ON TI DODI Dra pa Ia DOD D O Dra a Dra 

Ast- tel Cicerone. (Priilippie. IV, 1 dice : E 

Vela, dii immortales fecissent, -patres conseripti, ut vivo-  potius - 
Serv. Sulpieio gratias „ageremus, „quam honores mortuo quoereremus. 

az 
Tar V aeareseu : 

An! de-ar pută redobândi - 
- ȘI câte-aveniiu perdute; 

Atuuel ce inimi n'ară. vorbi, - 
ce guri ară mal fi mute?! 

Tmuprodaţiunta este o figură prin care se chiăai- 

mă deii, cerulă, adulti, sait ori-ce altă putere 
Superidră, cont a unui obiectii odiosii.. Mal-a- 
dese impreeaţiunea, este espresiunea mânică „și a iN 

farorei. E i 

Cicerone (pro Dejotaro, 7) ne ofere uni esemplu : 

Dii te perduint,. fugitive! "ita, non. modd nequem et. improbus. sed, 

fatuus ct amens es. . | a -. 

 Ipotiposa depinge obreetele cu “color aşa de 
vii, şi în imagini așa de adevărate, în câtia pari 

i Se vede sul ochi noștri. PR 

Un poisu: ard î la maini Vimpluculle dAthulie. 

- Au carnage animait ses barbares soldats ; -. pm 

Ipotiposa devine o acumulațiaite când. adună” 

tote cireunistanţele, cu. tor onţă i şi vivacitate, într unii 

singurii punti. 

(Acâstă, figură îusă se pâte raporta la locurile comune - 

în enumer cefiuneu părților i și. în circumstanțe.) 
7 

Su numele genericii de: ipotiposă se pote C9- 

prinde : ta 
S
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10. Icona (elietio). sau prosopografia, care represintă 
„ trăsurile esteriâre ale unei persone, , faţa, acrulu,. ţinuta. 

„20, Etopea sau represcutarea moravuriloră,” deserie 
virtuțile sau viţiele, calităţile sau defectele. - - 

30. Din combinarea prosopografiei și a etopeeci, se for- 
m6ză Caracterulii sau Portretulă. - o] 

40, Cronografia; earacterisă- timpula și cireumstanţele 
unui evenimentă : N a 

Nox erat, et placidm- carpebant, fessa soporem 
Corpora, per terras; silvaeque' et saeva quicrant 
“Acquora. ete. : : Ii „Lneid., IV, 521. 

„50% Topografia, se face. când se deseriă locului unde 
s'a petrecutu o acțiune, ete. - : Si 

60. Descripțiunea sau demonstraţiunea, împteună câte 
0 dată tote spețele de ipotipose enunierate până aci. 

Ironia. este o figură care esprimă tocmai con- 
iariulii_de__cea_ce se judecă săi so_înțelege despre unii lucru. e aa, 

Boileau își râde de Qninanlt dicându că-lu lauda : 
| Je le dielare, done Quinaalt est un Virgile. | 

Când ironia, este o batjocură fină și plină de 
Sensii,. se numesce socratică, pentru că acestii felii 
de” ironiă, cra arma, obicinuită lui So crat, adică de 
a înfunda pe adversarii prin. întrebări. potrivite și 
a-l pune în. posițiune de a cădă în contradiceri ridicule și de a-și vod6 ast-felii singurii nesciința. 

„ Une-oră ironia, este ultima espresiune a indi- &națiunei și a desperăre, | 
Ast-feln este acea parte din roluli lui Oreste în du dromarque (act. YD; când, după cc a ucisă. pe Pyrrhus 

A



ELOCUŢIUNEA i 121 - 
. fi 

mono rea Diana aa aro roare 

x 

  

po marar An pin PD A map PA 

  

ana 

"ca, să fiă plăcută Iermionei Şi i auginaa « că și ca sia u- 
cisui, dice : : 7 

.Grâee aux didux, mon malheur: passe, mon esptranee ! 
A 

„Oui, je te louc,-9 ciel,:de ta perseverance | 

și termină acâstă înfricoșată i ironiă prin acestă VerSI, caro 

arată culmea, furorei! sale : - 

"Eh bien ! je meurs content, et mon sort. est remi. 

(Acela cuvântă, je: moară content, în situațiunea lui. 

Oreste este sublimulă turbărel.) o N „ 

Când ivonia, ascunde o laudă, sub “vălul bat ” 

jocurei saii inv ersii, ia numele de asteismă, de 

„la cuvântulii grecii lori, oraș, urbi; pentru că 

şi caracterulii său este în adovării urhanitatea; 

Ast-fela Virgiliir- (Lelog.; III, 0) a disa.: 

Qui Baviun non 'odit, amet tua carmina; Moeri. 

"Sa. casmulii este-o-spoţă articulată de ironiă, 

cu atâti mai crudă, cu câtii de obieciii cade cade 'a- 

supra fiinţelorii care del nu. mal X Sunt > te, 
. La Pi natia 

„ mătore; Bai 
a . 

Ast-felu e respunsuila co Athalia udrosăzăe Josubetei 

dupe” ce o deja ea descoperise totul : 1 A 
7 

, , JOBABEIIIL 

“Tout + vous a rcussi. Que Dieu voie, et nous juge. 

ATH ALIE., 

- Ce Dieu, depuis longtemps votre unique refuge, 

Que. deviendra Yefiet de ses, predictions ? ? 

“Qu'il “vous donne ce roi promis aux nations 
, , .1 

e
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Cet enfant de David, votre espoir, votre attente! _ 
Mais-nous :nous reverrons, Adieu, je sors contente, * 
n | aa (Act. 11, sa. 7) 

Iperbola - dă obiectului, despre care se vorbesce, 
„Gâte-va grade. în mal _multii -saii în maj puţinii 
de câții ro în realitate, pentru a-lii pute face 

"mal bine cunoscută. ; | 
Ast-fela pentru a face. să se înțelâgă mulţimea pros- 

“eripţiuniloră_ romane, P.. Corneille” își în chipuesco Joma 
întregă înnecată de sîngele copiilorii săi: 

i Rome entitre noyce. au: sang” de ses enfants. 

„0.-Conachi este asemenea, iperbolieu în aceste versuri: 
Zori de Qiuă se revarsă, i 
"ȘI ei ochii n'ama Închisu!. - Ma 

Cum să-l închidă, când ci varsă 
Paârae de focii aprinsă. ? 

e - 

- “Toti iperbolieă se «ice. de o persână "că umblă ca o 
brăscă, san eă -merge maă iute ca vântulă. 

Iperhola,. este: de. două feluri ; una care se în- 
trebuințâdă în. descripțiuni Și alta care esprimă 
pasiunea, o d 

In, descripţiuni iperbola trebue folosită cu reservă ; ea trebue să, fiă sensibilă numai” pentru celu ce .vorbeste; 

_ a SOSABETA - "Ţi-ai mersi în bine tâte. Dar Dumnedeii ne vede. 
 ATHALIA | Dar Dumnedei în care voi stăruiți a crede "Când are sa v'arate acele ce-a predisă 2. - | Sa vie si vaducă pe acela "Tege promisi, - Ri Pe-acelă fini ala lut David, acâstă mângăere :. . - > Dar ne-omit vedea alt'dată. Psă plină de- pliicere, Amiă vrutii să vâdu; vedutamii, . Ti, de Sion.
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de acea Quinta a dis că iperbola trebue să se esprimo . 
extră, file; non cxtră moda. şi cu cumpâtare; alt-felu 
cădemu, în. omfasă, cum se vede în acesti opitafia alu lui 
Carol” Quintul : | a Pa 

Pro tumaulo ponas otbem, pro tegmine coelum, 
Di Sidera pro facibus, pro laerymis maria. 

-Soi cereueil est le ciel; son tombeau, lunivers, 

- Les astres, ses Bamheaux ; et nos Jurmes, „les mers, 

Esaggerațiunile iperbolice convină numai stilului glumeţa, 

Iperbola. este forte ohieinuită în. vorbire, Și se 
intrebuințedă ori de câte ori. se. pare că vorbirea 
ordinară nu pote înfă ițişa î în destulii ideia lucrului. 

— aa om e m n men m | 

Astfel, “ Omeru voindu a areta mulțimea oştirei lui - 
Agamemnon și eredendi că, cu tote cifrele din Aritmetică, 

nu -pâte da o idee despre acostu "lucru, Sa servita de 
iperbolă qieându (Iliada 11) că: „pământulă; măcar că 
iaste fără glas și fără simţire, însă neputându suferi 
atâta greutate, plângea ticălosula și. ofta, ca să arate cu 
lcramile- sudărea : “feței sale, și cu " suspinurile, “eare le 

scotea, patimele sufletului său. Ș i 

In naraţiunile fabul&sc ș Și. în ashe se  gfsoscii 

multe și frumâse, iperbole E 
Litota saiă scăderea e totii unii felii de iperholă 

“în Gare se. dice mai dă puţinii pentru a se înţelege - 

nai multii. - a 

Când Chimere dice du Rodrigue (Gia, III, 9: 

je-ne te his point, ca dă să se înţelâgă mai ua îi i 

7 4. 
i Moluar Bet, 190. 

A fostă o dată canici o dată; pe câud se potcovia puricele cu | 

nouă-decă și nouă oca de fier. la. uni piciorii și se sula în sliva ce- 

ruluă și striga „că. nu-i e greii. ,
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„ câtu însemnâdă. aceste: cuvinte; Virgiliu (Felog., II, 25) 
“ face pe Corydon să. dică : „Aee sum udeo informis, 

Acâstă fie igură esprimă însă de multe ori falsa 
modestie... - De a 

Când- litota vrea în “adevăr să esprime mal 
puţinii, âtuncă devine estenuaţiune ; precum. când 
Sarii dice de unii sgâreitii că este economii, 

„do unii crudă că e cam severii, cte. Acâstă fi- 
gură este opusă iperbolei. 

Semnific icarea saii. emfusa asemenea lasă a se 
înțelege mai multi “dG cati se “esprimă, 

- Ast- ela, în Racine : 

st: ce Monime, et suis-je Mithridate? 

. Acostii fi ioură i se întrehuințez ză când-se “dice că 
_Gin6-va vocsee a ŞI da impor tanță, 

„Peri asa - sait. circonilocuțiunea esprimă, prin- 
. tr” uniă civcuitii -de cuvinte, acea ce s'aii fi pu- 

tutii dice cu mal. „Puţine cuvinte; dar nu cu a- 
- tâta grațiă și” “nobloţă. Poritiiisa se întrehuințeză - 

ȘI Ga. ornamentii ali: discursului Și mal alesii în 
poesiă. DT | 

Omera esprimg ast: felu începutula dilei :. 
Aurora deschide cu degetele sale de rosă, “porţile: orientului. L 

“Fuos d 10 rpdverce spion 40d00ăz n: es 
jar Virgilia (Aen., LI, 521): 

-Jamque rubesecbat stollis Aurora fugalis, | 

1. Vedi Aristot, Het, LU 2 9 Ze
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și Voltaire (Hear, ch. YD): a a 

I/ Aurore cependant, au yisage vermail, 
Ouvrait dans! VOrient le palais du Soleil ; 
La nuit en d'autres licux portait ses voiles sombres ; 
Les songes voltigeants fuyaient avee les ombres,. 

Suri : 

Nâptea se întinde şi din gâna sa . 

Argintose lacrimi peste flori. vărsa; 

Perifrasa, so mai întrebuinţâză ori de câte ori 
este bine a ocoli termenii proprii, care arii i put6 
descepta idei -josnice : a 

„Ori de câte ori unii cuvânt, dice Voltaire, presintă : 
0 imagine josnică, sau degradatore, sau comică; să se 
înnobileseă prin imagini accesorii; dar farăși nu: trebue 

„ Bolintineanu arată murgulu sorei prin aceste dous ver= 

a sc forţa cineva să adauge: o mărime „deşârtă la cea ce 
este impunetoră „prin sine: însuși. Când. vrei să spui că - 
regele vine, di: regale vine; și nu imita pe acelă poetii 
care, găsindi pre comune aceste cuvinte, 'dicea : Acesti 
mare rege îşi rostogolesee p'aiei pașii sti imperioşi. 

„Intitesa, opune: cuvinte la cuvinte, cugetii ră. la 
cugetări, 

Ast-tela este “acesti portretii alu unui duce :... 

Yieieux,. pinitent; eourtisan, solitaire, .-" E 
Il rit, quitta, reprit la cuirasse cet. la hâire. .. 

, ' "Ufoiriade, eh. n 

Sail : 

Dunneqei celit nemuritori S'aii făcutu omi muritorii; slugă cela 

ce iaste împeratii ; ; zidire celit ee Yaste ziditoriă, ate. (Alolnar, 213) 

Antiteselo” trebuescii să, fă maturale ; și scose 

7
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„din însuși subieetuli: -daeă vorii: fi silite, 
perdi forţa și devint zidicule. a - 

Ast-felii este antitesa. următâre, de care Molitre își 
ride în Misantr opulăi 2 ” 

“Belle..Pnilis, “on dâsespâre, N 
Alors que on „aspire toujours, 

Dar Or-eâtii de naturală să, fi o antitesiă, dacă 
se pr. repetă, displace: s și aduce uniformitate în 
stil, Sa ” 

„Spiritula subesee contrastele; “dice Montesquieu; dar, 
intorsătura frasei totu Mauna aceiași şi: tota dauna uni- 
formă, displace forte multu : acelă contrastii “perpetuii de- 
vine simetriă și acea oposiţiuine tota d! auna căutată de- 

“ine. „uniforuiitate.“ ă 

In. espresiunca sentirenteloră pasionate: anti- 
tesa, nu: convine de câtit forte. rarii. | 

Din antitesă sa născutii oaltă figură, pe care 
„cei vechi “o numiaii aSiţcogov; Jar cocă moderni. 
„tour de paradoze; pentru: că afirmă sati negă anm- 
hele” contrarii. ale unui lucru, fără a eși. din a- 
devării. Unii ai „mai, numit o Și antilogie $ Sail con- 
tradicțiune, 

N 

aAst-fela în disenrsula: „lui Gierone contra. lui Cecilia - 
(e. 6) se găsesco : 

| Btidm si tacent, sutis dieunt; 

în „prima Catilinară (e. 28) asemenea : 

Qui prieseunt probant, act tucent, clamant,



ELOCUȚIUNEA pa 12% 
i "me soprana n nara eerror ae canoe einen oferea re ae Desi 

In Racine so. giisesce asemenea : 

Presente, je vous îns; asente, je vous tronve, 

Phădre, 

(De altmintrelea lesne se Dâte ved că la acâstă figură - 
se pote raporta tota ce Sa, disit la. alianța de cuvinte.) 

Comparaţiunea, apropiă două Juerură cari se u- 
semănă, saii în mai multe: părti Sai. numai în- 
t'una, Singură :. ca este unii felii .de -metâforă 
continuată. Etectulii acestei figură. este: de a da 
mal multă graţiă discursului. Şi mal multă, forță 
Şi claritate raționamentului. 

„Poesia 0 întrehuinţâză desă : 

Ca robul ce cântă amarii În robia, 

Cu lanțula de braţe, "un aerii. duiosii; 
Ca -riulu ce geme de rea vijeliă Pa 7 

Pe patu' aul de morte ci cânta durerosă. 

, e Ma Bolintineanu. 

Oratorii, de și “mai cumpătata, totu se. folosesenu de 
comparaţiuni în discursurile lori. A 

Comparaţiunile trehuescii î însă să fii adevărate, 
nobile,- întrebuințate” la timpii şi: eu diserețiune. 
Immulţite, suntii nu numai vătămiitore der chiar- 
oiosescii spiritulii. Când comparațiunea sc face . 

“între -doui Omen ilustri, Xea, numele de Paralelă;_.. 
când stă” pe oposițiunea a două OIGGTO Sat ali. E 
unuiă singurii, pusi în două: situațiuni diferite; 

“ domparaţiunea” iea numele, particula de Con-. 
irastă, E . CI a 

" Alusiuitea, este o compara ațiunei. care se face | 

în spite și prin care se spune unii lucru, câre | 
e
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se rapârtă la unii altulii, fă iră a-l menţiona: pre 
acesta. Ra i | 

Alusiuncă, “se trage din istoriă, fabule, ohice- 
jură, maxime sai veri unii cuvântii celebru. A- 
"eâstă figură este propri ă mai alesii comedici, sa- 
tirel şi fabulei. i 

„» Una din cele mai comice,” esto: acea po care o face 
Misantropulă, la disputa ce clu a avutu cu Oronte : 

"On n'a point ă louer les vers des messieurs tels. 

" Gradaţiunea este: o. fi igură care. înalță sail seo- 
horă cugetarea treptatii de la o ideiă la alta. 

Gradaţiunea eşte. ascendinte şi descenulinte, 
Cicerone ne dă uni esomplu' de sradaţiune, nai ânteiii 

descendinte și apoi -ascendinte : 
Nihil agis, nihil mnoliris, nihil cogitas quod ego non modă non 

audiam, sed „etidin “non videam plantque sentiam. (In Catil., In 5). 
N. Costin vorbind de Duca- Vodă, domnulă Moldovei, 

ea să arate licomia sa cea mare, se servesee de acestă 
gradaţie deseendinto : 

„ȘI Domni era, și Vistieriea mare, și noguţi atori i, și Y ameșii. 

Prolepsa, este o. ioură prin care se previne 0- 
Diecţiunea, . advers arului, spre a 0 respinge mai 
dinainte. AS „ a 

- Boileau, ea să. întâmpine, Ohiceţiunea < ce i se pute a. 
duce că ataca po Chapelain, din ură, respundo prin oad- 

„mirabilă prolepsă : | a 
IL a tort, dira un; pourquoi faut-il qu'il domne? 
Attaquer Chapelain + ah! e'est un si bon homine; 
Balzae en fait Vâloge en eent endroits divers. 
II est vrai, Sil m'eât cru, qui meit point fait de vers!
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II se tue â rimer; que n “Gerit-il en prose ? 
Voilă ee que Ton dit. „He! que dis-je autre ehose.? --.£ 

“În elocința baroului may. alesii esta de. mare - 
"folosii întrebuinţarea. cu: suecesi a. prolepsei.. | 

SuspensiuineazSerră a-ține. pe auditori: în ne-.. 
siuraniță, pentru: a-i arăta în urmă cu totulii 
altii ceva de câtă acea ce el, se aștepta. 

Ast-felu o serisârea D-nei de Sovignă - adresată ID. pei 
de' Coulange : Je vais vous marquer. la chose du monde 
la plus 6tonnante, la plus surprenante, ta plus merveil- 

: leuse,- ete.- NE aaa Mo să 

Pretermisiunea, “în: care oratorulti se e” prei ace.că 
nu vrea să spună cea. ce. totuşi dice: . 

de ne vous peindrai . point le tumulte et les “cris, 

Le sang de tous  cotes. ruisselant, daus Paris, ÎN 
Le fils assassine. sur le -corps. de: son păre, Ă 

Le frâre avec la soeur, la fille. aree la mâre, . 

__ Des €poux expirant sous lcurs toits ombrasţs, - -- 

. Les enfants au 1 bereeau sur la pierre. ccrass. %.. , 

po "Henriade. 
a a : 

„Reticenţa este 0. fi gură în care or atoralii, sm i 
“primându- -ȘI însuși. vorbirea, . trece răpede la altă 
ideiă. Reticenţa se întrobuinţezăi când « cineva se - 
po 

go Nu, nu voii descrie, vaete, strigaii,; 

Sângele cum" curge, - pxăruimii, pe căr: ar 

"Pe fiu preste! tată jup$hietă cum pică. 
Pe frate cn soră, petimamă eu fiieă, .- , 

Pe soți dându-și duhul de foci cutropiți, o 

. Pe prunci cuia în JEgâna de pietri- “st sdrobiți. „ 

: : „Gusti, IL.



, 
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teme de -a se esplica, când arii trebui pre multe: 
lueruri spuse, sâii când se dă a se înțelege mai 

“multi de cât sară fi putut esprime: prin Cu: 
vinte, - pe „i Da 

Ast- tele, -ă în  Britonicus lui Racine : 

Et ce: mie: Sehăque, et ce mâme Burrhus: - - 
Qui. depuis. . . Rome alors estimait leur vertus, 

Virgiliu sa folositu de o fatm6st reticenți, când arată 
străzile pe care „Neptunu le adresa vânturilor i: 

_portate de Cicerone (De Orat., III, 56): DD 

" Jam ecelum terrainque; meo sihe humine,- veti, 
- Miscere, et tantas atdetis- tollere. înoles? , 
Quos ego. : Sed mbtos pratstat conponere fluctusk 

- Ca e ay T, 197. 

Comtunicaţiunea, în caro oratotulti, plini de în“ 
eiedere în dreptatea sa, se raportâză la deeisi-. 
uica judecătorulu), a '“auditorilorii sati chiar a 
advers arului săii. "Este înultă „asemânare între 
ac6stă figură și perniisiunea, prin care cineva se 
lasă -eu totulii la: discrețiunea, altora, și: Care mai - 
alesii: este propriă a escita compătimirea.. 

- Dubitaţiunea esprimă__ nesiguranța, în care se Anii săi 
af aG6hr „Gare vorbesce, când. nu seiă nici + ce 
să facă, nică ce să dică. 

A'st-fela “suntu aceste cuvinte ale lui C. Ciheelus, Ta-. 

Quo me miser sonferam ? quo vertam %In Capitoliunine? at fra- 

E Nâma îndrâsneța, Cine "ph da atâta suneţie? Vor, vântariloră, cutezali fără de voia mea; 'a, tulbura ceriuli, pământulă și amr pus: tia Imperiulă, Dac aşi : . Insă trebue a linisei valurile, 
Se „Gusti, 167,
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iris sanguine redundaţ. An domum? matremne ut miseranii” lamen= 
tantemque” videam et ahjectam 2 

- 2 

Dubitaţiunea lea. une- -0i%. aerul uncă „onsul-. 
tațiuni. o E So i 

Corecțiunea (sat epanortosăa ), prin care orato- 
rulii pare a se coriee. însusi, ea cum arii voi să 
dieă mal “bine „sai altii-ceta,. de. cea ce a disi, - 

Atedicula Quindn hârea- de mortu în mâna) 

Ah! iată ce “răinâne în lime după noii : 
Te-a fostă în astă vița, țărenă pănioiatâseă > 

Tu pâte- -ai fostii “ca mine, , împinsă de bevoi? - 
"= Ori pâte-o! frumusel. 
„Dar ee dică 7. . el fu păte vr una domnii alee 'n lume. , 

! [ „(Sorin de Bolint.) 
N 

Licenţa. constă întruni tonii de Jibert tato, ce | 
pare dusă „pînă la eseeșii, dez. cu intenţiunea se- 

“eretă de. a plăce. e 
N 

Cicero, în diseursulă: pro Ligario (e. 31) dice, -adre- 
sându-se către. Cesar :'„Cesar, reshoiula 'îneepuse, ela era. 
ca și sferșitu; când; fară nici o constrîngere şi din pro-. : 

_pria mea voință, en mamii uniti eu aceia care se nare 
maseră contra! ta.. N a a i 

az 

 Conceşiuneai oste o figur ă i prin care, se acordă 

Cova.  aTEa Sarat, dar . dar pentru a profită: ta din: ina 

câsta chiar atunci cont contra _| lu 0 Gea mai i între- 
ra 

buințată i în , discursurile oratorice, (Gic. pro Li 

:  Nenorocitulă i unda, voii, merge? ce adaposta î îmi mal rămâne ? 
Capitoliul ? Elă este inundatii de sângele fratelui mei! Casa mea? 

acolo voia vedâ pe 1 nenorocita mea mamă “vărsândii lacrimi și, mu= 

vinda de durere! - îi



132 SE RETORICA: - 
DO DT e O o o e pa rea Pot apea nne nomade prana aaa erai 

. 

| gario, 6.1; “pro Flacco, o. 4; pro Quintio, c. 18; 
“în Verr., JI, 19) precum și la poeți. 

Solii. diceau lui: Mircea cela mare : 

Tu, ce “nt acistăi- naţiă crestina, in 

“Strălueesei, ea diua într'a sa lumină; 
"Duo "Dâmne; cărui patru eră se “nchini, 

Alah să te. ție: dar „eseă. unit hain!. 

: . : —Bolint.: 

— Zpifonsmă. este anii felii de esclaaţiune sen- 
tenţi6să, „care termină” 0. narațiune, o judecată și 
chiar unii discursii 7 

“Tentaeue animis coclestibus irae! 

- eneid., I, 15. 
" "Tant de fiel entre-k-i dans Time des, derâts!” 

E Lutrin, ]. 12. 

| ari VTĂȘMAȘI ai domil, însă cel “mal ret 
-u E sto chiar mânia sufletului stă. 

: 
Bolint. - o 

: Adesea, apifonema strângze;- înb 0. singură pro- 
positiuie viuă și « concisă, ca e tinea pi se- 

rii. de: adevăruri. care, „faseseriă, «esvoltate cu în-- 
tindere. 

| 
Massillon, în predica să Sur Puumanite des grands,- 

dupe ce probâză pe: -largu că. vienorociţii a drepti la - 
proteeţia celorii. mari, “conchide prin acestă cugetare : 
“En un mot les grand: et les princes. ne „sont; „pour ainsi. dire, que les hommes du. peuple. ai : . E 

Epifonema oste de colo: mal multe” OrI o Sen- 
tinţă, care, nefiind -de câtă o maximă generală, 
pote sta ori și unde, pe când epifonema nu u pote | 
fi pusă de cât la fine. | 

N S
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Sentința co cugetare “morală, unu invăţăinentă scurta 
"și isbitoru, care, dedusu' din: observaţiune sal scosi din 

simţulu comună și. din „consciinţă, ne învață ce 'să (i- 
ceinu sau ce se petrece în viață. In acesti Înțelesu sen= 
tinţa este unu oracola. „Ast- fela suntu maximele espreso 
în 1 versurile următâre : - 5 ÎN | - 

Mourir pour son pays! rest pas un triste sort, 
-Gest s'immortaliser par una belle inort | Be 

= Corneille. 
Cela ce nu mâre: e' pentru- -alit țarei bine, o 

- tare drepta la viaţă, este mort” de sine. 
- RE | | Ma Boli. 

EN Sentiniele, frueta ala unei  reflesiuni reci, nu convină 
limbagiului. pasiunei. -Puse la loculă lori şi bine espres6, 
ele suntii unii mare ornament în discursuri ; dar, când - 
devină pr& dese, ele. facu stilulu slaba și: destrămatii, 

„Printre. “fi gurile - de cugetare unit -vetori mar: 
pună. suposițiunea, saii ipotesa, Pomminaţiur ot 
ȘI jurământulă. - 

- 7 

Ipotesa sat “suposiţiunea, e consistă În a p resupune „anti 
: lueru ru Bosih bilă saii_imposibilii,_ din care .se_trage_e CONSE- ! 

cinţe. Cicerone, în discursul se stil, pro, Milone i face. o. 
————_ 

locuentă „Suposiţiune :- - 

Fingite “igitur “cogitatione. imagineiu Iujus conditionis meae ; 
possim eflicere. ut. Milonem ubsolvatis, sed itu si P. Clodius- revix€- 

„rit. Quid vultu extimuistis ? Quonain" modo ile. vos vivus afficerot, „ 
. qui mortuus inâni cogitatione pereussit?, ” i 

 Comminăaţiunea, este « o figură” prin care cine- va. int. 

i-pre “ascultători, provestindu- -le ca apropiate, ta îe- 
aperate, nesce rele a cărori imagine sau suvenire-li se 
   

- „infaţişeza. 

. Joad înspăimentă pe Mathan, prin acostă coimmninaţit- 
ne energică ; CA e | i -
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_ pe toutes tes horreurs, va, "xomble la mesure; 

Dicu sapprite î te joindre ă la race. parjure, 

Abiron et Dathan, Doâg, Achitopel: - | 

Les chiens ă qui son bras a livre J6zabel, 

Attendant que sur toi sa fureur se deploie, 

Dej 'sont'â ta porte et demandent leur proie.* 
- At, III, 5. 

- - Zurâmântulă este o figură prin care so [adauge, la o 

afirmaţiune Gre-care, circumstanţe estraordinare, care o 

faci mai necontestabile sau celi puţinu mai “strălucită.” 

Ast-fela Psalmistult pune. în gura unui Isradlita, cap- 
tiva la Babiloni, jurământulă de a. nu uita nici o dată 
Jerusalimulti (ps. CXĂAVI) :- 

Quomod5 cantabimus. eantienim Domini: i în terrâ alienâ? — Si o- 
blitus fuero tui, Jetusaleni, ollivioni detur dextera mea. — Adhae- 

"reat lingua mea faucibus -meis, si non meminero tui ; — si non pro- 
posuero Jerusalem in prineipio lactitiae „meae, 1 

Cum veiti cânta cântarea Domnului în pumântu străină 7 — De 
te. voi uita, Ierusalime, uitată să' „fă drepta mea. — Să se lipeseă 

- limba mea de srumazulii meii, de hui voiă aduce aminte de tine, 
— de nu voiii pune înainte Terusalimulă ev , întru începutul rese- 
liei mele. Lo De: a KE _ - 

iigurilo, ori. care ari fi ele, "pentru: a fi în- 
trehuiinţat6 cu “folosii, trebue să nască. din. însuși | 
fondul subiectului și I şi să nu se întrebuințeze de cât 
„pentru a” învesti, . “într'o' formă viuă „Și străluci- 
tere 0, nesco cug etără cari deja. prin dei însăși suntii 

. . . -A 

In mișelit “i crime întrecete-i -înc'odată. 
Nu, ese departe-acunr de! viața blestemată _ 

SA lui Dathan, Abiron, Doeg, Achitopel: . - - "Și cânil cari-odată mâncat pe Jesabel, | 
Vedendi c'asupra-ţi vine a Domnului urgiă 
Asteptă Ta ta u:ă, şi ceri să te sfășia, — (i rad. de Sion). 

1. Vedi Letrane, Style ct Comp,, 190, $ A



FLoCUȚIUNEA a 135 

puternice şi adevărate. Aică naă ales trebue să fiă 
observată măsură: Găci abusulii în acesti genit 

ai funestii, cu câtii eli este mai EU Ciu OSte Ia | 
totii-l'auna ridiculii.. Quintilian numesce figurile, 
TI 

ochi ar „discursului, .dar ochii nu. trebueseii răs- 
pândiți pe tâtă suprafaţa, corpului. Ego vero haec 

lumina orationis; velut oculos quosdan esse eloquen- 

liae. credo ; sed negue. ocalos, esse toto co pore ve- 

lin VU, 5). 
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A ao pruni a 

- Gieerone numesce- acțiinea. oratorică elocinţa 
corpul : est “enim actio: quasi "“Sermo „cor. 7DOr is (de. 

".Orat,, III, 39). ” 
Acţiunea oratorică arc un mare rol în . el0- 

cință ; „la cex vechi mar alesii, importanţa acţiu- 
nci era fârte mară : Demostene, întrebatii asupra. 
alitățilori necesare unui oratorii; resptinse că a- 
ceștea suntit trel : actiunea, acţiunea, „acțiunea. 

Pr 

Lo “Acţiunea este” ca o limba universală, pe care natura a v 

< „xânvăţato tuturoră menilora.: ea este o putere eare luert-, ză asupra - ienoranțiloră, “asupra vulgului și chiar asupra 
străiniloru, „observă Cicerone. Ia Rt 

i Acţiunea orătorică coprinde în miște ările, pronun- 
“ţia şi memoria. Sa - - 

Mişcările. 2 prima lucra ce trebue să observe ora- -torulu în. acţiune este .espresiunea fisionomici s6le, sau 
mișcările obrazului. Cicerone: cere ca oratorul să aibă:o : lisionomiă plăcută; căci fata. este oglinda sutletului : satut > "tn ore “omnia... : - : Ă Fisioidmia osprime. mil, durerea, iubirea, admirațiu- „nea, disprețul și, în fine, tâte „manifestările sufletului. În fisiononiiă trelue: să, distingemu două feluri: de tră- suri : obile și îmobile.. -
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maro are   

Imobile sunti acele părţi câre, nu se. “sthimbă nici “o 
dată, _piecuni “iasula; -hărbia ete” iar! mobile, ac6le cate 
se poti mișca; precum ochii şi buzele. | 

Ochii esprima mai multussentimentele sufletului; pu- 
zelă pă “ale inimei. ” Oratorulu-: trebue:_dâti "să evite a-în-- 

„__chide ochii, eare e uni defecta alu acelora cari'reciteză. 
"şi se tomu-ea să nu uite. A închide ochii e a stinge 
lampa sufletului. Nu trebie as&menea a fixa ochii la ani 
singuru _obicctu, nici să se preumble privirile + asupra au- 

 ditorulul. într: ună modii. uriesă ŞI ngeiiviinciosă ; tiehue 

  

de a a clipi. din ochi, “de a e 3 &gătonp. nr ul “olt e- 
  nai re 

dificiului, ete.” : . 
Mişearile buzelorii sună, asemenea de opseki ata; când 

oratorulu înaltă buzele -cu dispreţ sân le lasă să cadă eu 
moliciune, când și le museă sat când le deschide, ori le 
strînge. pr tare, cade în atâtea! defecte, pe care celu care | 

aspiră la perfecţiune trebue să le „evite. .. E 
De altmintrelea, celu mai bună mijlocii de a da ochi- 

loră și buzelori o espresiune- potrivită, este de a fi eine- 
va bine petrunsi de cea ce are să , spună; "cele alte vina 

de sine, a : Ă 
Nu mai puţini importante în n “peţiunea, oratorică suntii 

şi mişcările. ce se faci-cu mâinele, cu picidre e. precum : 
Și ținuta corpului întregi: Ubiceiulii, este ca oratoriul să. 
"vorbescă stânda întruni siuguri locu și mai multu în 
piciâre. Nu este. indiferenti însă a-și ține cine-va picio- : 

rele în ori-ce chipi : suntu orator. cari-și lipeseu piciv- 
rele unulă de altulu ea momiele egiptene; suntu alţii 
“cari le ţinu desfăcute ea -colosulu. de li Rodos. Unii se 
legănă când pre. unii picioră, când „pre altulii, ca v pen- 

dul; alții tropotă- ca. cun. art - calea desculți pe unii gră- 

tară cu. cărbuni: aprinşi.- 

Cea mai bună posiţiune, care pote da mai i multă gra- 

țiă şi forţă, “este acea în care piciorulă,. dreptu_se_ţine
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puţin ui înainte, cela. stângii drept și tate. așa ca po- 
sițiunea corpului să fie drâptă și naturală. 

Posiţiunea__colonei. vertebrale nu 'esto asemenea indi- 
ferentă :.să nu ne întorcemii pre multa înapoi, ca cum 
amu voi să fugimă de Yorbitorii noștri de- temă scu din 
dispreţu; să nu ne plecămu iarăși pre multa înainte, nici . 
la drâpta, nici la stânga, ei Gâtu se pote să păqimu li- 
nia verticală. Nu trebue a ridica din: umeri ca copiii r&ă 
crescuţi, nici să-i ținemă îndăreta ca soldaţii în frontă. 
Posiţiunea  colonei verticale să fiă. naturală ; nici rigidă 

„ca o bară de fera, nici flexibilă ea_o ramură” de. saleie, 
s6mnula_ servilismului. “Capului s să fiă ardicata în sus cu 
noblețe, fără a a fi data pe spate în Sci 09 le arogantă, 
nici aplecată spre peptu ea călugării, sau înclinată spre 
o parte ca cine-va care se teme a privi în față. 

Mișcările brațelora și ale mâiniloră; sunti mat princi- 
pala aceia ce constitue gesturile, “Prebuo dar a av6 multă 
atenţiune asupra loru : 3 VOrDI eo mână sat amândout 

-îu busunară, e semnii. de o familiaritate necuviineidsă ; 
-a isbi eu pumnula în mâsă 's6u în. tribună, e brutala; a. 
"împreuna mâinele î in echipa de rugăciune, e 0 posiţiune 
care convine. numai călugărilora ; a pune o mână pre 
inimă şi a învârti pre cea altă în: acru, e ună gestă de- 
comedianu ; încrucişarea, rateloră e o posiţiune potrivită 
în discursurile de raționamentă; dar Pre. îndelungată; și 
acestă posiţiune “devino n monotonă. 

| - Exonunţia, — O fisionomiă câta de fericita și espre- 
sivă, gesturi câtă de nobile şi elegante; nu facu nimici 
fără o pronunția bună, fără 6” voeo armoni6să și clară. 
Urechea e drumulă înimei; și vocea, so “adresâqă ureche. 

Vocea oratorulut trebue să fie ast-felu, în câtu să-l 
facă lesne şi pe deplina auditi şi să incânte urechea a- uditorilora sei. a 

a). Pentru a fi lesne şi deplină atita, trobue a ol 
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serta: 1) intensitatea sunetului, 3) aiticulațiunea cuviu- 
teloru, și 3) încetul necesariii sau tactula. i 

I — Intensitatea sunetului. — « VGeou -umană aro „trei | 
tonuri : înaltă, mediu și jos. Dia 

'Ponulu -potrivita “unui oratorii mai multa este tonulti 
mediu; unu orator nu: trebue -nici să strige, nici să _ 
sopteseă când .xorbesec în .publicii. - ÎDaaiRici ea 

Tonulă. media convine. în diseuvsurile! „publice şi în 
“conversațiuni, dar. și ela are diferite grade şi trebue să 
ținemă sâmă de loculii unde vorbimu și de numărului a- 
uditorilori. Pentru exordiii „convine unii tonu simplu și 

- dulee ; împărțiriloru se. cuvine uni. tonui regulatii ;. nara- 
ţiunei se. potrivesee tonul variatu, după “împrejurările. 
care se istorisescă ; confirmaţiunei convine _unii_tonii-mai 
vin și” mai puternici : . peroraţiunea tree. să aibă tota 

„focula “or vorbirei. “Tonulii medii, când e putini mal: ri- 
dicatu, “se numesce „Doclamaţiune“ „Și “formâză o artă 

"aparte. - 1 ă 

II — Articulaţiunea constă - în a deosebi fit care silabă 
de aceia care o precede și de aceia care o urmeză. Su- 

“metele” s&mănă cu ondulaţiunele ce produce: o pâtră că- 

dânda într” unt basină : cele dântâiu împing oro-și cul 

pe cele-l'alte ; și, dscă li se lasă timpul necesara de a 

se forma, se va produce o seriă de cercuri concentrice, 

infăţișăndui tabloula armoniei celei mai perfecte ; dar dacă * 

sară arunca mat multe. pietro | de o dată, în “basini, se 

va faco o confusiune, și. ori-ce armonie aru dispare. “Totu 

ast-felă o. şi eu cuvintele ; ” dacă fiă-care articulaţiune cade 

la rîndula sân, ondulaţiunile sonore. se- vori desface în- 

t”ună modii egala și lămurit; în casula contrarii, ele 

nu. voci ajunge la ureche de câtu- sfărâmate şi confuse, 

iar. oratorulă devine unu mâncătorii de cuvinte. 

NL — Incetulă sa tuctulii necesuriă — Articulaţiunea 

presupune tactulă ; prin acâsta nu se înțelege însă acelui 

tact greoi şi, obositorii, acele cuvinte Leszate cu plumba;
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ci uni tact encr gicti Şi: iccontuati, caro, urmăreste mi- 
$carea, cugetărei. Quintilian -a disa:. RE 

Vorba să fii iute, dar nu precipitată ; moderată: dar nu 
înedtă: Promptum igitur sit 05 4 Ron bracceps; modera- 
tm non lentum. - 

Spre a nemeri acestă încota mâ&surati, oratorulu trohue 
să fie bine pătrunsu do sentimentele. ce are să exprime, 

„bară însă-a fi dominatu de ele. 
b). Pentru a fi ascultata - cu plăcere. techue aiato 

voce plăcută şi o bună pronunciaţiune. Natura dă fiă- 
-Cărăia ună or organu, mai buni sau mai reni; dar, arta pâte 
“perfecționa: organele cele mai ingrate ; precum și depriu- 
derile urîte poti altera or ganele cele mai: armonidse. 

Principalele defecte ale pronunciaţiuniii nostre suntu: 
Gângavia, -S Sisiirea, Și Pelticin, vorbirea pe nas, mâncarea 

„de cuvinte, - ete. . 
Afară de aceste - -dotoete, măi” multa Sau mai puţina 

organice, - ale pronunțiaţiunii, mai sunta. și altele, -prove- 
“its din infiuinţe locale, -precun suntă defectele de pro- 
„nunțati. — particulare “unoră. ținuturi —- cunosente sub 
„numele generieu de patavinităţi sau provineialisme, 

- Memoxia. — Memoria so pâte considera ca facând 
parte din acţiunea. oratorică ; mulţi retori însă,. măi alesii 
dintre cei vechi; "i dau o importanță mai mare, conside- 
rând'o ea o parte separată a Retoricei. 

Aemoria, în raportu cu: elocința, este fueultatea de: a conserta ordinea cugetăriloră nostre ; ea esto de cca mai mare importanță pentriă roratoră ;. cări fără meinoriă 
ori-ce discurs publici ara fi imposibila. a 

„Ținereaiminte sa memoria,-(lice Molnar, ține şi pă- “dusee în minte câte ai aftatu ritorula și daturia “iei aste, ca să aducă aminte și ritorului să nu se ubată si să nu se «depărtede de lucruli carele au „hotăritu a dice“ (Ret. p. 22). a Se î aa 

ape     
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Se distinga două! feluri. de memorit:, memoriă meca- 
nică și memoriă intelectuală. -. - 

Memoria mecanică consistă. în' a contracta o deprin- 
dere de a: ține minte datele, nume” proprii, cifre; ete; 

iar cea inteleetnală, care este adeverata memoriă, result” 
din rânduirea și. înlânțuirea ideilora. - ea 

Aeâstă facultate se “pote cultiva prin diferite mnijldce 
dintre care, unele 'mai- principale, suntu - -și acestea: A 

1).-Să se întreţină memoria mecanică, învețânda totu- 
Wauna pe din afara câte ceia: bucăţi: de.. poesii: sau a 
tele ; printr'acâsta nu” numai.că memoria se: înavutesee 
cu ună «mică tesaura literariu, dar fibrele ereerului care. 

„presidă la amintiri, conservându-se tota- dauna. curate și. 
„netede, câștigă, prin acesta simpla eserciţiu,- o facilitate, 
năsdrâvană de a ţine minte chiat lucrurile „cele mai abs- 
tracte și cele mai. puținu metodice... --- 

2). 'Prebue ca -studiulu să: se facă cu atenţiunea cea 
mal seri6să: una lucru care se înţelege bine se întipă- 

resce în minte şi nu se mai uită ici o dată, 

- 3); In momentul studiului nu ! “trebue i se „preocupa 
cineva de nici-o cugetare” streină. oplisă studiului. . 

3 XE Asociaţiunea! ideilora,. este de mare interesa fincrii 

de minte; de'acea este bine ca, voindă: a“ne reaminti” 

uni lucru abstracta, “Săli: as6ciăma cu un altulu con- - 
certi cu care se asâinănă, N . 

Acestă regulă, de a se folosi de; asoeiaiunea ideilorii, 
a fostă multi ” întrebuințată de cei vechi; ei "Şi „făceaii 
uni. lanţi 'de idei conerete cu care se .serviaii . întrn u re- 

“amintirea idoilori” celora. mai: abstraete. a 
5): Mijlocul, celu mai puternicii şi cela mal eficace 

"de a-și cultiva cineva memoria, e de a-și pune ideile” într'o. 
ordine așa de logică, și rigurosă, în' câtu apariţiunea u- 
nei idei să aducă, neapăratu și pe rându, pre cele alte; 

7
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căci ideile nu stau isolate, ci. suntu. legate, unele de al 
tele, prin” leg fa naturale. 1. 
“Molnar (Bet. p. 291), pe. lângă lectură cu atențiune” 

pune -— într6 canâncie, pentru buna ținereaminte: — 
şi înveţarea discursului „nu totu. deo dată, ei parte dupe 
parte“ precum Și - însemnarea cu „E sat-eu '0 ste- 
luă ** pentru-a areta locului unde se îinpedică mintea. 
* Toti pentru acâsta, clu mai recomanda „ca să nu 
schimbe. „niet o dată Ritorulu hârtia aceia, pre care a strisă + 
cu însuși mâna sa și eu. enre- s'a Slujiti, ântâiași dată l4 
învăţătura cuvântului. „Regule, de care sc sorveseit mulți 

- şi-cu succes, - ai - . . . 
Coa mai. i-admira)ile: itiațimne. a memoriei. este: me 

ere ra Pena iar Sa „procisațiiiiea, - ia - i. - 
"Spiritulu” p printi”o agilităte. uimităre, „ocupata i în “acclaşi 

timpu eu probele, .eu argumentele, - cu - espresiunile, cu. 
disposițiunea, . cu_.gestulu, cu pronunția, și _mergândii 
întruna înainte şi dinsolo de cea ce se dice în momen-. 
tului actualu, prepară. cu ce să alimenteze fără întrerupere 
pe. oratoriu, și îneredinţeză acesta depositu memoriei, 
care, cu'o mână eredincissă, primindu-lă de la invențiune 
si trecându-la' la clocuţiuns, "In înainteză oratorului, fără 
a lua înainte nici a! întârdia „ordinele sale c'unii. singurii” 
moment, «2 a 

„Dar pentru. a ajunge ha asemenea - triumfuri ale: ine- 
moriei, trebue a o nutri și formă, deprinqând'o a reţine 
cu credinţă capod” operile mariloră oratori i i ale marilor 
poeţi. - 

„De. altmintrelea, aci, ca și. în cele. alto; pi iți ale ae- 
țiunei, se pote lesne vedâ: că, cultura, și -eserciţiulii potu - 
înveța mai multa de câtu carțile „Și preceptele. (Le 
Clere, Rhet., pag. 315). 

pp 

1 1 Iysse de Maursillae,- Legons ge “Littevature, art. Action, ” 3 Rolin, după Qaintilian, X, . s
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CONCLUSIUNE . 

Regulele artei oratorice, atâta ale învengiuncă câtă Uşi 
acele ale disposiţiuncă. şi i elocuţiuner, 34 due Sunt păstit 
lare muia discuti. JA Aceste” vaguile: ze aplică mai la 
oră ce felii -de_composiţiune literară, și cunoscinţa lori 
este folositdre. pentru ori ce subăceti, ară. ate. cineva să 
trateze. ! E 

Pre de altă parte, după inasăşe inăr turia tă. Quinti= 
lian, regulele preserise „de :Retorică nu suntă- nici, gene: 

alre nici invariabile : Elocihţa. marii fi aneroe de atinsii 
dacă sară pute 'vidicu cineva la dânsa . priit. o metodă: 
sigură și după ună drumă: care să ducă dreptă la ţintă. | 

Din tdte vegulele, nuniai ana singură este cure să nu | 

sufere mici o escepțiune, acea d de a. vorbi_potrivitii_cu 
lucrul, cu _persoucle, ca tinipulii, cu cu locul. "Duca. cine- 
ta sară plânge de, nesiguranța vagă “a celoră alte pre 
cepte, duca sarii întrebă : cine să ne indice dlegerea a-. 

cestorii stiluii,. a acestorii figură: ete; i se va văspunde : - 

- Numai gustulă_ perfecţionat. PEN lectura, „şi imita»_ 

„rea modelelorii mari, Preceptele utile adunate aci sunt - 

ci lesne de dati "de câtă de armati Ia _ 

“ Saeăir lu mavehe. est chăse fort aie; 

"Jouer le jeu, cest le fruit. du genie. 2 

  

1 Vegi. Geruzez, Ruct., 136. . 

„Le. Ciere, XNourelle Rietorigue,, Paris, MDECCSLY 1,
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APENDICE 
PDA DO ea are ar. ra 

GENURI DE CAUSE 

(p. 1) % 

Genului demonstrativă aparțină : panegirieulu, elogiulu 
academică,  diseursulu funebru, predica, conferinţa, dis- 

cursulii academiei şi complimentulă. 

Panegiriculii (râv și Good) Jail meritele. deiloră, orașeloră 
“şi Gmenilorii mari, precum Isoerate la: Greci, Pliuii la Romani” și 

„Sf. Părinţi ai Biserieei creștine. i 

Flogiulii academic arată viața 
ru academiei pe eare oratorulă îl 

discursii de recepțiuue. 

Diseursulit funebru se pronunţă la ceremoniele funebre, aupa 

cum se obicinuia la Esipteni, Celţi, Seandinaxi, Germani, la Greci, 

la Romani. . 

S-ţii Părinţi dedoră discursului funebru earacteruli relisiosi care 

ajunse la perfecţiune în Francia cu Bossnet, FPlcchier și alţii. 

Predica este uni discurst religiosh în care se trateză subiecte de 

morală și de dogmă. Forma actuală a predieci dateză numai de. 

finele seenlului XVII. Predieele lui Massillon și Bourdaloue aii ră- 
dieatia penă la cela mai înaltă gradi elocința amvonului. 

Jonferința se asâmănă cu predica, dar diferă în acea că, trateză 

numnai punctele dogmei creştine atacate de neeredineroși. după cum 

făceau S-ţil Părinţi în apologiele lori. 

meritele literare ale unui mem- si ȘI 

u înloenesee ; se mai numesce și 

* Numărul coprinsă în parentesii arată pagina corespundătâre a textului.
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Voferinţă se mai dice astăţi şi la o disertațiune citită întruni 
ceieii mal inulih sai mal puţini restrînsii, 

Discursulii academicii este acela care se pronunţă în Academii 

tvatândă subiecte i torice, literare și filosofiee. In acesti genii de 

diseursuri se raporteză și complimentele, care se earneterisâză pri 

o idee, o cugetare scurtă, euviincidsă și de spiritii. 

'Potu la genulii demonstrativă s'aru pute adauge : feli- 
citările, mulţămirile. unele toaste și diseursurile de in- 

stalâri, ” 
Discursurile de genulu demonstrativu ai de obiecta mai 

multă frumosulă (16 70») și eontrariulu stii, ritul 

(10 ai0yq0»). aie Dea Pina 
Genului deliberutivii aparţine discursurile politice, par- 

lamentare, ținute la fribună,. și diseursurile militare sail 

„ proclamaţiunele. | i 
In genulă deliberativă s'au distinsa : la Greci, Pericle 

şi Demostene; la Romani, A: Cecus, Catone betrânuli. 
fraţii Graclhi și mai alesi Cicerone; la moderni. AMira- 
beau, Napoleon, Guizot, Gambeta, dintre Francesi; Pitt, 

Burke, Fox, dintre Englesi; la Români, Panu, B. (a- 

“targiu, ete.; spaniolulu Ii. Castelar., ete., ete. . 

Discursurile de genula deliberativi an de obiecta mai 
multa utilula (70: oeupteor) și contrariul său, vătămăto- 
rulii. (70 geigo»). 

Genului judiţiară, aparțină tote discursurile care se 
pronunță de avoeati la bara justiţiei; acestea se poti re- 
duce la patra specii : pledoariele, memoriele, reehisito- 
riele şi resumatele. 

Pledoariele nn suntă, mai nici o dată, serise; ele se pronunță 

numai În fața judeeătorilorii; în procese fiă, criminale fi civile. 

Alemoriele suntă diseursuri judiţiare șerise și presintate judecă- 

torilorii. 
Rechisitoriele suntu discursurile pronunţate de procuron. cari 

suntiă însșăreinați. de lege a face acusaţiunea și a cere aplicarea, legei. 

Resumatele suntă discursurile care se pronunță de preşedintele 

unei adunări judițiare spre a vesuma desbaterile urmate. Ele tre- 
x
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huescii să fii coneise, clare, simple, fără mişeări oratorice și ne- 
părtinitore. ? Aa . - 

Discursurile de genulă jdiţiaru au de obieetu justula 
(ro dizatov) și contrariul seu, injustula (70 06ez0»).. 

. 

SILOGISMULU (p. 2) 

Trehue a iubi cea ca ne face fericiţi, 
Dar virtutea ne face fericiţi : 
Deci, trebue a Iubi virtutea, 

7 . Eă . 

Dacă este diuă, este lumină; 
Dar. este qiuă; 

Deci, este lumină. 

ENTIMEMA (p..4) 

Mihnea-Voda dicea boerilora, cari nu voian să iea ar- 
mele contra 'Tureiloră : - 

Voi doriţi o ţară : diceţi celă puţini; 

Dar ce faceţi 6re, ea s'o dobândimi ? 
Nu faceți nimica ;. deci, nu vreți să fiă. 

(Bolint.) 
E 

Cum ! tu esci cucernici şi încă te aprinqi? ? „Gloli&re) ” 

EPICHIREMA (p. 5) 

Dacă soldatulă este curagiosu nu fuge de resboii | 

Caiu este enragiosii, pentru ef s'a distinsă în batălia. 

Deci Caii nu fuge de resboin. 

N. Costina, vorbindă despre surparea cetăţilori Alol- 
dovei de către Al. Lăpușneanu, după angajamentulu data 
Tureiloră la luarea domniei pentru a doua oră, face a- 

supra acestei fapte deplorabile o apretiare epichiremică, 
icenda : 

1. Veţi Manliu, Lit. pe 451 şi următ,
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Paptele Domnilorii, ori laudă, ori ocară le aduci și le resună în 

Vume : de sunti fapte bune, laudă; de suntii rele, ocară. Nimine nu 

a lăuda acâstă faptă a lui Alexandru Vodă cu risipa cetăților; 

“iară ala ocârîre pentru aceste stricăciuni ce aii facuti ectăţilori, 

lumea nu se va sătura,. 

= SORITULU (p. 6) 

Sgâreiții suntu stăpâniţi de o mulţime de dorinţi; 

Acei stăpâniţi de o mulţime de dorinți suniu lipsiţi de multe lu- 

ceruri, + | | - , | 

Acei ce-sii lipsiţi de multe lueruri trăesei în miserii. 

Deci sgâreiţii trăesea în miseria. - 
: . a 

Ori ce nu este conformii legilori, nu aduce fericire, 

Nici unii viţii nu este conformă legilorii, beţia este unii viţii ș 

Deci beţia nu aduce fericire. ” 

- | „DILEMA (p. 7 

Disputa lui Prolagora cu Leullu. — Evatlu, uni it- 

nări bogatii, luă. învăţătură, de Ja Protagora, celui mal ce- 

lebru solisti alu timpului „săi. După convenţiunea stipu- 

lată între înveţătoru și discipula, celi din urmă trebuia 

si, plăteseă jumătatea onorarulni fixata lu începerea înst- 

tăturei, cea altă jumătate atunci când ari câștiga celi 

Wântâia proecsi.. după terminarea înveţăturei. Lvatlu. în” 

_târdiă a practica dreptul și din acestă causă amână și 

plata restului de onorarii. In line Protagora îl chemă 

la judecată și îi disc : „Nebunatice june! In ori-ce casii 

tu trebue 'să plătesei. acea ce ceri, ori de mi se va Ie 

eunâsee dreptatea ori de mi se va respinge cererea. Caci 

"daca va resulta o : sentință “contra ta, atunei trebue. să 

plătesei conformii :sentinţei judecătoresci; dar daca se ta 

_vecunosee dreptului în. favorea ta, și atunci totii trebue 

să plătesei, potrivita învoelei, do dre-ce ai câștigat cclil 

dWântâia procesu.“ 

Contra aceștia schimbi Evatlu dilema și” dise : „In- 

-
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telepte învățători ! La ori-ce itenplare nu trebue să plă- 
tescii cea co ceri, recunosc: ă-ţi-se sau nu dreptulu. Pentru 
că daca judecătorii î îmi voru da dreptate, atunci nu ama 
să plătescu niniieu, conformii sentinţei judecătoresei; iar 
dacă se voriă pronunța contra mea, atunci nu platescu, 

conformu învoelei, de Gre-ce amii perdută „celu Wântâiu 
procesii.“ Judecătorii, adaugă narațiunea, puși prin aces- 
ta silogismă în-zăpăcială, aru fi amânata sentința pe unu. 

timpu nedeterminată. : | 

Ambasadorii Sciţi trămişi către Alexandru celu Mare, 

co voia a le încălea ţara, vorbindui, facă următorea di- 

lemă: ' | 

„Sau Dumnedeii esci saă omii. De esci Dumnedeii trebue ca să 

împarţi bunătăţi Gmenilori, iar nu să le răpesci şi acea ce ai. De 

esel însă omii, apol adu-ți aminte că vei: rămânea, acoa ce esel. 

Prin . dilemă se pote proba, că acei ce nu și împli- 
nesci datoriile loră suntă eulpabili : 

Sau că escl capabilă de sarcina pe care al cerute o, și atunel- nu 

ți se pote certa de ce n'a îndeplinito; 

Sau că nu esei capabilă, și atunel nu ţi seiertă pentru ce al pri- 

mită o sarcină, pe care scial eă nu o vei pute îndeplini. 

Unii generalu dicea unei sentinele ce sta în frunte de 
pază, şi pe lângă care inamiculu treeândă enprinsese ta- 
hăra : 

Si că te “atat la postuli tâă, sau că nu erai acolo; * | 

De erai Ja postuliă tea, te-ar purtati ca unii trădători : 

De nu'erăi, al căleatii disciplina; - E 

Aşa dar, meriţi morte, 

Dilema Cretanului. Când cine-va, dice că minte și prin 
acea minciună spune adevărului, atunci minte, așa dar 

spunerea sa este totu de odată și adeveru şi minciună: 

7
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așa Epimenida a disu : că toți Cretanii sunta mincinoși; 

dar elu însuși fu Cretanu, prin urmare și elu a mințitu; 

“aşa dar nu suntu toţi Cretanii mincinoși; Epimenida a 

disa adeverulu şi Oretenii sunti mincinoși; dar . . . 

ESEMPLULU (p. 8) 

In „Divanulu Lumei,* pentru ca să adeverescă Inţelep- 

tulă, că fără fapte bune este deşertă gloria, aduce de 

esemplu pe Alesandru celu mare și dice Iuunei — argu- 

mentânda afortiori : 

Ce folosii voii av? căci elit atâta rotundelă a pămentului căl- 
„cândi, și atâtea împărăție supunândă, după morte loci mai multă 

de ştpte palme nu I-a rămasă, și pe acela nn elă, ei pământală pe 

dânsul La stâpâniti; eăei că ţârâna pe peptula lu s'a suită, ochii 
I-a umplută, gura I-a astupată, și eu aeâsta pildă aducându-i: că 
nesăturându se de slavă, să sa sature de lută; şi trupulu acela, ce 

_Gmenil fiiu lui Dumnedei, pentru frumseţea, a fi socotiau, vermil 
-și gândacii pământului Vaii mâneată ; şi din târenă fiind, Iarăşi în 

țărână s'a întors. Au dâră mal de-a firea decâtă dânsulii me voia 

face? Aa la mai mare stepenă (trepta) me yoit sui? Deci aemu, o 
-amăgelnico ! șel. , (D. Cantemir). 

e 

— EI, veqi mă rogi, ce nătărti! 

Totu înapoi se dă, — 

Așa unu raci pe fiulu săa 

Odată ocără. 

— 0 bunulu meu părinte! 
Respunse raculu fiu, 

Cum mergi tu înainte, 

Mă fartă că nu scii. 
Şi dar te rogi mă învaţă; 
Dă-mi pildă dreptă povaţă, 

Ş'apol eu după tine - 

Voia merge forte bine. — (Donici). 
. N Îi . 

Cicerone vrendă a deştepta în Catilina ideea unui esilu 
de bună-voe ice:
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„În adevăr, dacă servitorii mel sari teme de miue atâta, după 
cum se temit cetățenii de tine, ei de'ndată "mi- ași părăsi cas; și 
tu nu credi că trebue să părăseşti Roma !* ! - 

INDUCȚLUSEA (p. 9) 

Vrendii a arăta că totă virtutea este vreduică de laudă, 
acesta se pote face prin o inducere enumerătore de păr- 
țile ei: | 

„Inţelepeluneu este vrednică de luudă; dreptatea este vrednică de 
“laudă; adevărulă este vrednieii de laudă; înfrânarea esto vreduică de 
laudă; îndurarea este vrednică de laudă; deci tâtă virtutea, este 
vrednică de laudă.“ Aa (Gusti) . 

ARGUALEN'PULA PERSOXALU Gp. 10) 

Când Lăpușneanu, ca să 'și'resbune, întrâbă : „Cine 
m'a călugăritii?* Sandrea, îi vespunde : 

Măria ta al cerută acâsta, la întâmplare de a-pleca în cea altă 
viață; ai fostii aprope de morte și atunci noi amii urmati voinţii 

Măriei tale, . (Bolint. A1. Lăpuș. a. III, se. 17). 
i ! = - 

Spătarulu Săndulescu, ca să oprescă furia poporului 
contra trădătoriloru, aduce ca argumente propriele lori 
sentimente : 

au Voi, ce cereţi dreptate 

Fiţi drepți! Voi, ce tiranii vă place u combate, 
Combateţi tirania nu numai în cei mari 

Ci chiur în vol! daţi pildă că încă sunteţi tari; 
Caci numai slăbiciune, ce frica îmlădie, 

Combate tirania prin altă tiranie. 

(Bol., Băt. delu Călugăreni, a. UI, se. 1). 

. i :E - ' ă 

Când Hermiona impută lui Oresti uciderea lui Piru, 
- - . .. . ui. , . - [2 
Oreste” se justifică reamintindu-i ordinele ce singură 1 

dedese : 

| „a Cum? nu ui aţi ordonată 

Chiar voi, aci, acum, pierderea, lul.
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DELPINIȚIUSEA (p. 11) 

-Ce este omulu? : - 

Filologulu respunde : 

Omulu este ună adevâ:atu  instrumentii musicalui, în care resună 

- combinate : trâmbhiţa, orga, -oboiulă, flucrulu şi arpa colieă; uni 

felii de orehestrionă, care pste fi confecţionati artificizlmente, dacă 

voinii face abstraeţiune de sufletii. Este o maşină vorbitore, nemiei 
mai multi de câta o mașină, (Uasdeu, Laletica). 

_Pobtulu însă dice : 

Borne dans sa nature, infini dans ses voeux. 

I'homme est un Dieu tombe qui se souvient des cicur * 
(Lamartine). 

Romanţierulu definesc, și ela, omulă : 

"Une machine animale agiscant sous*Pintluenee de Pherâditâ ct des 

„ milieux. E 

(E. Zola) 
se 

Ce este mortea? Uni pasi către neființă — respunde 
“Domnulu Al. Lăpușneanu, în desperarea suferinţeloră 

sale, i 
„Unu pasi către viață, pâte. —î replică Moghila, care 

voia să-L mângăc. - 
-(Bol., ua, Lăpuș, a. LL, se. 9) 

se 

. Definiţia omului fără de Dan: 1. 

„Omulu fără de bani, este uni cară fără de răte, 0 casă 
fără de ferestre, ună seaunu fără piciore, o masă întinsă 
fară bucate, uni oii fără micdu, o lampă fără lumină, 

uni cârnati fără pipera, unu aibure fără frunde, 0 că- 

*  Marginită în natura sa, nemărginiti în poftele sale 
Omula este ună |eh (ângeru) cădutii care "și aduce aminte de cerul 
0 mașină animală huierândii subt influența ereditățel și a me- 

dieloriă. 

1 După Lepturariulă de A. Pumnulă, t. 1, p. 2, pag. 245.
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sătoriă fără îndestulare ; unu eroitoru fără torteci, unu 
cesornicu fără arstători; unu vestmânta de iarnă fără 
căptușială, o pipă fără ţevă, o pălărie fără pereţi; o tu- 
tungeriă fără tutun, unu pictori fără peneli, ună nuve- 
listu fără minciuni; o butie fâră de fundu, uni jucători 
fără jucătore, o epistolă fără subseriere; unu lacu fără 
pesce; ochelari fără de sticle, unu călăreţi fără cala, uni 
păuni fără pene; unu actoru fără sufleră, o operă fără : 
textu, unu redactoră fără abonaţi; unu cutitu fără tăiș, 

o carte fără titlu! unu vânători fără pușcă; unu: serii- 
tor fără condeiu, unu medicu fără bolnavi; ună advo- 
cata fără clienți, unu preută fără popori, uni dascăli 
fară şcolari, “ "(Din Telegrafalu Români). 

* 

Viaţa în selaviă este o povari, 

Iarnă nesfirșită fără primăvară. (Bolint.) 

NUDMERAREA PĂRȚILORU (p. 13) 

Eliade ca să dovedâscă că învețaţii neinstruifi suntu 
periculoși omenirei — după. ce so întrebă „Unde pote a- 
junge lumea cu asemenea învățări sau învă oțăture: 2 — se 
servesee de acestă enumerare : 

Invcțaţii din Egiptii făcură pe Moise să "și ica lumea în capi, şi 

să moră fără a i se sei mormântului; 

Invăţaţi! Atenei aeusară pe. Socrate, și "li condamnară să bea 

cienta ; 

Invăţaţir Tudeei puseră a acusa și a condamna pe Mântuitorula 

lumii la eruce; . - 

Invăţaţii condamnară pe Galilei la rugii pentru că încițuserii 

că pămentulu stă întemezatu ca o plăeintă peape; 
Inveţaţii făcură pe Christofor Columbi să umble ea unt nebunii» 

- cerșindă pe lu tote suvernele spre a "li ajuta să descopere “6meni- 

lori o lume nouă, 
Învăţaţii at pusi să moră în spitalula de nebuni; la Bicetre, pe 

Solomon de Caus “pentru că asigura că prin aburi supaci la nisca'
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legl ale mecanicei, se poti mişcu navele „pe nare și trăsurele pe 

uscati, și a se aplica la tote machinele, ete., otc. 

(Cuosii «de puesiir). 

Vorniculu Alexandru Beldiman, în „Pragodia sau Eteria 

Urecilora din 1821* ne descrie, prin enumerare şi nu cu 
mai puțini meriti, terenulu unde se refugise Tejenii peste 

Prutu lângă carantina de la Sculeni : | 

Po ună ţermi lipsiti de tâte, multi uscati și neuubrită, 
Unde mascuri, ol şi vite, îlu păseuse neopritit; 

Unde nu vedeal nimieă, de câtă năsipişu câti vrei ; 

Și câte unu pâleii de Iarbă, unde și unde videi, j 
Pe acestă useăelune, într'acestă locă-multi urîtiă, 

Videai nemți, ereștini și jidovi, norodii mare tâbăritii. 

Căci în dealu la carantină, nu era de voroviti 

Norodi multu, case puţine, numără prea nepotrivitii. 

Cea de acolo odihnă, cea ce ati suterită toţi, 

Socotesen cor povesti-o și în gropă la cei morți. 

st 

Panegiristulu Ii Stefanu cela Mare Domuuli Moldlo- 
vei, în partea dântâiu a neerologului sâu, vorbindi des- 
pre biruinţele lui cele strălucite, ne dă urmată ea frumo- 

să enumerare : 

„Care Veevodiu mai multe resboe ai avuti ? care Domni mai marş 

biruinți au fâcutu, şi aceste în deosebite timpuri şi locuri eu deo- 

seliite neamuri ? Ca fulgerulii de la resăritu lu apusi at strălumui- 
natii ; marturi suntu : Leii cari cu sângele lori pământali nostru 
aa rușita ! marturi, Ungurii, cari pre satele şi cetăţile «lori de focii 

potopite le-aă răduti | marturi suntu 'Tătarii, cari cu iuțimea fugei 

loră de feru:u lul n'au scăpată ! marturi suită Turcii, cari în fuga 

loră nu putură afla mântuire; marturi suntă Muntenii, cari de că- 

lrimea nâstră s'ză sdrobitu ; marturi suntu tşte neamurile de prin 
prejură, care ascuţitulă săbiei lui au cercatii! marturi suntu iar a- 

ceste neamuri, nu mai puţinii Diruiuțiloru, câtu și bunatăţiloru lut!“ 

ze 

]). Cantemir face, în Divanulă Lumei, o enumerare
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" „pentru cele ştpte ua vieţei omenesti vârste“ din care es- 
tragemu o parte din u .şesea : * 

A şcsea vârstă, căr unteţa este, curea ca o pomă, când și de o parte 
și de alta a se ovili și a putredi începândi, din qi în qi încă spre 
„mal mare putregiune merge; așa dar omenâsea viață, dacă în ver- 
fuli și în stepena (trâpta) cea mal susă ajungându, într'altă parte, 
loeii sait cărare a se abate și în laturi a se da, a aflu nu pote ; ci 
numai spre scădere, pureeţendii, la țenchiula de la earele a purcesă 
este să se întoreă, adecă din ţernă eşindă, spre țernă pureede, și 
din loculii din carele s'a luată, Iarăşi acolo «ste să se pună. Aşa 
dar, o prietenule, ce gândesel ? și ce întrebândn alergi ? Iată înainte 

cestitorii ţi-ai venită. Iată solil țI-au sositii, Iată perii albi în capi 

și în barbă ţI-an resărită, Iată genuebiele.slăbindu spre pământi a 

se închină ai începuti; Iată că mijlocului ta spre slăbielune s'a, 

prefăcutii, lată că din doui ochi patru îți trebuescii, iată că tote 

a trupului organe te părăseseii, Iată că cele patru stichie cine-de- 

sine adesi se sfădeseii, Iată că spre împăemea și aședarea lori, . 

mijlocii și mijlocire nu ţi s'a dati, 

GENULU ȘI SPECIA (p. 13) 

Neerologistulu lui Ştefani celu Mare în partea 1 a cu- 
ventului seu, vorbindu de nâmuli marelui Domnitoru ne 
dă unu esemplu frumosi, când dice : 

„Cine nu scie, «vă Stefunii (speriă) Gintr'acea domnâseă, rtidiiciniă 

gena) aii odrăslitu, careu pe pâmentuli Moldovei cu înalte vred- 

nieii lada umbrită ? 7 - 

COMPARAȚIUNEA ȘI ASEMENAREA (p. 1%) 

„Cuvintele sunti ca şi banii, că banii, cu caro să face 

neguţitorii la Perși, la-'Turei, la Ruşi, într'alte "Țări afară 

de Stăpânirea loră nu umblă, așa și cuvintele, când ori 
nou, ori dintraltă limbă iea omulu cuvinte, şi pune 

% Acesta -parăgrafu din opera ilustrului seriitoru alu secolului 
XVII ara merita să fiă în întregime reprodusi—ca ună studii asu- 
pra vechii pedagogii române, după cum observă D. Masdeu —; 
daca nu ne ari împediea de la acâsta cadrului acester lucrări.
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în vorbă, de nu suntu aceste cuvinte cunoscute celorii, . 

cu carii vorbesci, esei ca unu Varvari, şi te faci de ris: 

iar de suntu acum în vorbă de obște unele cuvinte din 
Limbă streină, să cada a le ţin;, și a nu pune în locul 

acelora altele noue, de nu enmva acele nouc de obște 

voru fi iarăși cunoscute. “ 
(Din Loyica anonimă de li Buda, 1799). 

Ed 

Șoimulă, când se vede prinsii de venători, 
Spună că îşi sfăramă cuibă şi puișori; 

Ast-felu de câtu lanţulă, vraţulă să-lă încingă 
Ce-i Români, ce-i nobili, astădi să se stingă. 

(Bol., Mircea la biitae). 

e e 

„Istoria pentru începutulu Rumîniloru a fericitului Petru 

Maioru a fosti unu felu de toiagă alu lui Moisi prin 
care despicânda o mare de întunerecu ce ţinea pe Ru- 
mîni de cindea pământulu făgaduinței, îi face să trecă 
dineolo de. Egiptulu mineiuniloră, şi să 'și -cunoscă ade- 
văratulu și slăvitulu lor începută. Fabulile lui "Țichindeal. 
potă fi pentru Rumîni, pentru totu-d'auna, tablele Legii 
aduse în pustie. Filosofie, religie. morală și bună-curiinţă, 

tota potă avea Rumînii întrînsele. 
a (Eliade, Curierulii N 9) 

Ei 

B. P. Hasdeu în Odă lu Ciocvi, vorbindu de -păsult 

țerei nostre, ne dă următorea comparațiune : . 

Ca ună satrapii a-lene lungita înte'o grădină 

În mâle cugetare, 

Privindu cum se ivesce în 'diua cea senină 

| Ună nori îu depărtare, ” 

Aşa priviă ciocoiulă cu genele-adormite 

. -* Suspinulu României, 

„Si iată că "ntr'o elipă din neguri grămâădite 

Da flacăra, urgici! 

Caci eli qicea în gându-l, ca toți apesătorii 
” In seurta lori vedere :
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Nu "mi pasă de nimiea! Nu mă "nspăimântă norii 

E aburulă co.pere!..:. 

Da! aburii este norulii, suspinu-l 0 suflare - 

Ce ?n acri rătăcesee, , 

Usâră, nesimţită, gingașă, dar în care * 

Unii trăsnetă locuosee ! 

| se , | 

Pascal ea, să potă defini spaţiulu se servă de acâstă 
comparațiune : „C'est un cerele „dont le centre est par 
tout et la eirconferenee nulle pari. «si 

Ei 

- Cum subt o secură eade-o. dumbrăvidră, 

Florea ţerei nostre sub fier se dobâră. . . 

Sorele în aburi ca unii focit roşesce , .. 

Peste dece sute căpitani sunti cu 

ȘI ea dece sute bate pieptulă nică — ice „Căpitanul de 

Vânători.“ - (Bolint.) 

CONTRARIE (p. 14) 

Nu e niei măndriă, nu e niei mulţimea 
Care 'm bătălie încununii oştimea ; 

Nu e nici noroeii. 
Cela ce se Late pentru ne-atârnare, 

Are dece brațe, qece inimi are 

Inime de foci,. 
(Bol., erentaruli) 

REPUGNANTELE (p. 15) 

„Cum sarii pute acusa Aristid că fu lacomi de avere," 
când elu nu lăsă nici cu ee să-li înmormânteze?* 

Ce e âre traiulu dacă e robiti? 
Sărbâtâre ?n eare nimeni n'a zimbită. 

Viaţa și robia nu poti sta unpreună; 

„Nu e tota d'odată pace şi furtună. 
_(Bol., Daniel sihastru) 

sk 

* Spaţiulu este un cerci alu cărui centru este. pretutindenea iar 

circumferința nicăerl. ”
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„Pote-se ore inerimina Soerati eă a despreţuiti justi- 

“ţia, elu care nu voi să fugii spre a scăpa de legile A- 

tenei ?* ă 

CIROUBISTAN ȚEL (p. 15) 

Mitridat, prin circumstanţe mieşnrătore, î şi împuţineză 

ruşinea învingerei de către Pompeiu. 

„Ei suntă învinsii; Pompei se folosi de o n6pte earea lăsa pu- 
ţinta lot curaglului; soldaţii mel mal goli, în umbră pătrunși de 

spaimă; şirurile din tote părţile cuprinse și răi păzite; neorându- 

iala pretutindene sporindă sgomotuli ; noi îușine în contra ndstră 

înturnândă armele, strigătele pre care stâneele le făcea mai Înspâl- 
mintătore; în fine tâtă terorea unci bătăi în întunecime : ce putea 
curagiuli în acestă amesteeii omoritorii ? Unii cadă morţi, fuga mân- 

tue pre cei alți; și eii nu suntu datori cu viața mea în acestă to- 
tală spaimă, de câtă vuetului de omoruri, ce lasii după mine.“ 

(Gusti) 

ANTECEDENTE ȘI CONSECUENTE (p. 16) 

„De vei vr6 să arâţi. folosulu ce are lumea de la Sore, 

şi paguba, carea arii urma. de nu aru fi fosti Sore, dice 
Molnar,. aşa ai arâta acâsta povestinda cu asâmină mij- 

loci 'edle următore. 

„Dehiulii lumii iaste Sorele, pentru că nu vede eu altă 

lumină, fără numai cu actia a Sorelui; iiste frumstţea 

firii, pentru că fâr'de Sore nn ari pute zidirea să arate 
podbele și frumseţele, care are; iaste bucuria 6menilorii, 
pentru că fără de acesta ari fi fosta. eufundaţi întru în- 
tuncrecile întristării ; iaste pod6hba Ceriului, pentru că elui 

îla zogrăvâște eu razele sale ecle strălucitore, și "la aco- 
pere preste toti cu lumină, și cu adevărații îndată, câtă 
strălucește Sorele, fugu Norii dela faţa lumii, ride Ceriulu 
cu față lină, lueâşte văzduhulu fără Nori, înverdâște pă- 
mentulă împodobită cu erburi, înfloresea grădinile în- 
cununate cu flori,. odrăslesen sadurile, cântă paserile, ro-
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deseii pomii, şi i munţii nasci mnetaluri în sinurile s sale ; 
— antecedente. 

„Dar câtu iasă din lume acâstă frumâsă' Planctă, vedi, 
că Sau stinsu îndată tota frumscţea zidirii, rămâne mortă 
lumea, fiind că iaste fără sufieta, care îi dă vi iață şi dul, 
întuneedsă, fiind că iaste fuclia, carea o lumina eu lumi- 
nă în chipa de auriu, 6rhă, fiind că'iaste fără ochiula 
cel dreptu, care la ori ce faptă a sa ocârmu. Nu să 
vede mai multa Ceriulu, pentru că adâneu întunâriea îi 
acopere faţa. Nu poţi să osebești văzduhulu, pentru că: 
ori ce vedi, iaste prăpastie și nspte, în grădini se vey- 
tejeseni florile, în dumbrăvi să usucă copacii, sadurile nu 
odrăslescu, frunzele nu înverdescui, -rodurile nu să cocă, 
pasările nu cântă, ci cu șuerătură jalnică. tângueseu ti- 
căloşia a totă lumea. Aurulu piârde razele şi mai multă 
nu străluceşte între cele alte metaluri. Trandafirul pisrde 
porfira sa, şi nu i să închină mai multa cele alte flori 
ca unui Impărati Diamanturile pierdi frumssţea și nu 

le osebești mai multi de ori ce altă urită și prostă pi6- 
tra. umbli pre pământi, şi la orl ce pasi te temi, ca să 
nu te întempini cu mortea, înnoți pre Mare, și între va- 
lurile c6le sălbateee nici odată nu' zăreşti Limanuli, și 

în scurtă vorbă, totă lumea să faec înfricoșati Lavirintii, 
mai multi vrednici a să numi. mortii, de eâtu licninţa 

" Omenilori celorii vii,“ — consecuente — 
(Ret, p.76) 

CAUSA ȘI EFECTULU (p. 16 și 17) 

„Din pricina făcâtore (eansa eficiente) așa ai lauda pre 
omu, dice Molnar : | 

„Zidire așa de frumosă iaste omulă, în câta alta Me- * 
ştera nu'li pute sălu zidâseă, fără numai acela ce au zi- 
dita lumea, niei alti meșteșugi pute săi d6 ehipulu și 

„frumsețea, fâră acela ce at închipuitu fiumseţele Ceriu-
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lui. Tai s&ma din ereşteti pînă la picidre, și poţi să juri, 

că au făcutu Dumnedei atâtea minuni, câte mădulări aa 

şi aleătuitu la omi : veci Sfâșnieile, care luceseu în frun- 

te, şi. ca .dintr'una loci mai înaltu îi lumineză pre totu 

trapulii, şi să știi, că Pan aprinsu en lumină acela, ce 

an luminată și la ceriu stelele, privâște-i trandafirii, ce îi 

“vuşeseu în umerii obrazului și nu socoti,- că i-ai zugră- 

fitu altu Apelis, fâră numai acela, co air zogrăfitii şi îlo- 

rile în grădini și pre Cureubeii în- nori, aesle dumne- 

deeşti şi nevedute mâini, care mișcă Crugurile ceresti, 

şi ca pre uni mării mica ţine eâreănulu celi mare ali 

pământului, -aecla an zidit şi pre .omu din tină, acela 

au închipuitu, pre carele de-aceia nu Tau însufieţita vre 

“unii Promitevs băznuită, ci Dumnedeirea cu însufiarea 

„e6 făcetore de viaţă a Dumnedoirei sale... ... 
(Ret., 50) 

Totu ast-felu se laudă reşedinţa deilorii „Seaunulii 

Dumnedeiici,“ ludânda materiele din eare este întoc- 

mită (cause materiale) : | 

„Zidurile sunti alcătuite de aură, câtu cu fulgerulă ra- 

zelora stingu și pre Sore; și pre ori ce planetă mai pur- 

tătore de lumină. Uliţele ei sunti împodobite cu măr- 

găritaruri și eu robinuri. înaintea cărora vei dice, că 

stelele suntu întunecose, și fără lucire. La acestă Cetate 

bolta iaste cureubeuli: cela împistrili, earele fiind sem- 

nuli păcii, arată, cum că de-la acelui feliu de locu fuze 

departe ori ee turbare şi vifori de războiu. Curgu riuri, 
însă apele lori sunti lapte pre dulce, odrăslesei flori. 

însă niei odată nu se veştejeseii, întlorescu, însă fără 
ghimpi trandafiri. pentru că'acela fericita pămentu n'a 

auditu nice odată vre una blestemu, ci să adapă tot-d'a- 

una en rîului darurilorii celori dumnedeești, și pentru ca 

să priecpeţi frumsâţea „e€ dumnedesscă nemărginită și 

negrăită a aceştii Cetăți, ajunge să dieii,. că Sârele, care - 

o lumincză și Planeta, care o strălucește, alta nu iaste,
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„fără numai Lumina cea întreitu luminătâre a Dumnede- 

irii cea în trei Sori.* 

(Aolnar, ibid.) 

ETIMOLOGIA (p.19. 

„Din Etimologhie, observă Molnar, ari pute lăuda cine- 

va pre ântâiula Mucenici Stefani, eare nume însemnâză 
încununatu, arătânda, că au stătntu Cunună ori Impăra- 
tului şi Mântuitorului “Christos, ori celora lalţi Mucenici 
strălucită cu atâtea mărgăritare, eu câte pietrii Sau şi 
lovita din cumplirea Jidoviloră, ete.“ 

(Bet. p.. 36). - 

! LOCURI COMUNE ESPRINSECI (p. 17) 

In sprijinin:ea uni cause, pe lângă titluri, _re- 

nume şi. marturi, adese ori se-potii” inVoGa” ȘI 
tea mi e ete han. 3-a 

Juczăiri „neinșufleţite ,. care producii uniti efect 
piiternicti” și decizie, preci se vede din acesti: 
esemplu : ” 

Manlius Capitolinus, spre a scăpa de pedeâpsă, arata 
cetăţenilori pe cari îi mântuise : prădile neamieilora u- 
cişi eu mâna sa, coronele şi bogățiile militare căștigate 

prin curagiuli. se, cicatricile ranelora 'onorabile pe care 
le căpătase, și .mai cu semă Capitolul pe eare "lu mân- 
imise. Osânda lui de morte însă nu se. putu căpăta, de 
câta după ce "la duse într'o pădure sântă, de unde nu 

inai putea arăta poporului Capitolula.“ (Gusti) 

PATETICU (p. 2) 

- Demostene ne dă uni esemplu de patetieri când Ate- 
„nenii, dedăți trândâviei, moleşiti de luxa şi . necontenitii 
îndeletniciţi eri jocuri și spectacule șuferiau fără de a 
murmura, și măi fără de-a băga în semă că Filipu re- - 

1
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ele Macedoniei: încălease romăşiţa Cireciei, pentru de a 

i supune și pe ci. Oratorulu vrându a “i seote din a- 

-eâstă funestă letargie le. vorbesce în următorul chipii : 

"Av rolvev, 3 ăvdoeg "A9valoa, zi tucig tri TIjS Tol- 
GUTI)S E9ehjojre perto da pus vân, Zretdijiree ou îrgu- 

Teo, zi EAQOLOŞ ud, ot_0si zai Dtraur! cv 2r&Qc0 Je 

cir» yoljoruov 7i) zc6ler, sro duete Tir etQcovetam trol: 
uog zrgărcew Viroim, 6 -uîv xorutur” îzeor clorptoetv, 0 d 
îv Haze Oroaretto dat, — guvelovrt 0 ciricis, n tur 

adr» î9ehoyre vertodcu, vei srato1,09 atrog prev oder 
fzaoros. srotioew Ehsrilew, ov Ve srdaoiov 2cc9 veg at- 

105 irgătew, vc 1 Vuireg cer zouetoye, cv Ves 
Din, zei ză aregoedeuutene srl aredajlso e, E vov 

raţucogijucode. Îi) „ce 0Ş Ver) voţuizer” Erei TO 1rup0vrd 

srezenpevat argâyucer” dOâvaree ah ci -juozi TIg E460» 

ză di0rer,. G îivdoeg "49jvetor, zei «pYovei, zei 1 stă 

âw dozoovrov oizeles Ze ucă fire Doc sreg za &h- 

20 rioiv» Qrdecatog în, vabra zv 7olg user îztivov 701; 

vouiterv îvetva, Kactieryze uâvror srcwra Tatra vw, OU 

20» diroorgai)i 00 ci iuectgar Boaderijra zei Gehruico” 
î» Qarodtodcu iprqti_Oeiv 0n. “Ogâre co, ci ărdoes Adi- 
vcoi, 10 'sro&yna, oi scenele de ocletas îv9gwviros, 65 

020 clgzow” ui» dida 05 zroărrev î) îpetv votziar, 
IP. Qiredzi că Îdpors Vireomfâvots, 03 eo, dăpat, ui 
007 oids foci îpov & zcertorocrre utvetw zi Totrov, 
27? Csi ci argoorregifă?hereu vei ata zrevreyij eldov- 
za Wuâg vc vedjuivors zregtotoryiereu.. ILOC 00, 
ăvdgec "49mvcăor, 169% & goi) iroâsere; 2iretdav ri pânj- 
re; 'Erretâv 2) Ii dvâyzg 15 3. Nov 08 ri 701) că pt- 
prâuev afpeiodcu ; îycd pâv de olouca Toiş 2hevdtgoic ue- 
viocu oda Tv Vito Tv sreepucereor câoztmr erat. 
“HI fotheoY sir Hot, strEguOvceg et rob intr )eveodau „dă- 
erai zi zcuvbv;* pâvorco pag d zu ucuvoregov ţi) Iileze- 
do» cope AYijaiovs zarairoheuăv că re cn “Lhhapvo 
Bote; „LEYze Dihariroz;* „00 ua i CA? codare.“ 
i 0 piv Orcuptger; aci pe dv otzos ri sr, 'regtos 
Cuzig Eregor (Diliszirov srowiosre, wire odc zr0o0tyijre 
Toig irgă/ucot Tov vobw* otdE pâe otros ircoă Tie crab 
Geottiy rogoErov 2zrjtârea door ircga iv i, uertgre” cducdstc. 

(Auoo9evors zară Wiiiriror A.)
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(Traducere) - “ ' 

„ătenenilorii, dacă măcar de-acum înainte, pentru că acâsta nu. 
ali făieuto mai de multi, veţi judeca ca și Filipă ; dacă fiă-care din 
voi, când este nevoiă, 'voesee în adevării și fâră u se codi da a fi 
gata să serveseă republica eu tite puterile sale : cei avuți ajutându 
eu averile lori, eci tineri apueândiă armele; și întruni cuvânta.. 

„dacă fiă-eare voesce a Inera pentru sine, și a nu aștepta mai multă 
în trândăvie, ea uni altulă să lucreze pentru densulu; atunei, eu 
ajutorulii cerului voi veţi ” restatorniei afacerile vâstre; atunelr veţi . 
îndrepta nenorocirile urmate din neîngrijivea, vâstră : atunci veţi fi 
resbunați” împrotiva lui Filip. Căcl, să nu vă închipuiți nic de 
cum că noroeuli săi celi de faţă este nemișeatoră şi eternu, ca a- 
cela alii lu Dumnedeă : se află mulți cari îlă urăscii, cari se temă 
de elii, care "Ii pismueseu și chiar, dintr'acer ce'i se pară mar ere- 
dineioși ; și tâte pasiunile omenesci 'ori și care ari fi ele, eredeți-mă 
că luereză de asemenea și în acel ce 'lă înconjură. Daci până acum 
ele- an fostii năbuşite de frică, dacă ele n'aă pututi isbueni, nn în- 
eulpați de eâta molieiunea actsta, de câtă întârdierea aeâsta, care 
trebue după cum amit isi să ve sgudue astădi. Atenenilori, vedeţi 
voi Înşi-vă, la ce punetii de sumeţie a ajunsi eli : omuli acesta” ve 
răpesee dreptuli: de a alege resbeluli sa paces, eli vă ameninţă ; 
se dice că face cuvântări obraznic. Și nu credeți, că se mulţămesee 
cu încăleările aceste, ela neîncetată îşi lirgesce frunta: iile sale și 
atunci când liniseiţi, în loci de a luera, ne odihnimiă, cli ne în- 
caieă din tâte părțile. Când dar Atenenilori, când veţi face acea 
ce se cuvine de a face? ce aşteptaţi ? uni evenimentă, sai nevoia 
de bună scină ? Și emn voii nuini pe cea ce sosesee? [ii, nu cu- 
„hose nici o nevoiă mai grabnieă pentru sufletele cele libere de 
câtă minutulă desonâiei loră. Spuneţi-mi, voiţi :ea totu-Vauna să 
vă preumblaţi în piaţa publieă întrebându-vă unulă pe altulă : Ce 
noutate mai sciți? Vai și ce noutate mal mare ari fi de câtii acea 
că unii omi din Macedonia este învingetori: Atenenilorii şi dlomni- 
tori: Grecilora ? Aurita Filipă ? Nu, dar e boluacii ! Mortua sui 
Volnariăi, ce vă pasă? dacă Dumnedeii vă va mântui de densulă, și 
voi nu vă veți schimba purtarea, curândiă ve veţi face înși-ră unii 
alti Filipa; căci pentru cea ce este, clu datoresce mai muta trân- 
diviei vostre, de câtă puierilorii sale.“ (G:) , ! 

Iată cea ce făcea pe Filip să qică : că ma mă temă 
nici cum de „Atenenă,. ma mă temii de câtii de Demostene, 

se
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Romanii, oenpaţi cu legile, cu r&sboiulu, cu agricul- 

tura, și comereiuli, urmară destula de târdia 'esempluli 

Cireciloră întru a cultiva literile; eu tote acestea, după 

adeverirea lui Titi-Livin, eloeinta pasionată și populară 

înfioria la Roma încă din timpii lui ManliaCapitolinulii. 

Acesti bărbatii, care seăpase Capitoliula din mâinele Ga- - 

liloră, voia să revolteze poporuli contra patricienilor, 

„Pînă când, le dicea elu, nu veți voi a cunosee puterile 

vostre, pe care natura nu a voiti a le lăsa necunoscute 

nici măcar dobitocelori ? Numărati-ve cela puţini câți 

sunteţi voi,.câti inimici aveți. Dacă unulu eu câte unul 

ară fi să ve luptaţi, totuși ași erede că mai cu înverşu- 

nare Vaţi lupta voi pentru libertate de câta ci pentru 

tirania. ... Pînă când ve veţi uita la mine? Fu în adle- 

văr: nu voia lipsi nici unuia dintre voi; însă observați 

ea nici fortuna mea să nu lips6scă patrici, ete. * 

Esemplele de patetieii suntu mai rare în discursurile 

moderne. Se. mai găsesea însă în eloeința evangelică. 

Când Massillon predică pentru prima 6ră faimosului sii 

diseursn du Petit nombre des dlus (Despre numârulii 

cela puţină ali aleșilorii), pronuntă o Dueată, în eare as 

cultatorii fură nimiţi și răpiți ea de o putere nevedută: 

munnurulă mirărei fu așa de mare în câtu a turburati 

pe oratoră: turburarea acesta însă nu servi de câtu a-i 

mări pasiunea euvântarei. Eli se esprimase ast-felu : 

„Je ne parle plus du reste des hommes; je vous re- 

; arde comme si vous stiez seuls sur la terre, et voici 

„la pensâe qui m'ocenpe et qui m'6pouvante. „Je sup- 

* Quousque tandem iunorabitis vires vestras, quas natura ne bel- 

las quidem ignorare voluit ? Numerate saltem quot ipsi sitis, quot 

aulversarios habeitis. Si singuli singulos aegressuri essetis, famen 

aerius crederem vos pro libertate, quam illos pro dominatione, cer- 

tturos.... Quousque me cireumspeetabitis?- Ego quidem nulli ves- 

trum deero; ne fortuna mea desit, videte. Zit. Lir., VI, 15
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„pose que c'est iei votre derniere heure et la fin de 
„univers: que les eieux vont s'ouvrir sur vos tâtes, J. 
„.C. paraitre dans sa gloire au milicu de ce temple; et 
„ue vous n'y îtes assembles que pour attendre, et 
„ comme des eriminels tremblants ă qui on va pronon= 
„ter ou une sentence de grâce ou un arrât de mort 6- 
„ternelle. ... Or, je -vous le demande, ct je vous lo de- 
mande frappe de terreurs, ne separant pas en ce point 

„mon sort du vâtre, et me mettant dans la mâme dis- 
position ou je souhaite «ue vous enfriez : si J. C. pa- 
raissait dans ce temple, au milien de cette assemblee, 

„la plus auguste de univers, pour nous juger, pour faire 
„„le terrible diseernement de boues et des brebis, croyez- 
„vous que le plus grand nombre de tout ee que nous 
„ sommes ici fit plaee ă la droite? eroyez-vous que les 
„ ehoses du moins fussent cgalos? erovez-vous cpril s'y 
trouvât seulement dix justes. que le Seigneur ne put 

„ ttouver autrefois en. einq villes tout entieres? Je vous : 
le demande: vous lignorez. ct je Lignore nioi-meme. 

„ Yous scul, 9 mon Dicu, connaissez ecux qui vous ap- 
partiennent. Mais si nous .ne connaissons pas ceux qui 

„lui appartiennent, nous savons au moins que les p6- 
eheurs ne lui appartiennent pas. Or, qui sont les fi- 

„ deles iei assembl6s? les titres ct les dignites ne doi- 
„vent âtre comptes pour rien; vous en serez depouillâs 
devant J. C. Qui sont-ils? beaucoup de pecheurs qui 
ne veulent pas se convertir; encore plus qui le vou- 

„ draient, mais qui dificrent leur conversion; plusicurs 
„autres qui ne se convertissent jamais que pour retom- 

bor; enfin un grand nombre qui eroient n'avoir pas 
besoin de conversion :.voili le parti des râprouvâs. Re- 
tranchez ces cjuatre sortes de pegheurs de cette assem- 
le sainte; car ils en seront retranehes au grand jour. 

„ Paraissez maintenant, justes! oi ctes-vous? restes d'Is- 
„rail, passez ă lu droite; froment de ]. C., demelez-vous 
„de cette paille destinte au feu. O Dicu, oi sont vos 
„Slus? et que reste-t-il pour votre partage? * 

“i 
Ei 

“ 
“ 

z
i
“
 

(Traducere) 

„Ea nu vorbeseii mai multi de remășiţa omeniloră, ei vă pri- 

veseii că și când aţi fi singuri pe pâmenti, și Iată cugetarea ce 

ami și care mă înspătmâniteză. Ea presupună, că ui“ esto celii mal
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de pe urmă minutii ali vieței vostre, și finitulu universului, că ce- 

“ vurile ai a se deschide preste capetele vostre, că lisus Christos se 

înfăţișâză în tâtă mărirea sa în mijlocului acestui templu, și că voi 
nu sunteți adunaţi aici, de câtă pentru a “lu aştepta ca nisce eri- 
minali tremurători, către. cari are de a rosti saii îndurarea sait o- 

sânda, morții eterne. Așa dar, vă întrebi, și vă întreba pătrunsă de 

frică, nedespărțindă în iminutulit acesta sorta mea de a vostri, şi 

puindu-m& tota în acea stare în care doreseii cu vol să fiţi : dacă 

lisus Christos se va înfățișa în templulu acesta, în mijlocul adu- 
nărel. acestia, care este cea mai alcsă din universă, pentru de a ne 

judeca, pentru' de a face înfrieoșata deosebire a caprelorii din ol 

credeți voi că celă mal mare numârii din câţi ne aflimi aie va fi 

„pusă de-a drâpta ? eredeţi voi ea luerurile celi puținii să fii de o 
potrivă ? credeţi voi că aici se potii afla măcar dece drepţi, pe eari 

„Domnulă nu “i-a pututii afla altă dată în cinei orașe întregi? ei 

v6 întrebi : vol nu sciți, și ei însumi nu seiii. Singurii numal tu, 
o Dumonegeulă mei! eunosei pe acei care sunt al tei. Dacă însă 

noi nu cunâscemi pe col ce suntii al lui, celii puţini scimii că pă- 
câtoșii nu se ținii de densulă. Așa dar cari suntu eredineloșii ee 
Sati adunatii aici ? titlurile și demnitățile nu au a se socoti întru 
nimici, căci înaintea lui lisus Christos veţi fi desbrăeaţi de ele. Care 
suntit acela ? Mulţi păcătoşi ce nu voescii a se pocăi ;. încă mai mulți 

cari arii. vre, însă întârdie pocăința lori; mulți alții cari nu se po- 

căeseit de câtii pentru de a păcătui din noi; în fine uni numără 

mare, ce crede a nu avc trebuință de pocăință : iată osândiţii! des- 
părțiți aceste patru părți de păcătoşi dim adunarea acesta sântă, căci 
el vorii fi despărțiți în qiua cea, înfricoșată. Arstați-ve acum drep- 

țilori! unde sunteți voi? râmiișița lui Israclă, treceţi de-a drâpta: 
voi grăulu lui lisus Christos, deosebiți-ve de palele asestea menite 
focului. 0 Dumnegeule! unde sunti aleşii tei! și care este partea ta!“ 

(6) 
“PASIUNI — — URA (p. 2) 

- Andromaea, în Racine, pentru a face pe Piru odiosi, 
„reamintesce ororile ce clă le comisese la împresurarea 

Troci : 

Cugetă, cugetă, Cefisă, la acea nâpte cruntă 

Care fu pentru ună popori întregi, o nspte ete nă; 

Inchipuesce-ţi pe Piru, cu ochii sehinteindi, 

Intrândă la Nacăra, palatelori nâstre aprinse, 

"Peste toți fraţii mei făcendu-și drumii : 

ȘI, cu totulă acoperiti de sânge, animândi măcelulii; e
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Cugetă la strigătele învingctoriloră, cugetă la strigătele iurindilorii 

“În flacără năbuşiţi, subt ferii dându-și sufletulă; 

Infățţişeză-ţi în aceste grozăvii pe Andromaca rătăcita : 

Tată cum Piru, veni să se de vedere mele. 
ze 

  

Totu așa și Chianina, în Bolintineanu, isbucnesce în 
cuvinte de ură contra răpitorului sâi, lui Kirali — re- 

amintindu-i tote neleginirile lui — | 

'Tu ai trădatu pe Domnulii şi ţara Româncscă, 
AI despolată orașulă ferice să primâscă 

In sînula scii ună 6spe, pe mine m'ai răpită 
Din brațula unul tată și unul soţă iubiti. 
Și al și nerușinea să m6 înfrunţi pe mine? 

Darbare! me trămite la morte și la chine, 
“Astept ; de ce întârqil? o blestemaţi barbari, 

Ce. qieii!. Vor nu mal sunteți ostași : sunteți tâlharI?, 

- (Bataia de la Călugăreni, a. IL, se. 4) - 

PATETICU DISLOCATU (p. 23) 

Unii avocată pleda pentru unu-câine care mâncase. unii 

claponii (p. 24): 4 

Domnilorii, totii ce pâte speria pe uni vinovată 
Toti ce muritorii at ca mal îngrozitorii, 

Pare a se fi aliati împotriva nâstră din întâmplare : 
Voeseii a dice cabala şi elocința. ... 

Ce se întâmplă, domnilorii? Vine cineva. Cum vine acelui cinesa? 
Clientulă mei este urmăritii, se vio'eză o casă. 

Ce casă? Casa propriului nostru judecâtorii. * 
Se sparge pimnița care ne servesee de rofugiii ; 

Suntemii declarați făptuitori de furtu, de hoţiă, 

Suntemii tirîţi, suntemi daţi pe mâna acusatorilori noștri. 
(Racine, Les Plaideurs) 

Spre batjocura unoră asemenea declematori, Martial 
pune în gura unui clienti, următorele vorbe adresate u- 

vocatului stii : 

Non de vi, neque caede, nec veneno, 

Sed lis est mihi de tribus capellis :
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- Vicini queror has abesse furto; 

". Hoce judex sibi postulat probari. 

“Pu Cannas, Mithridatieumque belium, 

Et perjuria Punieci furoris, 

Et Syllas, Mariosque, Muciosque . 

" Magna voce sonas, manuque totu: 

Jam die, Postume, de tribus capellis. 

- Martial, Epigr, VI, 19% 
7 

a Sorginţile Inventiunel suntii : Geniul, Imagi- 

națiunea, Observaţiunea,” Renosiuinea și Anulisa, 

Lectura și. Imitaţiunea. Geniulii crează, imagina- 

iunea produce capod'opere, observaţiunea ali- 

"mentâză spiritulii și ajută g geniului, reflexiunea și“ 

analisa descopere şi desvoltă. Lectura înavuţes- 

“ce şi îmulţesee cunosciințele, imitaţiunea împru- 

„mută forma, o parte, mai mare sait unii pasagiii, 

o' cugetare, o. frasă, ete., a unui altii. scriitorii, 

spre a o presenta întrunit modit originali. * 

NB. Tmitaţiunea să nu se "confunde cu plagiatul, care 

este o adeverată plagă literară. 

  

* Traducerea se afla în texta pe 24. 

1. Yeqi „Cours pratique st raisonn€ de style ET, de Cumpostlian par M, A. Hene 

"ry, Paris, p. 199 et sqq.
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EXORDIU INSINUANTU (p. 31) 

Din pledoaria avocatului De Seze pentru. Lu- 
dovicii AVI. 

Representants de la nation! il est done enfin arrive 
ce moment oii Louis, accuse au nom du peuple francais, 
peut se faire entendre au milieu: de ce peuple lui-mâme! 
il est arriv€, ce moment oi, entoure des conseils que 
Thumanit et la loi lui ont donnâs, il peut presenter îi 
la nation une defense que son eocur avone, et dâvelop- 
per devant elle les intentions qui lont toujours anime! 
Dâji le ealme mâme cui mvenvironne m'avertit que le 
jour de la justice a suec6d6 aux jours de coltre et de 
prevention ; que cet aete solennel n'est point une vaine 
forme; que le temps do la liberte est aussi celui delim- 
partialite que la loi commande; et que lhomme, quel 
quiil soit, qui se troure râduit ă la condition humiliante 

Waceuse,. est toujours sâr d'appeler sur lui et Iattention 
ct Vintărât de ceux mâmes qui le poursuirent. Je dis 

Yhomme quel qu'il soit: car Louis n'est plus en eftet 
qwun homme. Îi mexeree plus de prestiges, il ne peut 

plus rien; il ne peut plus imprimer de eraintes, il ne 

peut plus ofirir d'espârances : c'est done le moment oi - 

“vous lui dovez non-seulement le plus de justiee, mais, 

j'oserai le dire, le plus de' faveur. 
Je voudrais pouvoir Gtre entendu, dans ce moment, de 

la Framee entiere :je voudrais que cette enceinte put 

Sagrandir tout ă coup pour la recevoir! „Je sais „(u'en 

parlant aux representants de la nation, je parle ă la na- 

tion elle-mâme; mais ils est permis sans doute îi Louis . 

de rogretter qu'une multitude immense de citoyens atent 

recu Limpression des inculpations dont il est Lobjet, et 

qu'il ne soient pas aujourd'hui & porte, dlappreeier les 

reponses qui les dâtruisent. Ce qui lui importe le plus, 

c'est de prouver «wil ne point coupable : c'est li son seul 

vocu, sa seule pensce. Louis sait bien que Europe at- 

tend avec inquiâtude le jugement que vous allez rendre: 
mais îl ne s'occupe que de la. France, II sait bien que 

- la postârite recueillera un jour toutes les pitees de cette



” . RETORICA 1'70 , | 
POD 30 PD DI PI DINIDI DIO SII DIDI POPPO LD IPOD DI 5 Da DI Dea Prea cota ae 

wrande discussion qui s'est levee entre une nation et 
un homme; mais louis ne songe qui, ses contempo- 
rains, îl n aspire qu. i les dstromper, Nous W'aspirons non 
plus nous-mâme qwă le dâfendre; nous ne voulons que 
le justifier. Nous oublions, comme lui, llEurope qui nous . 
ceoute, nous oublions Iu posterită dont Popinion deja se 
prepare. Nous ne voulons voir que le moment acul 
nOUS n6 Sommes vecup6 que de Louis et nous croirons 
avoir rempli toute notre tâche, quand nous aurous de- 
montre qu'il est innocent. 

(Praducere) 

„Representanți ai naţiunei! a sositii în fine momentulit când Lu- 

dovicii, acusafii în numele poporului francesii, pote fi ascultată în 

mijloculu însuși ali acestui popori! A sositii momentului, când în- 

“cunglurată de consiliile pe care i le-a dată umanitatea și legile. 

pote presenta naţiune o apărare pe care o mărturisesce inima sa. 

“si desvolta înaintea er intenţiunile ce Tai animatii în totii-d'auna! 

Deja însăși liniseea ce mă înconjoră. 'mi anunţă că diua justiţiei a 

succedatii dilelorii de urgiă și prevențiunei ; că actulu acestă solemm- 

nclă nu este numa! o formă zadarnică; că timpulă libertățel este și 

acelii alii nepărtinirer pe care "li comandă lezea, și că omulii orl- 
cine ari fi el, ce se găsesce redusii: la umila condiţiune de acu 
sati, e totă-d'auna siguri de a atrage asupra lui și atenținnea și 
interesula chiar alt celorit co'lit persceută. Ami qisă, ori care ari fi 
omului, fiind-eă Ludovicii în adevări nu e de câti unii omiă. Eli nu 

aai esersă nici uni prestigiă; nu mai pote nimică; nu mar pâte 
inspira nici temă, nică chiar speranță : este dar anomentulii când 

trebue să-i daţi nu numai cea: mai esactă justiţie, d ar, de ași îndrăz- 

ni să ici, mai multă favore. 

Aşi dori să fii auditi în acesti momentii de (stă Franţa; aşi voi 
ca acesta locii să se pâtă lărgi cât se va put€ mai multă spre a 
0 pute primi. Sei eă -vorbindi representanțilorii naţiunei, vorbesc 
însăşi naţiunei; însă este permisit negreșiti lui Ludovică de a re- 
greta că o mulţime imensă de cetățeni aflați sub impresiunea unoril 

inculpări ală cărora obiceti este clu, si .nu se alle astădi faţă spre 

: apreţia .respuusurile ce vori spulbera tote incriminările. Cea ce 

ilă. interestză mai multi este de a -proba că nu e culpabilii : acts 
ta-l totă.voința, tâtă cugetarea sa. Ludovieii scie ine că Europa 

asteptă eu impaciență hotirirea ce aveţi să pronunţaţi; însă elă nu 
se ocupă de câtă de Franţa. Eli scie bine că posteritatea va aduna
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într'o di piesele acester mari diseuțiuni ce su redicată. între.o na- 

țiune și unii omii; însă Ludovici nu cugetă de câtii la contimpu- 

rani sti; elu nu aspiră de câti a-l desamăgi. Eu. nu: aspiră, la ni- 

mieit- mal multă de câtii a-lii justifiea, Uitu, ca și clu, pe Europa 

ce ne ascultă; uitu posteritatea a căria opiniune se prepară deja. . 

Nu voescii a vede de câta momentulă actuali, nu suntii ocupatii de 
câta de Ludovică,-şi eredi că datoria "ml va îi împlinită, când voii 

demoustra că ela este inocentă.“ (G.) 

ENORDIU MĂREȚU (p. 3%) 

„Deschid sânta carte unde se află închisă gloria Io- 
mâniei, ca să punu dinainte ochilora fiilor ei eâte-vu 
pagine din viţa eroică a părințiloră loru. Voiu arta u- - 
cele lupte uriașe pentru libertatea și unitatea naţiv- 
nală, cu care Românii, sub povaţa celui mai vestitn și 
mai mare din voevogii lori, închiăiară vâculu alu XVI-le. 
Povestirea mea va coprinde. numai opti ani, 1592—1601. 
deră anii din istoria Românilora cei mai avuţi în fapte 
vitejesei, în exemple minunate de jertfire către patriă. 
Timpuri de aducere aminte gloridsă ! timpuri de eredintă 
și de jertlire! când părinţii noştrii, credincioşi sublimi, 
ingenuehiaii pe câmpula bătăliilor, cerându de la Dum- 
nedeuli armateloru laurii biruinţei s6u cununa martiri- 
lori, și ast-felu îmhărhătaţi, ei năvăleau unulu împotriva 
a dece prin mijloculu vrăjmașiloră, şi Dumnedei le da 
biruinta, coci clă e sprijinitorulă pricinilori drepte, căci 
ela a lăsat libertatea pentru popore şi cei ce se luptă 
pentru libertate, -se luptă pentru Dumnâgea ! 

Moştenitoi ai drepiurilora pentru păstrarea cărora pă-. 
rinții noştrii s'au luptat atâta în vecurile trecute, fiă 
ca aducerea aminte a, acelora timpuri eroice să deştepte 
în noi simţimântula datorinţei ce avemu a păstra şi 
da mări pentru viitorime acestă preţiosă moștenire !* 

- | (Bălcescu) 
. 

  

EXORDIU BX-ABRUPTO (p. 35) 

Din diseursulii luă. Cicerone contra luă Cati- 

lina, , e E 

„Pină când, Catilina, vei întrebuința. tu râu a nostră
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„răbdare? Pină când vomi fi noi batjocura turbării tale? 

“Gând vei pune tu unii hotari la ale tale sângerose por: 
„miri? Cum? Nici paza ce se face în tate “nopţile pe 
„muntele Palatin, nici soldaţii cei împrăștiați ca să pri- 
„vegheze - pretutindenea asupra siguranţii cetăţii, nici 
„spăima poporului, nici neadormnirea tuturori cetăţenilori 

„celori liniștiți, nici grozava și de mare cuviință pregă- 
„tire acestui augustă lăcaşu, nici chipului şi căutăturile 

„cele întăritate ale senatorilor, tâte acestea nu facă nici 
„0 întipărire sufletului ten? Nu simţi, nu vedi că gân- 
„durile tale s'au descoperiti ? Că toţi eci ce se atlă aici 

„ai cunoscuti eomplotulu ten şi Van întâmpinata? soco- 

„tești ore că se allă între noi nnuli măcar care să nu 

„scie.eca cc ai făcut în nâptea trecută şi în cele de mal 

„nainte, locul unde ai fostii, menii: ce ai adunati, pla- 
„nurile ce ai uneltiti? O timpuri! o năravuri! senatuli 

“„ennosee aceste compluturi, consolulă le scie; și Catilina 

„încă trăesec! trăesce! ce dieu? Elu vine la senatii, se 

„află faţă la chibzuirife nostre, însemneza, ochiesce pe 
„cei ee dintre noi îi hotărasee spre morte! și noi hiăr- 

„baţi îndrăsneţi, noi socotima că împlinimu datoriile nos- 
„tre către patriă, de vomi scăpa" de mânia acestui fu- 

"„riosi, de ne vomă apera de ucigetorele lui loviri! de 
„multu ar fi trebuită, Catilina, consolului să te trimiţă l 

„morte şi să facă să cadă asupră-ţi relele ce ne pregă- 
„teşti.* (Mare., Ret. p. 92).* 

= 

 Qudusque tandem abutere, Cati ina, patientiă nostrâ? Quamaliu e- 
tiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata jac- 

tabit audaeia ? Nihilne te nocturnum praesidium Palaţii, nihil ur- 
bis vigiliae, nihil timor populi, nihil coneursus bonorum omniun. 

„nihil bie munitissimus habendi senatis locus nihil, horumn ora vul- 
tusuue moverunt? Patere tua consilia non sentis* Constrictam jam 

omnium horum eonscientiă teneri conjurationem, tuam non vides? 

Quid proximâ, quid superiore noete egeris, ubi fueris, quos convo- 
caveris, quid consilii ceperis, quem nostrim ignorare arbitraris? V
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NARAȚIUXEA (p. 39 

Intrarea. lui Mihaiii Vodă în Alba-Julia, 

„In aceiași di, Luni 1 Noemirie (5. n.) Miehaiu-Voda 

intră cu mare pompă în capitala Ardelului. Dorinţa ee 

adesc avea a face întipărire asupra, poporeloru printr'o 

strălucită privelişte, adăogindu-se la vesela îmbâtare a 

unei isbendi de atâta vreme dorită, făcu pe Miehaiu de 

puse în acdstă intrare triumfale o podobă, neaudită în 

părțile nostre. Intrarea sa făcuta prin porta Sântului 

(ieorge. De la acâstă .portă pînă la palatului domneseii 

sta înşirați ostași de ambe părţile “căiei, în mai multe 

rânduri, în dosul cărora se grămâdise mii de mii de 

popori. Inainte venia episcopulu și clerulu seu, corpo- . 

rațiile oraşului, apoi o bandă de musică, care se conm- 

punea de opt trâmbiţe ce cu multă armoniă modulau 

sunetele lora, de atât tobe de oţeli de pre obiceiul 

tureoseu, de unu buni numere de flaute și fluere. In 

urma, acestei orchestre venia Michaiu, călare pe uni 

mâreţu calu alba. Optu copii de casă, învostiţi cu mare 

eleganță, încongiuraa calulu domnului. | 

„Michaiu purta pe capi unu calpacu unguresc împo- 

dobita cu o fulia nâgră de pene de. cocorii, legată cu 

v copeă de aurii; o mantiă lungă albă de mătase ţesută 

eu firă. avendiu pe de laturi țesuţi vulturi de aurit; v 

tunieă albă de aceiași materie; lungi ciorapi de mătase - 

albi, cusuţi eu petre scumpe și cisme de saftianii gal- 

benti ; de brâii atârna o pală de 'Tabanii „împodobită cu . 

auriu şi rubine. - 
„0 câtă do dece lăutari urma îndată dupe domnii cân- 

tândiă cântece naţionale. Optu seidi duceau de frâu optă 

cai acoperiţi la capu eu pene. mari. Apoi venia o mul- 

tempora! O mores 1 Senatus hace intelligit; consul videt: hie tamen 

vivit. Vivit? îmă verd etiam in senatum venit; fit publici consilii 

particeps ; notat et designat oculis eaedem unumquemque nostrii. 

Nos autem, viri fortes, satisfacere reipublieae videmur, si istius fu- 

rorem ae tela vitemus. Ad mortem te, Catilina, duci jussu consulis 

jampridem oportebat; in te conferri pestem istam, quam tu în ROS 

omnes jamdiu machinaris.
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țime de boieri şi officeri străluciți. toţi “calan şi o nu- 
merosă trupă de soldaţi. Lângă domnu se purtau stâgurile 
lui Andreiu Bathori. luate în bătălia de la Sibiiu. Ele 
erau desfăcute și plecate spre pământi însemnă că Ardeluli 
este supusi. Ast-felu, în mijloeulu concertului trâmbițeloră, 
tobelori şi altoră instrumente, în sunetula elopotelori 
și în vuetulu tunuriloru, cu care se uniai strigările de 
hucuriă ale poporului, intră Miehatu în capitala Ardâlului 
și trase la palatulu domnesei. In cale pen'a nu ajunge 
la, acesti palatu, Miehatu spună că se îndrâptă către uni 
"nobila unguri Stefan Bodoni, ce căduse prinsi în bă- 
taia de la Sibiiu și îlu întrebă unde ară fi mai bine 
să tragă. „Fără îndouială, dise Bodoni, în palatulu: priu- 
țului Ă ndreiu.« La care vorbe Miehatu respunse : „Ce 
nu suntu cii încă biruitoră 23 mirându- -se că încă se da 
numele lui Andreiu unui palată, carezacuma era cu dreptii 
envânta alu scu. 'Lotă oștășimea se împărți în linişte și 
en orânduială prin ospătarii și case: publice, fără a face 
nici o pagubă seu vătămare locuitoriloru. Nimeni n'ari 
îi îndrăznitu a face vre unu râu, sciinda pe strașniculă 

» domnu acol6.“ (Bălcescu) .- Sa 

Narațiunea acestui fapt, istoriculii o face nu- 
mai în cătova cuvinte ; * 

„La Î Noombre elă (Michain) intră în trinmufii i în Alhba- 

Julia * (Uaurian), E 

ORDINEA PROBELORU IN CONFIRALAȚIUNE (. 43) 

Mitridat, învinsă şi strimtorati de către Romani, în 

loci de a ceda sortei, se decide a trece resboiuli în I- 
talia și voesce a face să se aprobe acesti proiecta în- 
drăsneţi și de fii săi; motivele ce clu invocă pentru a- 
cesta se succeda în ordinea progresiunei gradate; după 
ce densulii demonstreză că nu mai pote urma lupta în 

„Asia, declară eă voesce a merge asupra Romei : 

1. In câteva qile va pune mâna, prin Euxin, pe g gurele Dunărti; 
2, Seiţii, aliaţii sti, îi vorii deschide pe acolo intrarea în Eu 

ropa; *
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3. Dacii, Panonienii, Germanii, nu astepta de câti o căpeteniă 
contra inemicului comuni; 

4. Spaniolii și Galii, pe care-i i ameninţă încă de aprope Romani), 
îl vorii urma sai celi puţină îlu voră îndrepta spre Italia; 

5. Italienii urâseii mai mului de câtă ori eare altu popori pe ti- 
rani? lori! daca ei ai luati de eapit pe unii gladiatoră, pe Spur- 
taei, ci voră urma cu atâtui mat Iueurosă pe Aitridat, unii deseen- 
dinte ala lui Ciruș 

6. In fine, Roma nu mai are spra apărare, de câtii Q femei și spre apărare, de $ 
copii, fiindcă legiunile sale sunt în Asia. 

Agamemnon, după ordinul deiloră, se gătesco a sa- 
eriliea pe fică-sa Ifigenia. Clitemnestra voesce. u-lu con- 
stringe să se lapede de acestă infiorătore hotărîre, și des- 
volta motivele sale în acestă ordine omerică : ” 

Î. Este oribila ca uni tată să "șI sacrifice pe fica sa înainte dea 

îi făcută totula spre a o mântui. 

2. Pâte că sa interpretată. râu oracolul; cerulă nu pote voi să 
lovâseă în Clitemnestra inocentă, pentrii Elena carea este singură 
eulpabile; 

3. Elena. prin conduita sa neruşinssă, nu merită ca Grecia să se 
înarmeze pentru a o lua înapoi Asiei. 

4. Dar numai din o ambițiune spăimentătore Agamemnon con- 

simie la acestă sacrificiu. 
5. În fine, Clitemnestra va muri sub loviturile Gieeilorii mai bine 

de câtă să sufere a-i se răpi fiăa sa, î 
e . . 

Discursulu pe care Titu-Liviu îla pune în gura lui Pa- 
enviii câtre fiula seu, aplică tote preceptele însemnate. 
atâta în privința Invenţiunei câtu și a Disposiţiunei, dar 

mai alesi regulelo Confirmaţiunei.. , 
„Capua; prin intrigile lui Pacuviii, şi en totă opunerea. 
Ini Magius, care ţinea cu Romanii, se dedese-Iui Anihal, 
care în curând și intră înt'6usa. Doni fraţi, cari erai 

dintre cei mai consideraţi ai estăţii, preparase ni Ani- 

bal uni ospăț măreţi. Jubellius 'Taurea şi Pacuvius Ca- 

lavius, singuri dintre toţi: cetăţenii Capuei, fură admiși 

i, 

i 

: Amândoue aceste Lueăţi literare se află desvoltate în Rueine 

Gtiritae, a. II, se. 1 și Iphigânie.)
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la acesti prândii; iar cela din urmă obținu cu multă 

grentate aceiași graţiă și pentru. fiulu stu Perola. Duţă 

„ospâti, Perola conduse pe Pacuviit într uni locu retrasti: 

şi. acolo, arătându-i spada ce-o avea aseunsă sub haină. 

îi declară planul ce "şi făcuse de a neide pe Anihal. 

Pacuviii, eu totuli eșită din minti. încereă de a întârce 

pe fiul sân de la o atâta de funestă întreprindere. 

Prima datoriă a lui 'Titn-Liviu, facândi să vorbeseă 

acuviti, era de a închipui nesee motive capabile de a 

atinge şi de-a îndupleca pe fiulu seu. Ast-fela S'aii și 

presintatii spiritului său trei motive : unulu trasă din pe- 

vicolulu în care Perola se espunea, atacânda pe Anibal 

în mijlocula păzitorilori săi; ali douilea pzivia pe tatălă, 

care este decis a se pune între Anibal și fiulă sei: celi 

de ali treilea se rapârtă la cea ce religia are ca mai sa- 

cru : eredinţa tratatelorit, ospitalitatea, recunosciinta. Iată 

Invenţiunea. După ce a făcută alegerea probelorii, tre- 

buea să le 46 o ordine potrivită, și, într'o "compunere 

așa de scurtă cum trebuea să fiă acesta, ordinea cerea 

ea probele să mergi creseândi și ea cele mai tari să 

fiă la urmă. Acestă operaţiune va constitui Disposiţiunea. 

Mijlâcele aflate și rânduite, un mai remâne de câta: de 

a le presinta en putere. Și. căldură; cea ee este datoria 

Plocuţiunei. 
Tată acum cum 'Titu- Liviu a tratati fiă-care parte. 

Introducerea, care ține loci de exordiii, este seurlă. 

dar viu și atingetore : ! 
„0 fiulii mei, în numele tuturorii dreptaiilori cari ligă pe co- 

pii de părinţii lori, te rogii și te eonjuri, să un umbli a comite 

o erimă înaintea ochilori parintelui tea, o crimă careva eăde asu- 
pra capului tei !* 

l-ul motivii trasă din religiă. Eli se subdivide în alte 

> 1-Per ego te, fii, quacennque jura liberos jungunt parentilns, 
- precor quaesoquc, ne ante oculos putris facere et pati omnia infanda 

„velis, Tit. Lâr., XXIII, 9 Li
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lirei care sânii arătate în trâcăta, dar întrun modii forte 
elocuenti. fără ea să fi. lăsată afară vre-o împiejurară, - 
vre-unii cuvântu care să nu arste : te credinţa tratatelor 
tonfirmâtă prin jhrămentii și saerifieie, 20 drepturile sa-. 
cre ale ospitalitățer; 30 nutoritatea unui Părinte, asupra 
fiului sân: 2 o 

„Na este de câti.unm minutii de când ne legarâmii prin jurămin- 
tele cele mal sfinte ; de când, dândă mână cu mână, legarămii ami- 
eițiă eu Anibal; și, acea mână saerilege, abia după săvârșirea ju- 
rămentului, o vomit arma contra lui ? "Te ridici de la o masă stra. 
ini, la care clu te a primiti să stat alături cu cei doui singuri 

- Campanieni admiși, și tu vrel a stropi aeâstă masi sacră cu sângele + 

ospătătorului tei ? "a ugăcinnele mele de părinte ai obţinutu de la 
Anibal iertarea fiului mei, fiulă mei 'mi refusă iertarea lui „A- 
nibal 

Il-lea motiv, trasi din pericolul la care Perola se ex 
pune 5: 

„Dar să nu respeetiimii nimieii, nici buna credință, niei religi- . 
unea, nici amorulă filiala : să cutezăni şi conu ni se cuvine, dacă 
crima nu aduce' cu sine și pedepsirea nsstră; Singurii, ai de gândiă . 
să ataci pe Anibal ! Dar acea mulţime de Gmeni liberi și selavI* 
Dar privirile tuturorit aţintite asupra lui singură ? Dar acele braţe 
gata să-l apere ? nebunia ta le vorii amorţi ? Dar. însăși privirea 
Iul Anibal, acea eăutătură eare pune pe lugă ostile înarmate, care în- 
grozesce pe poporult romană, tu o“vei pute înfrunta 2% 

„2 Paueae horae sunt, intra quas jurantes per: quidquid deorum 
est, dextrae dextras jungentes fidem ohstrinximus, ut saeratas fide 
manus, digressi ab colloquio, extemplo în cum armaremus * Surgis 
ah hospitali “mensa, ad quam tertius Campanorum adhibitus ab An- 
nihale es, ut cam ipsam mensam eruentares hospitis sanunine ? An- 

nibalem pater filio meo potui placare ; filium Annibali non possum ! 
3 Sed șit nihil sancti, non fides, non religio, non pietas: aude- 

antur înfanda, si non perniciem nobis cum scelere afierunt. 
Unus aggressurus es Annibalem ? Quid illa turba tot liberorum 

servorumque ? quid în ununr intenti. omninm oculi ? quid tot dex- 
trae ? torpeseentne in amentia illa? Vultum ipsius Aunibalis, quem 
armati exereitus sustinere nequeunt,. quem horret populus romanus, 
tu sustinebis ? i 

13
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II-lea “motiva : Patăla sân pe care el va trebui să-l 

străpungă înainte de a ajunge la Anibal: 

„Dar, chiar dacă i-arii lipsi alte ajutâre, ai îndrăsnă să me b- 

vesei pe mine însumi, când me voi: pune între tine. și eorpulă hui 

Anihal ? Da, iată pe unde vel ave să treci până să ajungi la deu- 

sula.“ 

„ Pacuvius termină, în fine, prin o scurtă rugăciune, eare 

în gura unui părinte, suntu mai tari de câtu ori-eare 

motive ;- și elocinţa triumfă : Lacrymantem înde. juvenem 

“cernens, medium complectitur, atque osculo hocrens, nn 
ante precibus abstitit, quam pervicit ut gladium pone- 

ret, fidemque daret nihil facturum tale. 

AMPILAFLCAȚIUNEA (p. 4) 

Cicerone, care a escelati în acestă parte a elocinţel. 

proenră unii frumosa esemplu de amplificațiune oratorică, 
în discursului său pentru Milone. Pe lengă alte probe, care 
demonstrai că Milone era departe de a fi avuta scopulii 
să ucidă pe Clodii, oratoruli romanii mai adauge una. 

trasă din o circumstanță de timpu; și se întrohă dacă 

este de erequta că „mai în 'ajunula alegeriloră publice, 

Milone, care solicita consulatulu, sa fi fosti atâtu de im- 
prudenti pentru a “şi înstreina tote spiritele, printrunii 

atâtu de laşi asasinatu : Praescrtin ,. judices, qi Io- 
-moris amplissimi contentio et dies comitiorun subessel 

(pro Millone, e. 16). Apoi, nemulțămindu-se numai de 
a releva acestă împrejurare, eli o amplifică aretânda (pen- 

ri ce şi cum) că cineva este, în asemenea împrejurare. 
"forie eireumspâeti şi atentivă întru a *și dobândi bunele 

graţii și sufragiele cctățenilora. 

3 kt, alia auxilia desint, me ipsum ferire, corpus meum oppo- 

nentem pro eorpore Anibalis, sustinelis ? Atqni per meum pectus 
petendus ille tibi transfigendusque est. - ”
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„Ei sein, dise Cicerone,.! până unde merge timidita- 
„ lea celora eari ambitioneză la funețiunile publice, și ce 
„vine nelinisee aduce dorula ae consulată; ne tememi 
„nu numai de mustrările publice; ei chiar cugetele cele 
„mai asennse, sronuli, vorbele false, o închipuire, uni 
„lueru de nimici, totula ne înspăimentă : am voi să ci- 
„timi în faţa şi în ochii tuturoră. Nimiei nu este, în 
„adeveri, atâta de delicatii, așa de fragedn. așa de ne- 

- „Sigur sau sehimhbătora, -de câti bunăvoința cetăţeni- 
„loră, către ori-care solicită funcțiuni publice: căci, ne 
„ multamiți de a se. irita pentru cea mai mică greșclă a 
„ candidațiloră, ci chiar adeseori se desgusti şi pentru 
„faptele cele mai frumose. * Apoi îneheiă acesta fru- 
mosii raţionamenti întruni moda încă și mal vii, în- 
trehându 2 „dacă este de eredutu că Milone, ocupati de 
multi timpa numai cu așteptarea. acestei dile inari, arti 
fi cutezatu să se presinte înaintea acelei adunări au- 
guste a poporului, cu mâinele încă fumegânde de sân- 

„ gele lui Clodin şi purtându pe fruntea sa semnului eri- 
mei sale. Nu, adaugă eli, o asemenea cutezanţă nu este 

„de eredutii din partea lui Milone; dar cum-să nu ise 
„ atribue acesta lui Clodin. care. dacă arii fi vedutii mu- 
„ rindii: pe Milone; saru fi eredutu siguri dea domni? * 

: 
s 

"1 
3 

(Asemenea părţi atingi, convingi şi răpesc pe au- 
ditâri.) , - ” 

1 Quo quidem: tempore (sein enim, qram timida sit ambitio, 
quanfaque- et quam solicita enpiditas consulatus) omnia, non malo 

quae reprehendi palam, sed-etiam quae obscure eogitari possunt, 

timemus ; rumoreiu, fabulam falsam, fietam, levem, perhorreseimus; 

ora omnium atque oceulos întuemur. Nihil enim, est tan molle, tin 

teneram, tam ant fragile ant ilexibile, quam voluntas. erga nos 

sensuscue civiuni, qui non modo improlitati iraseuntur candidatorum. 

“sed etiam în reete faetis saepe fâstidiunt (pro Alilone, e. 16). 

2 Vune diem igitur Campi speratum atque exoptatum sibi propo- 

nens Milo, ernentis manibus scelus ct! facinus prae se ferens et 
confitens, ad illu augusta eenturiarumn auspicia veniebat ? Quam 

hoe non credibile in hoc! quam îdem in Clodio non dubitandum, 
«qui se, interfeeto Milone, regnaturum putaret ! (Pro Alilone, e. 16.)
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RESPINGEREA (p. 4 45) 

Deinostene, în diseuurs ulii stii pentru coronă, respinge 
aensațiunile rivalului seu Escline în modului următori : 

ș 

05. oii» addt vi: Î rr aenjr (ei, Tata) tie ul, 2 
i orâveni GE, o zarcoure, zr00zi,46). îv otderi Tv scop 
tuoi 7eșoviviav toi) gere ij oh. Otroui 0 hopizeade 
“oc datod IrOO7rOTE, frau srgzo fevrijs îSesrepuphp cp nr 
î70, jrr9eig carijhdov zv seg (Dihizrirov arQt0 feo, ot 
2 Gerralias, oz ZE Au fgrezi ce, ovi 23 her, Oe sro 
Tep Oare fceorzo, 004 cz Bitarriar, o ovz î0loderoi- 

- Berud 9, 08 1 rehevreia argon Ex Otâr 01 în ot 
zgre eter ai irQ£0feig curoE „2 10, vatra Tois dahor 
farucdv „zareorgepero, Tate DE Gircuzele srao îuof, i 
DE clon TO» GErOv Ele ze ucehcezi ce Vz7t0, zci Tit 
(Doisciror Ovrăuzoz CE», Era dir, rosi vro Vero dau, za 
rabra Toig 167018 ; Tivoz pag line atotos iv 270 ; ot „o 
Tic e txdorov wuziis, . oc 10 Tis, me PAS rr zraepurug Sagi- 
0 'o0d Tie Oroari], cz ie due circa reis s09tnag ok '70 
G4a10Ş si. Ale ze, co 7 ăi d Gijroo Vretdevoz si 
srăgav eteravu Ju feve oc iregauro ua. [va 00» tor 
zebra isi 1& sro pucerea: cozonac, zei irgocud 909, 
că arQoaureiv ros 82org" raita aresrgcez cei poe aci. er 
Tag tao ruyoi Bocdecijeag, dzvors, apvoics, piloverzias, i d 
rodurizd ralg ir0âsgt 2r00sEg ti dirâocş zei civeacău (- 
ucorijutara, rara cş sie îhcepo cor orureiheau zei TOtvr- 
ziov sie Govora „că plic, zi. 106 1 dtovre Tort 
doru zrgoroau-. zei. rai ză por rca aresrolijreu, zi 
otdzie mjirore ardere ion Tr zar îue OtdEv î)hzuf- 
9. Ei roinev TIS Ovrivoâv îgorro, lot ra arheiora qi- 
Hritarog, cr zartirgaie, Arorzijoaro, srvceg dv etiroter, ri 
droernitOp, acă ri dora, zei ri dicap)eige roca tii 
TO» arQeg/ţuce rev. Otzoîx, re ue r Oe veţttov oi're 49103 
OP peur da cer “Oare odd d 1603 Tv ucr „caer 
receptor zrQis zu... Kai tu, 1 e 42) „Orcup9 cei, 

ZoIjtacart, zEzQăT arca Diizertor G sireg â9 d căvotuevos re- 
vize TO iure, 2» zroimecea, otros 6 pu) Jaf mud: 
ducapdcgcie, veni ză 10 cvotueiom cigre ceeeros și ri- 
ins 10 ba cnc,
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'- Praducere) 
e 

„Nenorocitule, dacă periciunea publieă este acea ce te umple u- 

eum de îndrăsnelă, eând tu din împotrivă ai trebui ca să gomi cu 

noi, ecreă dar de a arăta vre una din faptele mele care waâ iu” 

titi de a înlătara nenorocirile, ee'aii fosti vătămaătore nouă din ne” 

prevedere. Pretutindenea unde ami fostii în ambasadă, putut'aii 6re 
ceva asupra-mi omenit lui Pilip? Nu, nici odată, nu, nici întruni 
loeii, nici în Tesalia, nici în Tracia, nici în. Bizânţaș niei în 'Tebu: 

nici în Iliria. Îusă toti acea ce et făceamă singură. eu cuvântul, 
Filip le sfărma eu puterea, și tu nu te rușinezi de a mă mustra, și 

«ml cere socotălă ! Chiar acesti Demostene din care faci ună omă 

slabă, vroești să fi fosti sfărmati armatele lui Filip, și eu ce? cu 

cuventuli, „căci numai -cuventulii într sta în putere : cit nu aveamii 

nici arme, nici avuţii, nici comanda trupeloră ; şi numai tu esel a- 

tăta de înrăutăţitii ea să me inculpezi. Dar dre-ee putea, și ce tre- 

buja să facă oratorula Atenei ? Î..vede râul în. naseerea sa, a "li 

pune în cunoseința altora, acea ce ami făeut'o; a întâmpina după 

putință, întârţierile, pretexturile cele neadevărate, împotrivirele: cele 

pline de interesi; dispreţurile, greșelele, totă felulii de împedocări, 

ce 'să forte bine cunoseute între republicile nsstre aliate și geldse, 
și aetsta amii făeut'o; a pune împrotiva tuturorii greutăților aces- 

tora zelulă, graba,. Tubivea datorințelorii, amieiția, unirea. și acesta 
ami fâcut'o. Pentru fie-care din punctele acestea voii înfrunta pe 

ori-care nvari socoti culpabilă ; și dacă mă întrebă, cum dar Ji- 

lipi a pututi să: învingă ? ori și eine' va răspunde pentru mine: 

Prin armatele sale care s'aii întinsii în. tâte părţile, prin aurulii săi . 

care a mituită_pe toţi. Eu nu eramii în stare de a mă lupti nici 

eu ună nici cu alta, căci p'avemit nici comori, niet soldaţi. lusă. 

pentru acea ce atârna de mine, îndrăsnesei a dice că ami învinsii 

pe Filipă, și cum? neprimindu-i darurile și asvârlindu-i amăgito- 
rele juruinți. Căci când ună 'omii se lasă de a se mitui, atunel mi- 
tuitorulă pote dice eă a triumfati asupra lui; când însă acesta ră--- 
mâne nemituită, cli pote .dice că a triumtatii asupra mituitorului 

stu. Asa dar, întru: câtă Atena a atârnată de Demostene, ea a a fostii | 

liruitore; ea a fostu neînvinsă.” (e) 

  

Apărarea ţăranului de Cichindelii : 

„Câtă de lesne ari. putea boierii cei mari pentru bu- 

n tatea lori a se asemăna ferieirei cei |- desei, numai
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de ară fi cu cumpătă în răsipiturile şi netrebuinciosele 
cheltueli ale lori. Ei. ară îi de o mie de ori mai no- 
rociţi, numele le-ari fi bine-cuventatii pre pământă și 
aru eși cu bucuria şi cu cugeti curatu din lumea acesta. 
Este dreptu ca să se prăpădescă o miă de.familii fără 
de: rtutate, pentru a putea mai bine, grămădi într'o sută 
de foli acelori fără de, lueru și “nemulțămitori ? ? Ci asa 
poftesee obiceiulu, și aşa moda! Boierii cei mari trebuii 
cu cinste și cu mărire să trăâscă! Eră acâsta nu pote 
fără risipituri să, se facă, şi de unde sari risipi de nu 
Sari 'storee și suge măduva din osele bieţilori supuși 

şi luerători de pământă săteni ? Vedemu că cumpărătorii 
de domenii, își punu capului dupe sate românesci, 6ră de 
altele se forescii, căci altele nu așa lesne se lăsa X se 
supune, și apoi totă strigă asupra vomăânauluă că e le- 
neșii și săracii. 'Prebue să fie leneși fiind obosita de a- 
tâta lueru care la domnula: pământesen au luerati. şi 
așa pre sema lui puţini luânda, trebue să fie săraci. 
Așa şi cu cătănile, dica, ei românulu fuge de starea 
ostășescă ; fuge, veqi bine, că nimenea nu Iau învățată 

să scie bine “breţui binele patriei sele, însă toti suntu 
la oste mai mulţi români, şi suntu bune și alese catane. 
ari credință către împăratula stu. Pre Înălțate D-deule! 
Cunoscevorii vre o dată și boerii cei mari? Când. voră 
privi ei spre pruncii cei “eoli şi fămândi ai. iubitorului 

“Și ostenitorului lucrătorii de: pămenită, cu acestă de bunii 
neamii Simţire: acestora e trupulu ca şi ala "mei! ai 
sulietu cuventătoriu asemenea ca și en, simţescii linele 
și reulu care li se face!“ (Prabule p. 338) 

ze 

Lupta ventiu unitatea națională “este o daulo- 
> riă pentru Români. 

După ce Michain scăpase de Turci. pe care-i bătuse 
in mai multe renduri, și dorinda a pune mâna pe Tran- 
silvania, spre a realisa- anitulea națională, se prepară de 

resboiii contra lui Sigismund şi a cardinalului Andrei. 
Unora dintre boerii țârei, şi cu dânşii şi Domnu Stanca. 
socia lui Michaia „li se părea că e nedrepti lucru i 
purta reshoiulă în: Arăslii, *
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Onna ana pe aaia po pene a 

N. Bălcescu ! — aretânda. că Domna Stanca, spre a-lu' 
face să renunțe la acestu proicetă „îi aduse aminte u- 

"„ zilulu ee le dedese Ardelulu, atunci când eraii ameu- 
„ doui pribegi, prigoniţi de tiranulu Alexandru, ajutorului 

ce-i dedese princulu Sigismund spre a se face domni 
și mai pre urmă spre a mântui tera de năvălirea lui 

. Sinan Pașa, și îlu jură pre Dumnedei, pre sântulă Mi- 
„ chaiu și pre sântula Nicolae, patronii casei lori, d'a 
„nu purta resboiu, într'o ţâră de la care priimise numai 
„ bine. spre a nu trage asupră'și osânda nemulținnitoriloră“ + 

3 

— după ce mărturesce că „ înfocatele şi elocuentele cei 
cuvinte, precum şi laerămile ei fură zadarnice * şi că 

„ele nu putură. clăti hotărîrea soţului seu, * face însuși 
o respingere a tuturoră probeloră invocate, una câte una. 

și ajunge a demonstra că era şi unu drepti și o datoriă 
pentru Miehaiu de a întreprinde acesti răsboiu — prin 

următorele cuvinte : | 

„Și ore sari fi căduta ca elă (Aichain) tocmal acum, 
“dice distinsulu nostru istoriei. în minutulu da'o în- 

deplini. să se lase de o ideiă care de multă vreme 
frâmânta inima sa?" În ce ore se arăta eli nemulță- 
mitoru ? Dacă Sigismund Batori a ajutati întru „ceva 
prin cereditulu sâii spre a căpăta domnia, elu nu'ia res- 
plătita însutiti aecstă mică: facere de bine prin câte fo-. 

lose hivuinţele sale adusese Ard€lului și sporise gloria 

“Un a sa Istorie Româiilorie sub Dichaiii- Vodă Vitezulie, e. 

IN, p. 84. | A 

2 Acâstă scurtă schiță a unul diseursă inspirată de nesee senti-. 

mente nobile, procură încă uni plani de aședarea gradată a pro- 

beloriă în confirmaţiune : 10 sentimentulă recunoseiinței pontru azi- 

julă ee familia lui Michaia primise în Acdelă;_ 20 resplata ce Mi- 

chaii datora lui Sigismund pentru că-lii ajutase a deveni domni; 

"30 amiciția ce era datora lui Sigismund ca aliată alu sâi. contra 

Pureiloră ; tote aceste unite eu elocuentele cuvinte din urmă ale - 

“ peroraţiunei, şi eu lacrimile ee însoțiră toti diseursulă, trebuia să 

induplece ori ce înimă, dacă ară [i fosti mai puţină plină, de. am- 

hiţiunea gloriei militare și de iubirea, patriei, de câța inima lui 
- 7 Michaii, „| , 7
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lui Sigismund? "Trebuia ore să uite la câte umilințe su- 
pusese Sigismund pe AMichaiu și patria lui? 'Prebuia să 
uite eă pata rușinosului tractatu de la 1595 nu cra încă 
stârsă? Decă Sigismund a veniti să "li ajute împotriva 
lui Sinan, nu era ore spre a se ajuta pe: sineşi și Ar- 
delulu, care: era de o potrivă amenințatu? Atâta numai 
că, în loci să aştepte pe Turci în Ardelu, veni să îi în- 
tâmpine în ţara Românâscă și ferise prin acesta Ardâlulu 

„de pustiirile: r&sboiului? Apoi, chiar de ari fi avuta Mi- 
chaiu și- Românii datoria de a fi recunosettori lui Sigis- 
mund, acesta, mai cârmuia clu ore acum Ardslulu? Nu 
la lăsase pentru peirea lui Michaiu în mânile eardina- 
lului? Acesta. apoi nu era vădită de dușmani alu nostru? 
Prebuia 6re să "i lase timpu a ne ishi și a ne pune în 
stare da nu "i put6. sta împotrivă? Și chiar de ari fi 

„fosta alt-fela purtarea cardinalului, chiar.de ari fi avuti 
Michaiu datoria să se arate reeunoseători către densulu, 
apoi recunoseința personală a unui domni pote ore să 
stingă dreptulu şi datoria unei nâţii? Putea elu să se 
lepede de causa naţiunei pe care se făgăduisea o ajuta? 
Ardelulu, a cării glotă de populaţii sunta Români, nu 
este elu_o ţâră  românâseă ? “Trebuia Grea mai lăsa în 
stepânirea Ungurilorii totă acâstă ţără, care, depe drep- 

„bulă Omenilori, este a Româniloră ? Mai alesu când chiar 
și populaţiile de alta sânge îlu chiămau ? 

" „Ce! fiind-că ne tragemiă din acel poporu, stepână ălu 
lummei, care întemeiă cea mai minunată şi mai colosal 

"unitate cunoscută în istoria omenirei, fi-vomii nui osân- 
diţi a trăi alături frate cu frate, în veci străină unula de 
altulă ? Suntemu noi osândiţi a ispăși mărirea strămoșilorii 
noştrii și juguli sub care ci plecară lumea, trăindu ve- 
cinicit isolați unula de altulă, sub uni deosebiti ji 
barbară 2* Dumnedei nu "ne-a dati şi no& 6re același 
drepti ea celoru-l'alte naţii și aceiași datoria, o. anume 
misiă a îndeplini în omenire? Dar întreprinderea e grea, 
de a cerea unitatea națională; ca va aţița mulţi dușmani 
asupră-ne și curenda sâu mar târdiă va veni o (i fatală, 
precum venise lui Mireea, lui Ștefan celu Mare şi lui 

* Aceste reuduri le serie Bălceseu în urma revoluțiunei de la 
1545, sub impresiunea releloră resultate ale a2estui evenimentă a» supra Nomânilora din tâtă Dacia, - I 

N . «
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Petru Rareș. Co! pentru că o daturiă, o datoriă naţio- 
nală,.o datoriă de vicţă şi de morte e anevoiosă, suntem 
ore în dreptu ui ne apăra de dânsa? Se pote ore nasce 
ceva în lume foră jertfe și dureri? kroulu va căd6 în- 

“tradeveri sul acestă greu sarcină. Ela va adaoge unii 
nume gloriosii mai multa în șirulu martirilorit unitați 
naţionale ; dar silinţele lui, sângele seu versatu, pâne și 
wroşelile lui vura lumină calea “eeneraţiilora viitore ŞI vu 
(i va veni câta de târdiu, “când. ursitele gloriose ce elu 
a visatu pentru naţiă, pânc în sferșitu se vor îndeplini.“ 

SOPISME £ (p. 47). 

20 Căutarea principiului. 

Aristot, ca să dovedescă că pământulu se atiă în iij- 
loculu lumei; raţioneză astu-felu ; - 

Natura lueruriloră grele este de a tinde spre centrului luuei, iar 

a lueruriloră uşore este de a se depărta de densuli; 

Dar, esperiența ne învedereză eă lucrurile grele tiudi spre cen- 

trulă pămentului, și că lucrurile ușre se depărteză de la dânsul, 
Deci, centrul pământului este toti de o dată şi- eentrulă lamei. 

Erorea raţionamentului stă în prima proposițiune, căci 
dâcă se scie că lucrurile grele tindă spre pămentu, de unde 
iusă putemiu sei că ele tindu spre centrulu lumei, dacă 
nt admitemii mai dinainte că centeulu pământului este : 
toti de o' dată şi centrula lumei, -guod cerut deamons- 

trandumn. o | - : 
Sa | 

Celegus, aper ru pe Catelina dicendiu, că nu putea [i 
[uctiosăi pentru că avea multă probitate; dar tocmai u- 

costă calitate i-v contesta Cicerone. 
Ei € 

Dilema Cretanului (p.' 149), oteră unu frumosi osem- 

pl de cercă rițiosi (p. 49). 

Ş . j INS aa 
% De la oproțua, îndemânare, iscusință, -
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30 4 lua dreptă cuusă acea cc nu este cuusă. 

Virgiliu, atribua caldurile caniculare astrei Canicula, 
latinesce Sirius : | 

„Sat acea “înfocare lui Sirius, 
Nasce setea și morbii aduectori de dureri mortale; 

lar Cerulă Vacopere de o lumină schinteitâre: 

po - Aen., X, 20, 

„pe când se sciă că acele călduri se datoreseii dirocţiun 

rulelori solare -asupra diverselora regiuni pămentesei. - 

"Totu după acesta sofismii au judecatu şi filosofii vechi 
cari atribuiau temerei de golă o mulțime de cteete cari 

“nu “şi aveati causa loră de câta în apesarea aerului. Ast- 

felia judecau și ustrologii. eari atribuia. o mare influentă 

astrelorii asupra evenementelori pămentesci, ete, 

> al judeca ună lucru după acea ce îi contine 

numai accidentali (fallucia uccidentis). 

Epicurienii conchideau că deii trebuii să aibă o formă 
umană, pentru că dintre tote lucrurile din lume numai 

omulti se bucură de esereițiulu rațiunei ; ast- felu ei ”di- 
coat : | 

peii suntă forte fericiţi; nimenea nu pote fi fericită fără virtute: 
„nu pote fi virtute fără rațiune ; jar- rațiunea nu se săsesce nicăeri - 
de câtă în cea ce iure forma umană: „trebue dar: a mărturi că dell ” 
suntă eu form: mană, , 

„__ Solisma sta în acea că rațiunea se nuanifestă numai 

aceidentalu sub forma umană, fiind-eă ca se pote ! maui- 
fosta și independenta de acestă. formă. - 

. 

69 „L trece de lu cea ce este «derărali în o privință. 
relutivit, lu cea ce este aderărutii toti-dl canu, absolutii. 

Astu-tela ară fi când sara susține, că Columb a fosta 
ună criminală fiind-că a fosta pusă în lanturi, de și este 
adeverata relativă că criminalii se pună în lanţuri; ust-
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felu ara fi când cine-va, auţindii că la orașe nu -suntii 

bordeie, ară judeca că nu suntu nici de-cum cuse şi că 

prin urmare Gimenii acolo -trăeseii sub cerulă liberi, etc. 

Intre causele care falsifică raționamentulii și 

dait nascere la solisme, se numără şi cele care 

“provinii din însăși natura. obiectelorii — ohiceti- 
i 

ve: precum și cele care vinil “din pasiuni sii 

prejudiţă — subiective. = . 

PERORAȚIUSEA (p. 50). 

1 Oreste resum& astu-felu diferitele motive care trebu-, 

iai să decida pe Piru a libera pe fiul lui Eetori : 

In fine, satisfaceţi dorinţa, tuturori: Greeitorii ; 

Asiguraţi resbunarea loră, asiguraţi viața vostră ; 

Pierdeţi ună înimiea cu atâta mal periculosi - 

Cu câti se va încereu asupră-i v& să combâtă contra lori. 

oa 5 
. se 

20 Cicerone, voindu să apere pe.Milone— şi neputându 

a atinge inimile judecătorilorii prin descrierea durerei u- 

cusatului. care păstra o atitudine demnă şi fară” semne 

de intristare, părendu ast-fela au sfida sentinţa judecăto- . 

vilorii — și tea asuprăși rolul de rugătoră, pe care AMi- 

lone “În despretuia; și, conservândi lui Milone totă mâu- 

- dia caracterului seu, îi pune în gură cuvintele cele mai 

duiose și atingătore, cea ce face din acestă peroraţiune 

uni capod' operă de iscusință și de spirita, pe câtu și de 

- elocință” şi de patetici. 

Pedepsa ee ameninta pe Milone, şi de lu care apera- 

* Vedi La Logigue de Port-Royul, ed, Barre, Paris 197%, eh 

XX, pas. 265—295, și Introduction ce lu science Svciule par Mi: 

Spencer, Paris 1575, eh. V—AIII, : - 
a , 

: .. - -
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„__torulă. set nu-la putu seăpa, era oxiliult. Iată cum (i- 
„cerohe îlu face să vorbescă: ! 

Piă sănttoși, dise elu, concetăţenii mei, fiă sănătoşi ; traiesci nt- 
supăraţi, fiă ci înforitori, fiă fericiți! remână gloriăsă acestă ceta- 
te, acâstă patriă atâtii de scumpă mie, ori-eare arii fi purtarea cei 
către mine! Bucură-se în pace, concetăţenii mel, de republică, și 
fără mine; de și mie nu mi-e permis de a mă buema î împreună cu 
ci, cu tâte că republica este opera mea! Ei mă retragii și plecii 
aici : dacă nu ml-este iertati a m€ împărtăși de ferieirea republi- 

cel, cel puţini să nu fiii faţă Ju neferieirile er; și în prima cetate. 
în care voit afla moravuri bune și libertate, în acea mă voii opri.* 

Mai încolo Cicerone face pe Milone să-i vorbâscă lui 
însuși, punându-i înainte - -serviciele ce elă adusese pa- 
trici, desondrea ce 'condamnarea sa aru aduce familiei, 
plângerile copiiloru săi, consternațiunea amieilori ete. : 

„Cum! dice acusatulă amicului s său, 2 când euteî înapoiami repu- 
blicel, o Tuliii, ași fi ereduti că va trebui să nu mai fiă unii loci 
și pentru mine în patriă 7... Unde-ţi este, amiculii mei, vocea și 
sprijinulu care -fu de ajutor la „atâţia alții? Și numar mie. care 
ati: înfruntatii de atâtea ori mortea pentru tine, nu "nul pâte ui- 
micii folosi? 

ȘI apoi, întorcându-se către judecători, le qice: 5 

„Dar acestea nu le spune, o judecători, ca mine acu, plâuzânda. 
ci cu „aeelași aerii eu eare-lă vedeţi că stă înaintea vostră.* 

1 Valeant, inquit,” cives net; valeant; sint incolumes, sint iloreu- 
tes, sint beati! stet haee urbs praeclara, mihique patria carissiua. 
«uoquo modo merita de ine erit! tranquilla republica cives mei. 
quoniaun mihi cum illis non licet, sine me ipsi, sed per me tamen, 
perfruantur! Ego cedam atque ahibo: si mihi republica bona frui 
non licuerit, at carebo mala; et quam primuni tetigero bene mora- 
tau et liberam eivitatem, în ea conquieseam,. (Pro Alilone, e. 34.) 

go quum te.patriae reddidissen, mihi non futurum in patria 
patari locum 7... Ubi.tua, AL 'Pulli, quae plurimisfuit ausilio: 
vox ct defensio? Miline ea soli, qui pro te toties morti me obtuli, 
nihil potest opitulari ? (Pro Ailone; €. 3%.) a 

3 Noe vero haee, judices, ut ego. nune, flens, sad hac codem lu- 
quitur vultu, quo videtis de. 35.) i
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» (Prin acesti amestecn de niăridriă și de durere. Cice- 
rone renșesce a atrage, pentru imieula sân, atâtu intete= 
sulă pentru admirațiunea virtuţei sale, câtu şi umila pen- 
ir nenorocirea 'sa.) 

În fine Cicerone își iea asupră'și tota întristarea şi du= 
rerea nenorocirei lui Milone, pentru a mișea pe judeca- 
tori de sorta lui și a le atrage îndurarea, pe care în urmă 
av6 so trecă amicului său : 

„"Ticăloculă de mine! dise elii, 4 nenorocitulă. de mine! Cu aju- 
torul acestori judecători, Milone, putuşi'a m6 readuce în patriă $ 
şi eit totu cu ajutorulii lori nu te voii putea reține? Ce voiii răspunde 

copiilorii mel, cari te consideră ea pe ali douilea tată alu lori? Ce 

ţie, o frate Quintu, care astădi lipsesei, tovarășuli mei în acele 
timpuri de restriște? Spune-voiii ţie că nu ami putută dobândi sal- 

varea, lui Milone de Ju aceia chiar, eu ajutorul cărora elit o do- 

hendise pe a nostră ? Și în ce causă ? Intr'una în care tâtă lumea 
este pentru noi. Și de la cine mami putute dobândi acâsta? De la 
aceia chiar, care mai ales ah prolitată de mortea lui Clodiii. Prin 
care rugăciuni ? Prin ale mele însumi. Ce erimă groznică ami coif: 

ceputii, sau. de ce nelegiuire m'amii fâcuti eu eulpabili, o judeeă- 

tori, fiind-eă ami presimţiti comploturile urzite contra statului, 

fiind-că le amu pttrunsă,. descoperiti, nimicită ? Din: acea , sorginte 

"40 me miserum! o me. infelicem! revocare tu me în patriam, 

Milo, potuisti per hos; ego te in patria per eosdem: retinere non 

potero? Quid respondebo liberis meis, qui te parentem alterum pu- 

tant? quid tibi, Quinte frater, qui nune abes, consorti mecum teme 

porum illorum? -me non potuisse Milonis salutem tueri per cosdem, 

per quos nostram ile servasset? At în qua causa non potuisse! | 

(puae est grata gentibus. A duibus non potuisse? Al iis, qui mari- 

“me P, Glodii morte aequierunt. Quo deprecante? Me. Quodnam ese 
voncepi tantum seelus? aut quod in me tantum facinus admisi, ju- 

dices, quum illa indicia communis exitii indagavi, patefeei, protuli, 

exstinxi? Omnes in me meosque -redundant ex fonte illo dolores. 

Quid me reducem esse voluistis? An ut, inspeetante me, expelleren- 

tur ii, per quos cssem restitutus? Nolite, obseero vos, pati mihi 

acerhiorem reditum esse, quam fuerit ille ipse discessus : nam qui 

posstim putare me restitutum esse, si distrahor ab iis, per (os rose 

titutus sum? (e. 37.)
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decurgă asupră-mi și asupra alor mei, tăte relele care ne încou- 

joră. Pentru ee aţi doriti reîntoreerea nea? Ore pentru ca să văi 

alungându-se aceia prin care fusesemii readusii ? Nu îngăduiţi, se 

eonjurii, ea reîntâreerea să fiă msi amară pentru mine, de cum a 
tostii însuşi exilul mei, eăei eum nași pute erede restubilitu, dacă 
acei de „ere ami fosta restabilita suntă umulgi din braţele mele” 

Dacă reamintima că Cicerone, care pleda, era egalulii 
presidentului tribunalulni,- fostn consuli ca și dânsul. 
și superiorii în rang. multora dintre judecători, ne pu- 

temu face o idee şi mai bună de efectula ce a trebuili 
să aibă asupra acestui tribunal, tabloului eloeinte ală du- 

„verilor i sale. 

PLANULU DISCURSULUI (p. 52) 

Cuvântulă lui Massillon asupra cclevăruliei veligiună 

ne dă esempluli unui plană regulată : 

EXORDIULU 

"e Cu tâte probele ecle solide și strălucite care sfubilesen ardeverulii 

religiunei, suntii meni cari nu Yorii să "lu reeunâsea. 

PROPOȘIŢIUNEA 

i le probăvuii că adevărul religiunel e “necontesia)iti. 

DIVISIUNEA 

Acestii adevări se vâzimă pe trei caractere mari, care” deosiheseli 
de minune religiunea creştină ; 10 ea este raționabilă; 90 este glo- 

Tissă ; 90 esta nneesară, 

. 
CONFIRMAŢIUNEA 

Idea 1 

Religinnea creștină este raționalilă. 

Suhulic situa 

Pentru că eu se iezămiă 10 pe autoritatea cea mai mare, cea miţ 
vespeetailă și mai bine stabilită care se află pe pămenti;, 2 pe 
idei eare singure suntii demne. de Dumnedei și de omii, singure 

«onforme eu prineipiile dreptăţei, onestităţei, societăței și consciin- 
"ţei; 30 pe motivele cela mai triumfătâre, cele mai proprii de a sul- 
juga spiritele cele inai neeredineidse. 

“-lii membru ală subdieisiunei : șeligiunea creştină are în par-
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tea sa veehimea, perpetuitatea și uniformitatea: adecă, așa de veehe 

ea lumea, ea s'a păstratii până în dilele nostre fără alterațiune; dar 

dintre tote religiunile, singură numai ca are acesti avantagiii. 

2-le membru : 10 Numai religiunea ereștină ne dă ideile cele dem- 

ne despre Dumnedeii ; 20 ea pune pe omii în loculii sei celi ade- 

verată, făcendula să. eundseă și natura și menirea sa; 50 ea rezu- 

leză mal Vine de câtii ori şi care altă doctrină, datorinţele sale în 

privința celorii alți omeni. 

3-16 membru : Motivele de supunere și de credinţă ce en ne. în=: 

fățişeză se rozimă : 10 pe profeţii necontestahile; 20 po minuni, pe 

„fapte strălueite și publice; 80 pe mărturia și eredința universului 

„intregii. 
Conelusiuneu I.părți : Așa dar xeligiunea creştină este raţionabilă, 

Partea « II-a 

heligiunea creştină este gloriosă. 

- Sublicistunert . 

10 Din partea proinisiunilorit ce face pentru viitor; 20 din par- 

tea. șituaţiunei în care ea pune pe eelii credinciosi în presentii ; 

59 din partea modelurilorii celorii mari pe care i le propune de 

"îmitata. . - - 

Il membru ali subdivisiuneă : : Desvoltarea acestori promisiuni, 

care învaţă pe omii că originea sa este divină și speranţele sale e- 

terne, Viitorula sch e plini de glorii. 

2-le membru : Deserierea mărirel și a înălțărei creștinului în, tote 

împrejurările vietei. Nimiei nu este mal gloriosit de cât densulu, 

fii înaintea lui Dumnedeii, fi înaintea 6meniloră. | 

2-le inembru : Vivtuţile cele înalte ale tuturorii Smenilorii mari, 

ale tuturori..eroiloră ereștini, de la Arelii: pînă în qilele nostre, 

sunta propuze spre-a se imita de. eredineiosii. Ce earieră mal g'o- 

riâsă pote fi desehisă înaintea lui. 

Conelusiunea părții « „II-a: Asa dar veligiunea creştină este 

«loriosă. 2 

pu tea « l-a 

Roligiunea ecştină este necesară. 

Sub icisinuea 

10 Pentru că rațiunea omului este slabă și trebue a o ajuta; 22 

pentru că ea este coruptă și trebue a o îndrepta: "20 pentru că este 

rehimbăeidsă și trebue a o statornic. 

1-li membru ali subdirisiunei : Deserierea ignoranței ce o are 

omulă despre sine însuşi și despre tote cele ce se află afară din-
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_trânsulă. Sihgură numai religinnea îl conduce și fl sprijină în 
mijloculit întunerieurilorii care “li înconjoră. 

2-le membru : Deserierea depravirel rațiunei. omenesel în pririn- 
la Tan Dumnedeu și a moralei. Numai relisiunta 0 vindecă îndrej;- 
tăuduzi greştlele ei; 
„â-le membru : Deseriorea, variațiuniloră infinite a  raținhci ome- 

ibsel și a neertdutei schimbări a opiniunilora sale; Numai religin- 
nea o stabilesce, dându:i o regulă infailibile, ncelintită, neatârnată 

“de loeuri, de timpuri, de 6meni, ete. . . 

Conelusiunea părței a III-a : Așa dar „religiunea creștină este 
necesară, 

Conchusiunea. diseunsulu întregi sat Pevoraţiunea 
„Așa dar religiunea este adevărată; așa dar trehue a ne alipi de 

densa, a vieţui după legile ci, și a face credința sa certă prin fap- 
tele sale cele bune. . A 

Planulu disetirsulul unui oratoră s'a coniparatii cu pla- 
nula de Inptă alu unui generalu; căci şi unulu şi altul 
an în vedere unii scopi asemenea. 

SE o DIGRESIUNILE (p.54) - 

„In poesiă abaterile. de la subieetuli prineipală se nu- 
mesen episele, * 

: 

  
* Veţi Cuesulă dr Ietoricaă ala lui $. Marcovici, 8 83,
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. STILULU (p. 56) 

Stilula prosaici este buni, când între .cugetare şi pr 
posiţiă este celui mai strîns raportii_de eongrueonță : sti- 
Juli detine gicoiu, când numrulu de cuvinte întrebuin- 
țatu este prea mare pentru idea ce a să esprime.! Re- 

    

-petirea sau întrebuințarea de prisosi a unorii conjune-: 
țiuni și pronumeni-contribue mai alesa a îngreuia sti- 
lui; după-cum se pote vede din următorele esemple:: ? 

Comitetula cu privire la opulă D. IL. Chițu decide, eă acela să se 

retrimiţă domnului autori pe lîngă obserraţiunile făcute la același 

din partea Comisiunei esaminătâre, compusă din unii membri al 

Comitetului, cu acea indigetare, că numitulă domni folosindu-se de 

„acele observaţiuni, să-si preluere opulii în acelui sensă, și Tetrimi- 

țendu-li la Comitetă, acesta apoi îl va: recomenda adunării gene- 

rale. (Din giarulă „Transilvania“ 15 Febr. 1868) 

Sau ca acestă parte, estrasă din Teleyrafulă romăn” 

(1% Martie 1868) : - 

După aetsta Parohulă gr. or." din Romosu Vasiliu Basaraba ada- 

use din parte-și cam următârele : 

Jlustrisime domnule Comisii-locuţiitorii! Da 

Cu acela simţi de respecti îi iati îndrăsnire a (face cunoscuti, 

precum că și eu fiind ales ea depntati din Se.. Orestiei spre a veni. 

și a aratula Ilustrităţii Vostre, pe lângă acea că-i poftimit să tră- 

esei la mulţi ani, îndrăsnese aţi face cunoseutii şi aeca; că înţe- 

legândi parochii noștri de legea gr. resăv. din Se. Oraştiel că suntu 

ales a-ţi gratula, mau rugati, ea în numele D-loră să deseopării 

11. Voastre si acea durerâsă împrejiivare, că de și ML. Sa In. Impă- 

Ș . . - . . = a a 

rații Sa milostiviti a orândui că după legile din anulti 1848 să se 

întrogeseă ete, 

PULIVATEA (p. 57) 

Ca model de puritate, S. -Mareovici citeză * și urmă- 

1. 'T. Maiorescu, Critice, 1874 Bucurescl, Pe 10) ş may vedi asupra stilului artico- 

Lala Limba omalus de 1. Baraşă, în „Isis sui Naturae, anul III, 1858, p. 359 pu- 

blicata și în „Lăpturariulile lui A, Pumnul, t. ÎL, pe 2, page 2017. _ j 

2. După Critice, p. 41 şi urm. — 3 [n ali stă „Cursă de letorică“ p. 152, 

E 13 
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idrele versuri din o: elegiă „Intorecrea* a lui Gr. Ale- 

Sandreseu : ” 
* 

Sarutare! loeiiri ttiste, co plângândă am părăsită, 
Și pe care eu plăcere acum larâși vVamni găsitu : 

Sarntare, copaci tineri, ce prin grija mea erestăți, 
Ce în $ersta îmea de aut eu verdi frunze mă umbreț! 
La n mea tristi plecare vam lăsati îngălbeniţi, o 

Și acum ve aflu Iarăşi frageţi, tineri, înfloriţi, 

“Tânăra eram aurora, ea zefirulii de ușorii, _ 

“Când subt voi eu meluşeii mă jucami încetișorit.- 

: Pe vor încă vă 'novesce primăvara uni isvori, 

lar a mea viâţă trece! ale mele dile sboru! 
Acum grijele, niăehnirea îmi sătesei ală meu mormentii; 

_[i voii perde fără vreme minte, vicţi şi cuvânt; 

Eu voiii însoţi ţ&rena trupului meu trecătorii, 

Cu ţârâna unui tată cărui vicța suntă datorii. 

În privința eerinţei de a cunosce limba (p. 59) pen- 
„tru a avea cineva unii stil curatu. — I. Eliade P. dă 
regula, imitândn pe Boilean și Horaţiu, în aceste ver- 
suri : - 

" “Im ori-que seriere-a vâstră pe sine ve respectați, 
Și ?m ori-que execs, de sacră limba so consideraţi. . 
Surda sunt pus în mirare un sunet melodios, 
Daqua nu e lu locu „vorba, daqua qisu-i viţiosu. 
Nu se miră a men aminte da un.pompos barbarisnu 
Niei da unui vers mândrie și 'ngâmfatul solicisu. 
Intun cuvânt fără limbă quel mai faimos. antor 
Vieă quine ori-que-a diece & quel mai prost seriitor. 

= 

Cunoseinţa limbei se capătă mai ales prin lectura serii- 
torilori distinși, % 

% Asupra modului eum trebue să se facă lectura spre î trâge ună 
folosii reala dintrânsa, unii stilista însemnatii a (ist 
„Când eitesei, caută a deosehi engetările de haina. în care suntii 

îmbrăcate, Inlăturâză tâte ornamentele, și întrerupe din când în



APENDICE 195 
pr oana nn pap aaa a aaa mapa aria ana poor are 

  

. PROPRIETATEA (p. 58) 

Locuţiunile proprii și partieulare unci limbi se ntimesăn 
idiotisme; ele se caracteriseză prin acea că nur poti trece 
dintro limbă într'alta, prin traducerea literale a cuvinte- 
Jora, fără a produee unii" efectua comiei sau unii non-sens. 

D. Alexandri ne procură uni Specimenu de unii ase- 

menea, efecti în una din scenele comediei sale „Chiriţa - 
în provincie“ din care estragemii partea de la fine : 

Chiriţa. — Monsiu Şarlă .., 1 ean dites moi, je vous prie : 

est-ce que rous îtes . .. musai de Guliţă ? ” 

Şarl. — Comme şu, comme ca. .- mulțemit et pas trop. 

Chiriţa, a Cest mril est irâs... sburdatie... mais avec le 

temps je suis sure qril deciendra un tambour Vinstruction. 

Șar], — (eu anirare) Zumbour? . . 

Chiriţa. — Oui... adică, dobă de carte... tamboiur . . R0U5 

disons comme. ea en moldare. Da - 

Sari. — (în parte) Ah bou?... la roilă lancce. 

Chiriţa. — Et ulors nous Lenrerrous dedus... 

Şasl, — Uă ca medeme 2 

Chiriţa. — Dedaus „.. în întru,.* nous disons comme cre en 

moldare. | 

Sar). — (în parte) Parle done le moldace alors, malheureuse. 

Chiriţa. — Et cuyez cous, monsieur Charles, je ne roudiuis 

pas «pril perde son temps pour des fleurs de coucou ? 

Sar]. — Pour des fleurs de coucou ? - 

Chiriţa, — Cest-â-dive : de flori de cuc... nous disons conime 

CO... 

-când plăcerea care ja cei mat “minți, este unită cu enriositatea-dle a 

vede sferșituli. 

Ast-felă tu vei ajunge să exprimi cu vre-o câte-va vorbe, cea co: 

autorulă a dist în mai multe fețe. Aceste vre-o câte-va vorbe serie- 

le pe caictulă tei de note. Ele suntii aeum ale tale ca și cugetă- 

rile, ce se exprimă printr'ânsele. 

Cele mai mari cărți poti fi cu modili acesta transformate în 

vre-o câte-ra for. Folssele + ce. meditaţiunea trage din ast- felu de de- 

prinderi sunti forte mari." 

1 Șarlă i qicea rulat de franţusezee — ali fiului sei Ciu- 

lită — care se numia Carl; „ Charles. i
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Şari. — Jin moldare... (n parte) Cristi... qrelle uragace 
«ec son baragoiu!? ! - . 

Chiriţa. — Aussi, je vous pri... quand il se parressera. de 

lui donner de Targent pour de miel, 

Şan]. — Comment?... que je lui doune re Pangent? 

Chiriţa, — (ied) Non.. „Sei dai bani pe miere..., de Tur 

gent pour du miel... c'est corect... nous cdisons come celt... 

Șarl. — C'est conrenu.... en moldare.... Vous petrlez conume 
an livre, E 

Chiriţa. — derci. .. jai apprende toute seulette Ie francnis... 

pre legea mea. “ , E 
Șarl. — Jst-ce possille!... C'est extraordinuire,... JL€ bien, 

cotre fils vous ressemble... îl a une facilite! ... dans quelques 

anuces îl puvlera cussi bien que xous. 

Chiriţa. — Qucl bonheur? Gugulea nincacăi.... Audi ce spune 

monsiu Şarlă .... dice că ai să vorbeşti franeuzește ca apa. ... 
A'est-ce pas monsiur Charles, meil parlera- comme Leau? 

Şari. — Comme?..." Ah 'oui, oui.... rous dites comme ţa en 

moldare. Qui... oui, ÎN 

Chiriţa. — Dă can s61 fac câ un cesamen... (iuliţă, spune ni- 
neacăi, cum se elilamă franguzesce fureuli ţa ? 

Guliţă, — Furculision. 

Chiriţa. — Frumos... dar friptura £ | 

Guliţă. — Yriptuviston. 

Chiriţa. — Prea frumos... dar învârtila ? 

Gwmiţă, — Înctrtision. | 

-- Chiriţa, — Bravo... Guliţă... bravo Gouguliţă... CI serută). 

Şaal. — (în parte, furios). Zogomanition, ra 7... 

SINONIME (p. 5%) 

.. Suntii sinonime a inventa cu a descoperi ; însă ceată 
să se deosibeseă, că numai lucrurile noni să învenleză 

şi numai cele ascunse se descoperi : Mecanica inventeză 
uneltele și mașinele; Filosofia descopere causele și efec- 
tele. Galilei a inventata  „Teleseopulă;= Ilarvey a dos- 
coperiti „Cireulaţiunea sângelui.“ 

Obiceiii. deprindere. „Obieciulu: e relativa la acțiune, 
„Deprinderea* la cela ce Increză. Prin Obieiiri” se 

înțelege desa repetare a aceleaşi acţiuni, și prin „De-
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prindere ofectulă « ee producă acâstă acţiune repetată a- 
supra trupului sai sufletului. „Obieciulu“ de a se pre- 
umbla dese ori pe strade, nasce > Doprinderea lenti, 
trândăviei, neluerărei. - 

Mândrie, Deşertăciune. „A Mândria“ face ca să ne sti- 

mâmi. „Deşertăciunea“ face “ca noi să voimu -a fi sti- 

mați. Asa sara putea dice cu Dean Swift, Gă omulă cu- 

“tare e prea mândru pentru ca să fie deșertii. 
A se desista, renanța, abandona, lăsa. . Fiă- -care din 

cuvintele aceste se rapârtă la unu obicetii la care sere- 

nunță, însă, din deosebite motive. „Desistămu“ de lu unii 

proicetii, din eausa unei greutăţi neînvinse. » aenunțămu“ 

„de la uni lueru din causa -displăcerilora ce ară urma din 

cl. „Abandonămii* sai părăsimu unii obicetu: pentru că 

unu altula ne! place saii ne interesâză mai multu. „Lă- . 

simt: o întreprindere pentru că ne-am desgustatu de 

ca. Unu omu politien se desistă de la o resoluţiune pen- 

tru că o judecă nepractieabilă ; elii renunţă la curte, pen- 

tru că a suferitu unu afrontă; elu abandonă, părăşesce, 

calea amhbiţiunei pentru studiu, și se lusă de pretenţiu- 

nile sale de mătire cu câtă înainteză în otate și cu câtu E 

"ele îlu oboseseu. - 

Unică, Singură. Unu lucru este - „Unicu“ întru cât 

nu suntit altele de aceași speţie;. ela este „Singur“ în- 

tru câtu nu e însoțită de vre uni altulu. Una copilii ce 

mare nici frate nici "soră este unică; unu copili singurii. 

este aceli ce nu e însoțită de alţii. 

Întreyă, Complectii. Unu lueru este „întregă“ atunci 

când nu e ciuntita, ciocârtiuul, sfarâmatii nici împăriitii. 

„Complectu= este atunci când nu-i lipsesce nimici din 

acea ce i se cuvine. Cineva are 0 casă întregit dar mare 

ună apartamentii complectiă. 

Cu, prin; aceste particule Sai prepozitiuni au şi i ele 

semnificările lorit proprii. „Cu esprime unu rapurtu 

multi mai de aprâpe şi mai strânsă între don& obiecte:
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= pe când „prin“ arată unu raportă mai indirectii sat mai 

"depărtat. Așa în termeni proprii se dice: Unu oii 
lu omoritu ca toporulu, unii altulu prin strengi. ! 

'Pota ast-felii sunta sinonime adverbiuli pre cu forte; 
insă „forte* este propriu a arâta gradula superlativa, pe 

când „pre“ arată escesulu : Nu e tota una a Îi cine-va 
„torte bună“ cu şa fi pre bunu“, ete. 

BARBARISME 

-de «icore (îb.). 

Când în deliri Creatorulu prin a sa vorbă divină 
Peste germenii din Chaos lise spre a „fi lumină 

Și lumea a se erea, 
De la fapta, "i: imperfectă își întorse.a sa fă 
Asrîrlind'o dinainte în a șâptea dimincță 

- Jeintri îm pacea sa. (Eliade, Disperația) 

„Și eu ami răgușitu strigându : să trăiescă lilertuvu 
și eyalitaoa — dice Sandu Napoilă — indignatu că wati 
mai râmasii în țâră nici sevas nici hristoitic; dar înţe- 
legeamii egalitaoa eu boerii cei mari; să fiu cena mi che 
enă su cu vorniculu Hârzohbeanu și cu logotetulii Proti- 
pendeoscu. ete...« 

„Noi 'Vătărășenii care, cum o data Dumnedea, aveai 
și noi v ţiră de politichie, și de plapomaţi, “I-au git 
cati pe degite, etc. 

Lefegii din (liua de astăqi se Irănescii din let, se îu- 
dopă din bugedulă ţerii, de aceeu îi numim lefegii. 

= 

Audi, tront eu moştenire! .... apoi nu-i de suferita! 
- Care. atuncea, euin sari priude, eă ee ami fumbiţiou, 
- Să-mi rădică tâtă speranța de-a mă acăța de tronii! 

| - (Alesandri, Teatru vol. L pasi.) 
1 Gusti, Ret., p. 189. a 
Asupra sinonimeloru se .pote vedă „Dictionnaire. unicerselle 

des synonimes“ Paris, Ledentu, lihraire 1837, 2 vol,
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Barhare mai suniu şi dicerile.: pripenderența, Semeți, 
poloteism, Peslugii „sficţionelorii, Diucoline, entusuismă 
ete. în loci de preponderenta, Semiţi, politeism, Pelas- 

gi, Amficţionelorii, Daucalione, entusiasmu etc. * 

i DB. de frasă (p. 60): . 

Suntu îneapabilu de asemenea cnguemcuturri= * 
Nu voescu de o înălțare (Je ne tea pus de...) , 
M& părăsesc le personalităţi (je pvabuudonne au... 
Speranţa apoteosci și temerea potenței (adică a -furci- 

lora de spândurătore, frunţ. potence). 
Efasmentii momentani. 
Oimbrățișere pre tandră. 
A fi agreabilu. 
A pune la proliti. historia. - a 
A da sehimbula (domner le change), ete., ete. ! 

Barharismele fiă de dicere fiă de frasă, caii - 

% In eanţonetele d-lui Alexandri se găseseii composițiuui întregi. 

ei „lerșeu boccegiul“ în care limba română e barbarisată în gura 

vre unui: Evrea, Grecu, Nemţii, ete. Totii acolo găsiniti esemple nu- 

merose de limbă stricată, cum s'a. vorbiti - şi se vorbesee încă de - 

străini, mai alesi dintre Greci : 
Sta dus vremea cea -irtunosă 

- Chind unit daseulos grecos 
Inarmată Cii-0 varga grosi 
Paradosa faneros : 
 Aritmetichi, | . - i 

“Che gramatichi, 
Che istoriehi . | 

Ap'edo 'pechi. NR 

Ma acum lumea se strica! 
Si de ris noi amil reias; 
„Caâşi baeţii, fara friea, 
Ne dat nouă piste nas! a 

-: (Nunta țeriinesci, sc. 3.) 

7 Aceste espresiuni le suni culesă din gura. elevilorii din seola. 

normală i societăței pentru înveţitura poporului românii, secţiunea 

de Prahova, la lecţiunile de istoriă ; ceia ce arată că barbarismele 

nu se comită numai de streini ei că se datoreseii adesea unor le- 

nomene limhistiee reeunoscute de filologiă și determinate_sub di- 

verse numiri (vei Masdeu, Cuvsii de” filologia comparată, ms.).. 

1 X. Blaremherg : România şi resbelulii aetuală sait tiurernan ii 

și guvernații. ediţ. II, Bueuresei, 1545.
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numiri speciale după limba care influențeză asu- 
pra cuvintelorii saii sintaxci unei alte limbe: 

Latinisme (.) 

IMichaliu pre campulu 'Turdei. 

Preste allu Turdei campu se-intendu federatele 1 custre 3, 

Unde Români, Germani suntu reuniti cu Valloni. 3 

Prutele â-su investite 5 cu ilori si erba zirente ;6 

Dupo cei munti gliaciosi sorele caldu resari, 
 Candidulu ? duce Miehaliu, meditandu victorie noue, 

" Siede in cortu soliteriu 8 lenu, fora suspiciuni : 

Sufiletu-i este eoprensu de mari, gloriose proiecte, 
ari tendeă a uni toti stranepotii Traiani. 9 _ 

Dero-a' românei genti ursita eruda, sinistra. 

Vră se devenia de nouu preda-inimiciloru sei : 
Perfidulu Basta, impinsu, agitatu de invidia, orha, 

Turba W de nrra, venenu, cugeta morte, ommoru. ? - 

GL, 

„1 Pederatu=alliatu, — 2 Castre=tabera, lagaru. — 3 Valloni= 
Praneesii den DBelgiu, care pre tempulu lui Michaliu erâ suppusu 

- Austriei. — 4 Pratu plur. prate=gree. livadia, — 5 Incestitu (cu s. 
ingrossiatu)=imbraceatu, uceoperitu, — 6 Virente, latin. rirens se- 
nit. cirentis == inverditu, verde. — 7 Cundidu= sinceru, onestu. — 
s Solitariu==singuratieii. — Stranepotii Truiani=—Românii den Da- 
ela veclia. — 10 Turba=turhedia. _ 

(Poceu Romane anu |, n. 2) 

Vino placid, qud îmi place, 
Du-te “m pace mă dilegu; . - 

Plânsul ochilor que tace 
Niei de cum nu ] înțellegu. 

(Eliade R., Caratterul Togyeuburyg) 

“Latinisme suntu și cuvintele ca : grauditute (anărime), 
recente (adeseori) dedecore (rușine), cacumen (verfii), 
ciconiu (barză), popinuriu (cârciumară), trabe (bârnă). 

„ete, de care se află multe în „Proiectul de Dicţionară“ 
ala reposaţiloră Maximu & Laurianu 7
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Llinisme (îb.) 

Limba românescă. din anii 1822. și 1832: 

" Polacala "ut pâre bine, că tu te-ai pomăzuitii, 

Cleni sai logiotatos ea s'ajungi al nimerit. 

Acsafna cu duioşie, te rogi niultă a m'asculta; - 

si nu faci sehepsis, tertipuri, nerodii, che ta- -lipa. ) 
: (N. Istrati) 

e 
Led 

* . 
CÂNTECU VECHIU DE LUME 

„ cuqendien noi d 
Airețăvtoc "A git Tir cdaidav poe ce cr: 
Pentru că nu-mi dar. “eredare că. numai ție mă fuchină. 

Pizere» îccQ aci cj Zoe por, G ye9ci caz) Dio pay 8 

Ah! căci vâdu, tu nu ai milă, când vărsa lacrimi-și suspiuit. 

Tleoortgr nor, al 
"Hzerge ung zei Tarro Ore îyewveg «poree 8 

Aecclui ee te slâvesce și mal multii de câti pe Zels.. 

"0 regarrog uc  srcudetetg 007) 1) eg i) eng, 6 
Prin urmare moră, stăpână, ea unii verde chiparis. 

- (Ales. Teatru p. 103) 

Asa se cânta pe vremea lui Caragiu și a.lui Suţu. 
e. . 

Nu pot stu li syputrăfie | 

Qua să dau plirophorie; .: 

Qudci sunt tinăr hagianmiu 

“Și mam prazis ca să sciu, , 
(Eliade R., Versif., p. XhVILD) 

"Elenisme suntii tote cuvintele că : sinendicos, ighemo- 

= 

o 

zi
 
p
t
 

Afrodita mea, ah! a 
M'umii hotărita să "mi aruneii speranța 

Imi arunci chiar viaţa, să mt pierd. de pe pâmenti, 

Porumbiţa mea, ah! 
Atlă una şi accsta că te-ai făeuti omaritore 

i Și ea uni tirant fără milă m& ehinuesei necontenitii.
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nicos, a se diafende[si (a se apăra), cugomie, ete. ș care ui 

“ inundată în țeră şi au împestriţatu limba în timpul Fa- 

narioțiloră” şi. de care e plină literatura din acele timpuri. 

Germanisme (ih.) - - 

Ciermanismele au influenţată mai ales asupra Romini- 

lori transcarpatini; . de 'esemplu : adjectivele din viu 

Speictăței bucovinene (p. 215 din 186%): 

Noi Românii voimiă o viață naţională consciuti și scoposită, 

(Zuceclbewusstes Leben) — este uni germanismnii, 

Noi nu putemiu dice de câtu „o viață naţională, care 

să-şi cunoscă seopulii.“ . 

Din aceiaşi causă 

Cultura speciale de chiâmare (Speziclie Der tu Psbildang) este unii 
xermanismil. . 

Asemenea euvintele - 

“Nevitalitate, neprecaleulaveră, (. 6) N Vemțesce : Lebensunfăhigkeit, 

anecorherberechenbur 

Şi. proposiţia cu care îşi începe Liu societăţii anului 

IS67 : 

Umuli L înteliginte, care a devenitu la cunoștința conștiută, ci 
iure ete. - - 

este unt germanismi neinţelesă pentru Români. Nei 
anti dice: Omulă care începe a simţi sau a sei că are 
etc., dar nici odată : care a deveniti la cunoștința con 

știută. (Xemţesee bezcusstes Lirhennen). * 

Sluvonisme (îb.) 

Limba românescă din anii 1822 şi 1525: 

„Pe-un pameşnie ce n dejursttă de multe ori sta primit, 

la presustvii ca pomoșnie eu credință au slujit. 

* Maioreseu, Critice, p. 40,
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In multe comandirofee tot eu cinste am umblat, 

Și sledsvii pe la zastave de multe ori am luerat; 

" In otpusei cu „podorojne eii a alţii nam cșit, 

Sau ostanofee la slujbe în veac n'am pricinuit; . 

Samovolnieia iarăşi niel cum, nu am săvârșit, 

- Ci nagrajdenil primitam, 6a un einovnic cinstit; 

Naeazanii pentru slujbă miel odată nam avut. 

Și sdelel a luera ca mine altul nu sait mai vâdut. 

Din stolo-nacealniei astăi spre elen sunt pomăzuit, 

Pentru că cunose pareatea ; Tasta m'ai înnintitu: 

Nu erede desi la ponosuri, nu "mul lua al tea favor 

Şi nu uita că mă chiamă E E 

  

(A Btrali). 

Slavonisme suntu cuvintele ca: isVâdă, iscălivre, is- . 
prară, -isndră, iscodii, prinosă, podradă praznică, po- 
tură, zavistiă, zăbară, zapeiii. zadarnică, ete. cari att 

trecula în” limbă prin. intiuinţa culturei slavone «dle odi- 
nivră î - 

— Pranţusisme (îD.) i 

Că passerea que vede prin umbrele funebre, 
- Credinţa m6a pătrunse că ochiu pîntre tenehre 

Înstinctul ci prophetieu destinu “mi revelt. 
Adesea al meu sufilet în visele-aurie 
Pe arripe de flacări svolând spre empyrte 

Vedă- divine câmpuri, și “mortea devanţă. 

(Eliad R., Poctulii murindit.) 
ze 

Săcele tot de o dată risipind noru "m senin, 
Gu horrore lumincqă câmpul de ccarnagiu plin. 

iz Ma 

Ci să numi viiă pa melle pluge 
Să "mi ardă, stingă -pasciuui, foillege - 

“Să “mi sfarme, spargă la coquillege 

Sub bombe, tunet uceigător. 
= 

£ Veţi „Vocabularul de vorbe + streine“ ali lui |. Ileliate fi, — 

Bueuresei, 1847, -
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Dacă erudii timpulii eu-a lui rucagiuri, 
Natura nostră o veștejesce „ . .. 

Ne românii încă multe- -avantugiuri, ete. 

CSegruţi, Teatru, p. 61) 

Franţuzisme suntu cuvintele ca : ofrandă, resonit, bu- 

curdiă, purtajii, maritajă, ecleraji, demarșă, utelajit. 
bandajii, vavaji, a disposa, avertisa, usorta, ete.! Mai 

alest administrația și miliția împrumută cuvinte streine.t 

Unguvisme, tuvcisme, ete. (ib.) 

Ungurisme, turcisme, et. suntu cuvinte luate din lim- 
„ba ungară, tureă, ete., precum : dirău (primari), feredee 
(băi), grofă, ete. — heizna Ce tarapana (mont-- 
tăria), rușfeti, huzmelăi, ogeaci, ete. ţ 

-Solecisme' (ih ). 

|  Acosta defeetu gramaticalu 'consiste, . mai alesă : din 
greşita întrebuințare a breposițiuniloră, a conjuneţiuni- 
lor i, a pronumeloră; de ex, E a 

1 Asupra franțusismelorii vedi și articolulă d-lui 'Pinei „De ale 
- limbei“ publicatu în foiţa „României Libere“ No. 176 din Deceu- 
bre 1817. ” = 
Ea Militi'a și alle militiei” aste una din. partile. activitati na- 

tiunale, în care nu seimu cum se face co limba s'a respectat si 
„se respecta mai pucinu. Peno mai eri: domnia, în acesta parte : os- 
tafeele, obachtele, parucicii, praporgii, Dolcoenicii, pricazurile, 
vtnosieniele, smotr urile, lozincele, pisseriă, iunearii, fetfebelii, u- 
ceniele, ristaroi, ete. *. - 

Astadi au invasu in locu-le : ccengardele, ariergardele, furagiele, 
Purgone, cordone, serjenti, jundarmi, cra nt-postui ile, puli u,bulele 
senturonele, ramparturile, vanforturile şi cu totu nemulu ori, 
Manet — Mane D-deu seie ec potopu va mai veni de asta parte 
preste bict'a, limba romana CAL. “Glosarul Academiei, cuvântul : 

- aeungerdu). 

+ Vei „Diet. fr.-ture Nussi/- Maluf.* din cure o parte sait pu- 
blicată și în „Sesla Română: din Ploesei, „de colegula mei d. 1. 
N. Zamfireseu.
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* Pleci în sai pentru Paris=—la Paris. "Mi-ami dis în sine="mi 
ami disii în mine. Voi însăţi aţi veniti la mine=voi înși-vă aţi 
venită la mine; - 

Din greşita concordare a verbului, a adjectivului și a 
articlului improprin cală, a; de ox.: 

Militarii merge Ia: resbeli=Militarii mergi la -reshelii. "Mi-amii 

cumpărată nisee haine noi=haine nouă. Aceste haine suntu a mele; 

iar nu a tale=— Aceste haine suntă ale mele; iar nu ale tale;. 

Din greșita întrebuințare a genitivelori, când acestea 
suntu precedate de o vorbă nearticulată, de ex. : 

D-lui Ministru instrucţiunei publiee şi ali eultelorii ete., în loci 

de Domnului Ministru ală instrucţiunii, ete.; 

Din greşita întrebuințare a pronumelori stă, sa, lui 

şi că. D. ex.: 

Ori-ce părinte îşi iubesee copilulii fai, în locii de eopilulă săi; 

Din întrebuinţarea unori forme neadmise de -grama- 

tică, de ex.: - 

Câşi = case; paserile sbori = paserile sbră; picere = picidre; a 

cosea = a c6se; - 

Din constmirea proposiţiunilora san a fraselorii după. 

idiotismula» unei: limbi” streine, mai cu deosebire” a celei 

franeese sai, germane. Ast-fela întâlnit proposiţiuni și 

Îrase ca: | 

A se supra în contra eui-va, în loeii de a se supăra pe cine-va 

(se faeher eonitre quelqi'un) ; nu ami bani asupra mea Ce n al Pas 

Margent sur moi), în loen de mami bani la mine. Pentru a îi rege 

cli nu este mal puţin omii. (Pour âtre roi il n'est pas moius homme) - 

în loen de : Macar că este rege, en tote: aceste este și elii ont. 

A jude:a la închisâre=a condamna la, ete. Xemiţesee : fur her- 
kerstrafe veruvtheilt. 'Tinăra engleză avută fără măsură=forte a- 

vută ; Nemţesee : anermesslich veich. Spre norocire casa n luati 

foeu=-Din norocire. (Zum Glăch.) ete. 1 

1 Din Za. Mantiu, pe SG...
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Provincialisme. (îh.) 

Aici (în Iaşi) glodulii, colbăric 
, Pe pâmântă și "n ceri domnese! 

ii Și fânare Kforiea 

Toti în lună păzuese! 

Prin urmare n veci Eşenii | 

Penă "n gât sunti îngloduți, 

Și ca bufne, ea vedenii 

„De lumine depărtaţi,. + 
Așa cânta „Chiriţa în Tași* (a. III, se., 2). 

i , „AL Teatru p. 4%, 

Provincialisme sunt cuvintele și - espresiunile ca du- 
ghiană (magazin), cosciug (coşnită). oghială (plapomi) 

„more. de curechi, tună "m sobă ete. * 

Archaisme (b.)  - 

Essordiulu si invocatiunea unui proiectatu. „Traianu“ 
Voliu a eantare 1 lupta cumplita,-ingemeonata, ? 

Ce sustienti-in veelime 'Traianu imperatoriu 3 

In contra lui Deethalu, ferosulu Dacicu rege, 

* Plantandu Romana gente la Istru 4 si Carpati, 

O genie 5 potente allu Romei veelie,-eterneâ! 

Inspira versulu temidu 7 allu seui 8 stranepotu; . 

Șe pota demnu narrare ? vertutea strabunesea, 

omaniloru de-essemplu, altăru-a 10 do temutu. 

- ” e GAME, 

1 4 cantare forma arehaiea netruneliata a infinitivului. — 2 Dr 
gemenetu=indonitu. Traianu poriă in contra lui Decihalu done 
reshelle. — 3 Iuperatoriu s. împevatore form'a nescurtăta de la lat. 
imperator în loculu cellei seurtate popularie imperatu.. — + Jatru 
numele veeliu allu Dunariei de diosu. — 5 Geniu==spiritu, spiritu 
tutelariu. — 6 Juternu=—sloven. vecinieu. Epitetulu ce de preferentia 
se dai veeliei Rome. — ? Zemidu forma romanita den latin. timi- 
dus, — 8 Seui forma macedoromana in loculu celei daeoromane alui 
seu, — * Narrare=istorire==sloven. povestire. — 10 Altoru-a aecen- 
tuarea antica in loculu cellei moderne ăltoru-a. 

o ” (Vocea Romana, No, |, p. 6). 

ED, V. Alexandri a esplicatin o seriă de mai. multe cuvinte stră- 
ine, harbarisme, provineialisme, ete., în vol. II, Teatru, p. I4-1S
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Neologisnie (h. _ - 

Uni exemplu forte tare, pînă unde. pote merge intro- 

ducerea greșită de cuvinte nou. ni-li dă limba reposa- 
tului Eliade : i , | i 

Esei belă, Serafita! belisimă "ntre dee, 

Tu escl alu frumuseţei și gemmă șornamentii. . 

'Te vân și văla olimpuli, grădinele-empiree, 

Esei fericirea lumii și centru "n firmanentii. 

(Seraphita, Pocsil inedite, Bue., 1572) 

Neologisme sunta cuvintele ca donuri în lveii de da- 
ruri; terra în locu de pămentu, cercustanța în.loen de 

împrejurare, na amă opă în loen de nu ami trebmință, 

surgă în locu de se nasci, ete. 
E | 

Din „Reînturnarea vrondunelei :* 

Salutare rândurelă - 

_ Mosageră dulee belă 

Te-ai întorsă cu-alu tei cortegii strălucitii. îneântătorit ; 

Din “mainte-ţi neana fuge ” 

Apa el I6rha o suge 
După tine se întoree ziefirulii hălsămătoriu, 

| Ă (AL. Porferiii.) 

“În privința sforțărei de a introduce euvinte noui în- 
tr'o limbă putem ave în vedere următorea anecdotă : 

„Din vieţa Imperatului Tiberius ni se referă," că odată 
comițânda o erore în contra limbei,. Marecllus "i-a rele- 

vat-o și “i-a îndreptat-o; dar Capito, uni altii gramatistii - 
ce era din întâmplare de-faţă, observă, că/limba impe- 
ratorului este limbă bună sau celi puţini, dacă nu este 

„îndată, va deveni. peste curândi. La acâsta însă Marcel- 
lus respunse: „Capito este unii mincinosă. Cesare :. tu 

e - 

"7. Maiorescu, Critice, p. 4ăy. | 
+ În Codicele: române, editat: de d. V. Boereseu,se polii vede totii 

felula de neologisme luate din diverse limbi.
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poți acorda împimântenirea cea mare uniti omii, dur 

nici odată. maci curtuti.“ 

Purismulă.(p. 6) 

Unii vori 'să purifice limba de toţi termenii populari: 

Appellu la arme 

Nemiea 1 mai sublime, mai domnu de reveritu, 2 

Ca lupta suseeputa 3 de-unu populu assupritu, 
Ce-aspira se disferme $ erudu jugulu 5 rossionosu, 

Împusu de violenti'a straninului trufosu ! 
Au ce valore se-aiba a firii ubertate 6 
Lipsita de onore, direptu si libertate ? 
Vai, fora-accoste bunuri viueti'a-e degradare, 

Nolluea-ammagitoria, nedemna vegetare!7 

Romani, la arme dero, barbati si juni, sariti, 

In diu'a resbunarii pre inimici colpiii! S 
La lupta snera pentru altarie si focarie * 

Veniti cu voliosia si-unanima strigare ! 

" Probati” eo seti 10 nepoti huni ai divului 11 'Praianu, 
Co-in vene ve curre l2-anco puru sange de Romanu! 

Adduceti-ve-a mente de glori'a strabuna 

A Romei gente-illustra in voi se nu appuna! 

Victoria au morte allu vostru: sumbolu 13 fia, 

Si franti voru fi paganii de-a Cerului menia! 
Mâ 14 deeo-ursit'a cruda voli-va 15 se cadeti, 

Istoria narră-va la suecessori summeti 

Vertutoa parentesea si-a genului 18 marire, 

Fiendu intemeliata a” vostra nemorire ! 

Currendu 17 alli vostru sange, intrepridi 18 luptatori, 

Va nasee si cumplitii eroi resbunatori! GM. E. 

1 Aemica s. nemie'a forma nai correeta de câtu nemieu.—? Re- 
rerire lat, revereri==respeetare, venerare, — 3 Susceputu de la sus 
cepere=interprendere! — 4 Disfermare forma macedoromena in lo- 

eulu cellei dacoromane sfermare, — 5 Crudu jugulu construețiune 
arehaiea=erudulu' jugu. == Ubertate=—abundantia, fertilitate. — 7 

Vegeture==viuare ea planta (for sentire), — 3 Colpire==lovire. —: 
* Joeariu s, foculariu=vetra, — 29 Semu, seti formele primitive,
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Alţii nu admitu nici termenii tehniei, ea în acesti e-. 

semplu pe care îlu.luămi din serierile lui Pummnu : 

* Intrudueăeiune pregătițiră în filosofie sau. seiemînt. Prodata in 

truducăciunii “este cunoseăeiunea însemnînţei seiemiatului * ca mama 
naseațivă a celorlalte seiinţe ! ” 

Asta eereetăciune este eu putință pe trei drumuri «) pe “drumu 

vorbămîntal (etimoluzie);, b) pe drumul sufletămîntal (psichologie) - 

c) pe drumul timplatural (istorie) ete. 

(Din manuseris. despre filosof. populară.) 

Cansele care aă contribuiti la striearea limbei, mai a- 
lesa în timpii din urmă, suntu multe; dar ele se poti 

reduce la următârele trei mai principale : 10 traducţiu- 
nile „fiind-ea literatura nâstră sa începută prin tradu- 

ceri... începându de la Coresi şi pene li Codului Ale- 

xandru lonu L.* 20 Jiaristica, care — mai alesă în tim- 

pii din urmă — a luata:0 forte mare desroltare; 30 Fa- 

miliavisarea limbelorii streine şi instrucțiunei făcută în 

institutele esterne, care decurg din sistemul de edugaţiu-. 

ne ce șe „dă marei majorități : a tinerimei române. 1 

CLARITATEA Gh.) 

Regula preserisă pentru claritatea versurilorii, convine 

ori-cărei eomposiţiuni : 

dupo cari stan fur matu den -suntu modernele.. suntemu, sunteti. = 

N Jiru==divini, dieeseu ; epitetu, ea se dai împeratiloru romani 

dupo morte, fiendu dcelarati de semidiei. — 22 Currere forma mai 

correeta de câtu curgere. — 13 Sumbolu syiubolu semnu &. cuventu 

earaeterisiieu, enventu de ordine, — 24 Mă maeedorom. ——daeorom. 

“dero, ense. — 15 Voli-caz=ra voli. In limba veelia formele verhali 

compuse se adusa forte desu eu ausșiliarialm pospusu, cea-ce limba 

moderna face mai multu numai lu intrebari si eselamari. — li (Gena 

—neamu, — 17 Curreudu acci==in currendu. — 18 Dutrepidu lat. in- 

" trepidus==animosu, fora, frica, ie - 
ă (Vocea Romana, No, 1, p. 7.) 

1 Veqi articolulă d-lui N. Densușanu „Sintactiea limbel române“ 

publicată în foița „României Libere“ No, 103 și 10% din an. 15 

- Septembre. : 

14
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Daţi-vă ideea elară, fiţi în versuri limuriţi 
Cuni să v6 prieâpă lumea, dagia vreți a îi citiţi 
Sunt Gmeni confusi eu mintea, și cugetările lor 

Sunt nenecetat încureate într'o desime. de nor; 

Lumina minţii pe dânşii nu & 'm stare-a'i lumină. 

Cata să sciți mai nainte pîn” a seri, a eusetă, 

După ideile nâstre tâte quâte exprimâm 

Or le lămurim mai bine, or mai mult le "ntunecin; 

Qnea que eundscem bine se enunță lămurit, 

“ Vorhele prin quare-o dicem vin pe locu și nemerit. 

J. Eliade ]. 

Galimatia şi non-sens (p. 62 si 65) 

Philosophia absolută. 1 

„Pentru mine, Domnule philosophă, simţire: este ună fluidă in- 
" „dividuală, care redusii la cea mai simplă expresiă, printr'o impul- 

„Siă communicativă, și făcându. prin hypotenusă o tangeute prin fi- 
„brele simțitive, străbatte prin tote liniile. parullele ce se unesc 

„din natura _loră într'una punetă, și prin simţibilitate produci tote 
„Ssensațiunile, tâte simțimintele sentimentalismului celoră cinei sim- 

„țiri ce simţualmente funeţionă prin cele cinei simţuri și eadii tâte 

„în synthesa perpendicularei spre a se manifesta spiritului umanii 

„„printra phosyhoreseenţă supranaturală a intelectului simţitară...” 

Obseuri tatea 

Din inversiune: şi abstraețiune (în) | 

La her mele lui Cavolii 7]: 

Pântană que însuii în chorul eliconiu. 

Cântările divine! Cum unda ta ferhinte 

Priu vinete ți sulfirii Şempyreanul calce 

Addueu în lume viaţa? Din Eina siulgi tu focul & 

Prin Stys fulgeră vânaţi, şi ast-fel împinsi Mârte” 

Sau ceru “ţi da căldura que “n stanțelei viada * 

'Ție se "nehină Baia. şi se închina unda 
Albanului, onora dantenoree plug; 

Și Jos îsi plecă fruntea quelle faimâse Theme 

Șorgintile cetâții a Rinului cerilin - 

1 Vedi Odobeseu, Pseudo-Kapnigheticos, p. 148. 
1 

Pi
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Unde reposă n pace cenuşa 'mbârbâtăre - 

A Marelui quel Carol, mai bunul din taţi regii. 

(1. Eliade R. Curs de poesie generală p. 167) 

„ Tguioculă (în stilu glumetu) p. 64% 

În «Căsătoria silită“, Sganarelle se duce a cere una 
consilii, dacă va face bine însurându-s6; doetorula .Pan- 

erace îi dice, înainte de a intra în fondul cestiunei: : 

Pancrace 

De ce limbă voiți a vă servi eu mine? 

Sganarelle 

De ce limbă? 7 

Panorace 

Da! 7 

Sganarelle 

La naibi! de limba pe care o ami în gură. Credă că nam st 
mergză a împrumuta pe a veeinulul 

 (Aolitre, Le Mariage force) 

G. Negruţi încă ne ofere mai multe esemple : 

In „Musa de la Burdujani“ C-ona Caliopi asigură pe . 

servitorula sei Stănică, că nu va lua de soţi nici pe cu- 

conului Trohinu, nici pe cuconu Baron, ei pe unii îta-: 

hana, Turupini, pe când Stanica tinea la unu alu pa- 

trulea + : 
Caliopi., . ” , 

N'ai grijă, acte, p'a fi nicl unula nici. altula, Nu; amă o pre- 

simţire și inima "mi spune, că seumpulu me Tarlupini va na 

mărul. % . 

Stănică - 

Ea șocoti, eueonița,. carii fi. bine dumnita să nu-i dai nici mnără 

nici pară, penă nu-i vidă şi pe greculii celi eu putinile şi ehiupu- 

rile, . . . Acela are multe lucruri bune. 
| (0. N. Teatru, 'p. 66). 

Alusiune li mărula Diseordiei din Mitologia grică,-
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SHlu bombastică (umflata, afectati, osagerati)* p. 68 

| Căinţa. lui Petru 

Malheibe o deserie ast-felu : 

Atunei strigătele sale, isbueneseii ea nesce tunete, 

Suspinele sale devin vânturi, pe care stejarii le înfrunti, 

Jar laerimile şale, care mal nainte curgeau en moliciune 

Semână en unu torentă, eare din munţii înalţi 
Pustieseă înecându câmpiele vecine, . 

Vrea ea tota universulii să nu fiă de câtii unii elementiă (0 apă) 

In: s-ta Scriptură acâstaşi eăință se esprimă prin câte- 

va cuvinte: „Și eșindu afară (P6tru) plânse cu amari.“ 

Grecii. numiau acestu defecta Zeratologiă. ! 

Regula de observati in privința acestui defecta o dă 

Heliade în urmitorele versuri PI 

Spuneţi “eugetarea vâstră, galant, "nalt, glumeț, uşor: 

"Dar spuneți-o, cum se spune, pe "nţellesul tutulor. 
După vorbe îngâmfate niei de cum nu alergaţi 

"Cu termeni que nu'şi au locul phrasile nu le "nnecaţi. 
Tot spre bunul simţ să cate; dar aqui qua s'ajunuen 
Callea € alluneedsă și-anevoie so ţinem, 
Puqin de ne vommu, abatte, în dată ne rătăeim: -. 

Drumul Raţiei & unul, dintr'ensul să nu eşin. . 

Ta autor quâte-o dată, plin d un plan que şi a făcut, 

Pîno quând nu şi “i desariti nu mai ince un minut. 

De € palat que "ntâlnesee, începe a "ți'] daseri, 

Și te porta pretutindeni, pînă quind te-o amuneţi : 
lei apprâpe & o scară, o sală mai depărtat, . 

Sa regi un laleou pe urmă ! nuinai -aur & luerat. 

„Loen pe unde-va nu lasă, pe jos, pe sus, peste tat, 

Ung hiuri,. ferestre, plafonduri a seăpă de el uu pot. 

" Stilulu este esageratii, când înțelerula sai intensitatea cuvinte. 

lori isolate, covârșesce intensitatea gândire ee vorii să esprime în 

împreunarea lorii. (Maiorescu. Critice, p. 40). 

1 Veţi Zu Bet, par B. Lainy, Paris MDCCL, Ă -
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Intoreu- la -foi, întorcu iară, d'oiu dă d'un eapăteiu, 

Șabiă mE scap în gradină assudat pînă 'n calciu 

Pugiti de stârpa abondanţă d'un assemeni autor, 

Nu ve 'neăreați nici o dată, Vamenunt obositor. - 

! | : Eliad. 

ARMONIA DE CUVINTE (p. 69) o 

Viforulă bubue, sboră, , 

Criveţuli vîjie, trece, : - 

'Premurulii  saltă, dobâră, 

Ywvăsnetulă arde, petrece 

Cu cugetuliă când -vii. 

Grindina bate, pălesee 

Stingerea pasu'i urmeză, 

- Seceta sâeă, stirpesee 

. Pâmetoa rumpe răenesee 
_Bâlele sbiară turbiză 
Mortea! doboră, cosesce' 

= Sentința când tu ţii. 5 
| L- Eliade h. 

_Isterulă,; bubue, ostia tremură 

Stâneele sfarimă c'0 lovitură 
Bubue muntele dudue văile 

Urlă pădurile spaţiul urlă: 

Saltă şi tremură munţii și stâncele, 

Crapă; îsvorele ies murmurândi 

Spumsză, coleotă cât eli cu oştia, 

“ fsterulă, stâncele bate gemându - | - 

mot6 pâraele undele Istrulul. 

Vina de-le turbură și adunate 

Plâcă faeă pluvie ochiuri şi spumeză - 

Urlă — câmpiile suntii înecate. __ (Boliut.) 

Cucofonia (p. î0) 

“10 Pentru ce acelii rege-i uşa liberă ș'așa înţelepti. * 

* In glumele poporului se all multe asemenea frase în care suntu 

_ grămădite sunetele aspre ; boii vrâzii vârlobrâză, ete.; crăpai capu 

caprei "n patru, ete., ete. 3 N



214 - RELORICA 

ROD PD PD PD 7 Dea DI 3 POPII 00 DIN io aaa re na ace 

Arborii suntu fepe douădeci de mii 
Tureii toti 'n atâtea fepe morți şi vii 
Peste-aceste fepe este-o fepă mare 
Unde-unii mare pașă la vedere-apare!... 

(Bol., Benchetulii lui 'Țepesit) 

„20 “Ton th6 ta-t-il 0t6 ta touz? 

(Ceaiulu tea rădicatu-ţi-a tusea 7) 

3% - 

3v La aceste vorbe, junele frumos. 

Coifulu își -aruneă, peru-i cade-undosu. 
„o. (Bol. Fatu de la Cozia). 

ARMONIA PRASELORU (p. 71) 
„Perioda cu patru membre : „Dacă d. de 'Purenne n'arii 

fi seiutu de câtii să lupte şi să învingă; dacă ela uu 
“Saru fi rădicatu Wasupra virtuțiloră omenesei; dacă și- 
tejia și prudenţa sa n'aru fi fosta însulleţite de uni spi- 

rit de credinţă şi de îndurare; cu ași pune în rândulii 
Fabiiloru şi Seipioniloru.“ -(Fenelon.) 

 Stilii periodică (î.) 

„Când totula degenera în viaţa naţională, când totuli 
“geme ca într'unu visa durervsu, când streinulu usurpă 
domnia și episcopia patriei, când drepturile tote suntu 
ale streinului împilătoru şi dâtoriele tâte ale pământenu-. 
lui împilatu, când numele do Română ajunge a nu mai 
însemna de câtu selazi, innobilă, luerulu altuia; când 
usurpatorulu, dinpreună cu moşia, ne smulge și sufletului 
de Români, ne corumpe până acolo întru a ue fi ruşine 

„eu numele naţionala și cu limba părinţiloră noştri şi ne 
degradă până întru a deveni instrumentulu infamiel, în 
pilatorula fraţilora noştri; atunci se cunâsoe co va să 
dică a fl mare intr'o epocă atâtii de mică!... Atunci 
cuvântului lui Duimnnedeu cu câtu se retrage și se depăr- 
teză de glota adulatoriloru corupți şi coruptori, cu câtă 
se depărteză de Carturari și Farisei, cu atâta se “retrage
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şi se condensă, ca să dicii așa, se concentră în vasele 

„alese ale Providenţei :-scânteie. eu scânteie sacră, ce erati 

respândite în toti omulă. se adună ca înti” unii. singuri 

focari dătătoră de viață în. inima vre-unui ales alu lui 

Dumneden. 

Stii Viblicii (p. 12) 

Libertatea e înduoită : cea din lă-întru şi cea din a- 

loră ... ele sânt surori şi una foră alta nu pote trăi. Li- 

bertatea din aforă este neatârnarea țării în care nascomu . 

și de la eare avemn dreptulu de omii de sub biruirea ori- 

cării alte ţeni și împerăţii. Libertatea din lă-întru este 

legea, icâna dreptăţii dumnedeesei, facută prin învoirea 

“tutulor şi la care toţi de o potrivă suntemu suppuși. A- 

colo unde nu e lege, nu e nici libertate, și acolo unde 

legea e numai pentru unii și cei-l-alţi stint scutiti de sub 

ascultarea ci, libertatea a peritu.... Coci atunci asupri- 

rea, nevoile, necazurile şi” sărăcia isvorescii în lume: u- 

tunei lumea se împarte în săraci și bogaţi, în stepâni și 

robi, Rămendi și îmbuibaţi. . . atunci lumea stă în cum- 

penă de peire:; coci dreptatea Domnului e vecinică și elu 

blestemă pe omulu ce alunecă în callea nedreptăţii... 

Străbunii noștri au fosta blestemaţi de Domnul pentru 

“steimbaătățile lor și blestemul a trecutu din nuci în nemti 

pene în dilele nostre. .Priveghiaţi asupră-ve e candela 

ce arde, ea nu copiii voştri și copiii copiilor vostri sa 

dica de voi: „Blestem asupra părințilur, cari au făcutu 

“ strimbătate!...* Strimbătatea îsvoresce din siluire, din 

pismă. din jăfuire și din nesciință. .. Legea dreptății e 

frația, Şi ce frăția pote [i între unt uliu şi jertfa lui, în- 

lee strimbătate și dreptate? Pene cănd mai puteti, voi, 

cei ce aţi căleata dreptatea, grăbiţi a inta, în callea Dom- 

nului, coci va sosi diva isbendirei, când vrabia se va lupta 

cu uliul si “lu va-birui şi întradeveru dicu 'voc, acei di 

s'a apropiatu. j 

Furtuna măutuirei. straşnica are să fie... Aveti arijă 

de diva aceia şi grâbiti-ve ave îndreptă din vreme. Târ-. 

:* 1. eliade Rudulescu.= Panegiricii în meuuriti lui loan Văcă-, 

căreseu. Bucuresei, 1863.
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diu va fi atunci a plânge și a se căi; coci suferinta in- 

delungată împetresce inima omului și uceide mila din- 

tr'însa.;. Cei mari și puternici ai tote dilele spre a se 

îngrășa din asuprirea creștinilor, .... poporul are numii 

uni cesu în care îşi isbândesee, și cu acesti cesi rts- 
cumpără v6curi de chinuire... Blestemele veduvelor si- 
race, sudorea 6menilor cheltuită în folosul altora, hrana 

sermanilor mistuită, moștenirea copiilor hrăpită, tote adu- 
nate' la uni locu creseu furtuna omenâscă și răsplata cum- 
plită a dreptăţii Domnului. Cei ce prin siluire facu ase- 
men6 nelegiuiri, prin siluire peri... și sabia Domnului 
e braţul poporului :.. și sabia atunci măntineă carne și 
nu eruţă pe nimeni, de la sugetoriu până la celii desă- 
verșita hetrânu. Și sângele curge ca "unu isvori, coei 
sângele. îmbată mintea ca spirtul şi ea vinul celiă tare... 
Şi'n acea di se vor audi mai multe vaiete deemn s'audiră 
decând cu lumea... şi sângele vevsatii va cade peste ca- 
pul celor ce dicu acum : „Nu e dreptate dumnodetseă!...” 
cari preeupetescu dreptulă văduvei și vându cugetul lor 
și sângele fraţilor lor. - N PI 

N (N. Bălcescu, Cântarea României). - 

ARMONIA IMITATIVĂ (p. 73, 74 75) 
E a) de sunetii: . 

Inmormentavea şi tote sunetele clopotului 

Un an, — dând dani, leag” an dan — ani vani 

D'atunci, un lanţ intreg s'a format, 

D'atunei de: când in groapă-a intrat! 
Un an, — dând dani, leag” an Van — dani vani 

“D'atunei, un lanț întreg s'a format! - 

Din turn prelung şi vibrător zvon 

Prin limbi de clopot sunete dă; 

Undă ?n oichi lacrimi, pe feţi undă! 

- Din turn prelung și vibrător zvon 

Fâcea mişcat om d'om a să dă. - 

Undi "n oichi laerâmi la tristul ton 
Unda, — Undă, — Undi, -— Una! 

(AL. A. Macedonski, Poezii, p. 160.) 
e . 

Sgomotulu valuriloru- agitate : 
Unda bate peste undă, valurile se "mmulţescă;
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Sari în. susă, sasverlă "mpinse, se “ntărrită, vijieset, 

Ă .. Eliade. 

Viscolulă 

Crivăţulă din M6qa-ndpte vîjie prin vijelie „- 

Spulberând zăpada” 'n ceruri -de pe deal, de pe cămpie. 
Valuri albe freeii în zare, se așeadă n lung troean 

Ca nisipurile dese din pustiul african. 

Viscolul frământă lumea!.. Lupii suri es după pradă, 

Alergând, urlând în urmă! prin potopul de zăpadă. 
Purmele tremură! corbil sboră vîrtej, răpiți de vânt, 

Și răchiţile se 'ndoae lovindu-se de pământ. 

Sberăt, raget, ţipet, vaet, mii de glasuri spăimintate 

Se ridică de prin codri, de pe dealuri, de prin sate, . i 

Şi “n 'departe se aude un neehez resunător. . -. i 
Noaptea cade, lupii urlii.,. Vai de cal-și căletor ! 

Yericit acel ee noaptea ratâcit in viseolire. 
Stă, aude "n câmp lătrare și zăresce cu uimire 

"O căsuţă drăgălaşă eu ferestrele lueind 

Unde duleea ospeţie îl intimpină zimbind! 
„Mlesandri. 

Sgomotulu luptei : 

Pâmântul ropotesce sub tropot de. copite 

Vezduhul strălucesce de arme ascuţite: 

lar paloșele albe civenindu-se ?n loviri 

Dati foc, dat morte eruntă, dat aspre zingheniri. ru 

«d. 

Tropotulă cailora şi urletulu lupilorii.- 

De-odată se trezesce pădurea și răsună 

De-unii tropotii de copite pe ghiutu rupotindit. 

Şin zare se ivesee ună calu fugândi, sărindă, 

Urmatii de. lupi în fugă, ec urlă împreunic. ri 
ă d, 

“'ropotă, bubue, plaiul Candasii 

Lângă Cavaia
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mn imam femeie na oma aa 

Caii se spunmesă, pui îi Moravii 

Răpind bătaia, - 
Eată-i alunecă! .., , 

- i i „= Bolintineanu. 
” i 

Furtuna * 

Reshubniă p'in bradi] ee șuera ea șerpii 
€ . 

! „A. Pucureanu. 
ze _ i 

Șueratulă șerpiloru : 

Pout qui sont ces serpents qui sifheut sur vos tâtes” 
o Ia | i ! Racine. 
Pentru cing "sa acești șerpi ce vă şueră pe capi? 

Uneori armonia imiteză chiar sunetele aspre, ca în u- 
cesta versu alu lui Virgiliu 

Ergo aegre rastris terram riuantur, 

n care se aude sgomotulă plugului” în ţerină. 

b) Armonia-de mişcare. 

Cucoarele : 

- Din cea zarv luninvasă vine-uu lung șir de cucvare 
Aducend pe-aripi întinse calde rade de la soare: 
Eată-le de-asupra uvastră, eată-le colo sub nur, 
În răzduh vălăuzite de-un pilot, bâtrâu cocor. > 

” - -„Mlcxundri. 

Caderea. Rinului + 
El cade!,. din nălțime în fund se prăbuşesce 
Cun muget lung, selbatec, Stuzav, răsunător. 
Din stânci îu stâuci el saltă sdrobit: s6 risipesce 
Precum o împârâţie de slorios popor. | 

| Jd. 
2 

- Cutvemurulu : 

Let, urlet Saurde! coleăe sare pămentul
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Tremură, szudue, saltă, colcăe, crapă, -plesnesce — 

Sgudue iar, restornă ; trosnet, țipăt saude, 

Spontanei lumea se'nchină — Domuul trecen menie. — 

bliade. 
E 

Armonia de sentimenti 

SONGE D'ATHALIE 1. - 

O'dtait pendant Phorreur Wune profonde uuit.: 
Ma mere Jezabel & mes yeux s'est monirte, 

Comme au jour de sa mort pompeusement parte. 

Sos 'malheurs n'avaient point abattu sa fierte; 
Meme elle avait encor cet celat empruntă 
Dont elle eut soin de peindre et dorner son visige, 
Pour rcparer des ans lirreparable outrage, 
„Premble, m'a-t-elle ait. fille digne de moi : 

„Lie eruel Dieu des Juits Pemporte aussi 'sur. toi, 

„Je te plins de: tomber' dans ses mains redoutalles, 

„Ma fille.* Em achevant ces mots &pouvantables, 

Son ombre vers mon lit a paru se haisser; 

Et moi, je lui tendauis les mains pour ermbrasser, 

Mais je n'ai plus trouv€ qu'un hosrible mtlauge 

-D'os et de ehairs meurtris et traînts dans la fauge. 
Des lambenux pleius de sang ct des membres aftreux, 
ue des ehiens dovorant. "se disputaicut ontre oux. 

Racine 

1. ii VISULU ATHAĂIIEI 

Exa o nâpte negtă, grozavă “n jurulu iei : 

Vedeamă pe Jesabela. pe mumă iea, “nainte, 

Ca n diua morţii sale, în splendide vestminte : 

Păârc că de durere cu w'a fosta suferita; 

Pe fuga-i vedeamii încă ucelă falsă coloritii 

Uu care ave grija a se orna iulese 

Spre-a repara insulta ce anii i-adusese : 

„Cutremură-te, qise, căci erudula Dumunedeti 

„Ala Jidovilorii vine să frâng capulu tea. 

„Te plângă, demna mea fiică! venti gre asupra- ti bate. 

Și terminăudi aceste cuvinte "nfricoşate, 

„ Spre patulă mei întinsă pâru a se pleca : 

Fa mă întindemi la dânsa spre a o "mbrățişi;
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Dear o d pna oa ma 

Der nu ami aflată alta de câtă bucăţi strivite 

De 6se și de carne în tină risipite, 
Fășii pline de sânge, iari câni mai mulți urlândă 
Și vrândă ea să apuce din ele mal curendă, - | 

Sion, 

?UCIGAŞULU FĂRĂ VOIĂ 

O temniţă adâncă îmi este locuința : 
„ Prin dese, prin negre zăbrele de fier 

O rază perdută îmi spune fiinţa 
Cerescului sore, seninului ceri. 

ȘI frigula mă "nghiaţă: e umedă pâmântulă; 
De ziduri, de lanţuri eu suntii ocoliti: ă 

Aici suferinţa aștepta mormântul. 

Căci legile lumei aşa ai voitii. 

“Adudă ca o crudă, stlbateeă fiară, 
“Ia temniţel portă nădejdea-amă lăsati, 

ȘI “simți ehinuire atâtu mal amară 
Cu câtă a mea sârtă eu n'amu meritată.” 

„0, n6pte fatală! o nâpte cumplită! 
Pe patu-mi de trudă dormâmi obositi, 

"Era despre ziuă; soția-mi iubită 
Ședea lângă mine .... unii visit, visit cumplit ! 

„Văduiă : în betrâne păduri depărtate 
Păre că mă aflu; eramii călătorii; 
Dar calea perdusemii; pe ramuri uscate 
Cânta eucuveaua eu gasii eohitori. 

„Copacii în prâjmă-mi. părcu că'uviâză, 
Din tâtă tulpina uni gemăta eșea, 
PFlămânăă, cumplită, vedeamă că-mi urmeză 
O ectă turbată de lupi, ce urla. 

„Și eu Lugzeami Iute, fuzeami cu: grabire, 
Dar loculii sub mine de sânge 'nehegatu 
Silinţe-mi zadarnici punea "mpotrivire; 
D'o rece sudâre eramii inundatii, 

„Suflu ună ventu iute, şi luna *ngrozită 
In spațiuri veeiniei trecea alergândă,
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Cu stinsele-i raze, eu faţa-i pâlită 
Intinse pustii abia Inminândă. 

„Apoi de o data în nori se ascunse. 

„ȘI lipsa ci dete cumplitulii semnal, 

In spaima nespusă ce-atunci me pătrunse, 
Văduii trecândii mârtea pe palidu-i cala. 

- „Seheletii Valti lume, cu forme cumplite, 

Rinjindă catre mine privea neclintitii : 

„In mâna-i useată, în unghi ascuţite 
A 'Ținea o femeiă.., Din eapu-i sdrohitii 

AMuşea câte o dată, muşea cu.turbare, i 

Şi erceri și oase din gură "1 cădea: 

Uimita remâsesemit : la ori ce mişeare 

Părea, eă ea rupe din inima mea. 

„Dar ceata de fiare o vtdă.., mă sosesce... 

Ferbintea-i suflare acum o simţilu... 

M5 plecii, cati; şi mâna-mi grea petră *ntâlnesee, 

Curagiii desnădejdea îm dă, și... isbilă... - 

„Unii ţipătă saude... eh săii în pieidre. 

Din somnu-mi de grâză atunci deștepitatii. 

Soţia-mi lipsită da vieţei share 

“Dăcea... capu-l tenârii era sfărămat !* -- 

TYatunei: dile multe, şi nopți osândite 2 

Pe frunteu-mi trecură! en niel ami simțitii 

A loră osehire; vedenii cumplite. 

Și țiptu-acera în veci ura “usoţiti. 

Resună ela sera; audi dimineţa. - 

Precum în minutul ri « crima "nsemnali ; 

Și en trăexeu încă! trăesei căci viața, 

Amară penâpsă, în darii mi sa data. 

- „Acei așteptit “vremea și qiua dorită; 

“Sa vadi daeă dreptul cereseii împăr ratii 

Privesce în fapta-mi ce este cumplită, 

San numai la eugetă ce estit curati. i 

(ir „llerandreseu.
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Stilii tăiată (p. 76). 

FUGA LUI SINAN PAȘA 

- In totă lungimea podului se vedea atunci o glotă a- 
dâneă, îndesată, amestecată de ostași, negucători, femei, 
copii, cai; cămile și alte dobitee, tunuri Şi earre, împin- 
gându-se, îmboldindu-se, strivindu-se unii înte'alții: fi" 
care out, îngrijatit de mântuirea sa, căutând a lua pasi 
înaint6 vecinului seu, unii căleați în piciorele cailor, alţii 
rănindu-se în armele celor-l-alţi; apoi primejdia și temerea 
crescând din cc în ce, îndepură a se batte și a se uc- 
cide între sine. Din acestă grozavă îmbuldelă de omeni 
şi de vite se audia une ori o murmurare ce sbârniiă în- 
necată, alte ori o larmă mare amestecată de emete și 
de groznice blesteme. Acetași îmbuldela și aceleași nevoi 
se peireceaii li eapuli -podului între eci ce, simțind în 
spate paloșulu românesci, se muneiati să apuce a intra 
pe podu. Sinan, din malul Ruşciukului, privia acestă ehi-- 
nuire a armatei sale foră ai da nici uni ajutori. Garni-, 
zona eastellului numai, prin tunuri şi pusci, începu a 
versa o ploiă de glânțe şi ghiulele asupra Românilori. 
Dar aceștia, fâro a se spăimenta de aesstă furtună, iutiră 
și mai multu focurile lor, încât neoronduiala și spaima 
Tureilor ajunseră la culme și o groznică desperare îi €o- 
prinse, Cei de pe podi neputend răshi înăinte și ne mai 
vedând alta mijlocu de scăpare, se puseră să arunce ar- 
tilleria și carrele în Dunăre, ca si 'și facă loei și ca să 
nu cadă în mânile: creştinilor; apoi: mulți din ci se ax- - 
verliră în apă, chiămând numele lui „la, și ccrcând a 
seâpa în notă. Dar unii din neseiinţa de a înnota, alții 
din vârtejurile rîului ce aveau a trece în tolă lungimea - 
lui, periră înghiţiți de unde; cei-l-alți fură ueeiși, coci 
îngrozitorulu Michaiu îmbărhăta pe ai sei şi îi îndemna 
la băttaiă. cn graiul, en mâna și cu fapta. Prin artileria 
sa. elă isbuti în_sfârşitit a rupe podul în done, de la mnij- 
leu. Uni gemetii de grâză împlu atunci aerul şi pră- 
păstiosuli adâncu ali rîului, cu gura căseată, sorbi și Îu- 
&hiți într'o dată, glote de vrăjmași, Băleesen, 

Simplicitatea (p. 17) 
Titire vorbesee de Roma fară a 0 cundseg :
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Cetatea ce-i iei Roma, ei — simplu ee eramă — , 

Credeami căi ea acea în care alergamil 

Șă vindemu, nol păstorii, plăpânqii miei "nainte. 

Cum semână câțelulu cu eăinele părinte 

Și iedula miea cu capra: totii astfelu comparam 

Și cele mai miel lucruri eu mari, eând cugetamă. 

(Tr. de Gr. Il. Grandea, Miosotis, 257). 

LS 

LOGOEETULU TEUTU IN MISIUNE DIPLOMATICĂ 

„După ce au luati Bogdan Vodă domnia au și trimis 
pre Tăutul Logofătul 'solii la turei. Când au închinat ţara 

la Turei, aşa vorbese ominii 'că lau pus Vizirul de au 

şedut înaintea Vizirului pre măeat, și n'aă fost având 

mestii la nădragi, că trăgândui cibotele numai cu colțunii 
au fost îneălțat și dândui cafe, nu știea cum o va bea: 

și aa început a închinare, să trăâseă Impăratul şi Vizirul; 

și închinând -au sorbit felegânul ea altă băutura.“ 
JI. Neculcea. 

Esi 

FUGA LUL PETRU RĂREŞU 

Vedendu Petru Vodă că “l-au împresuratu vrăjmașii de 

tote părțile, și ai sei 'l-au-părăsita toți, lasat'au scaunul, 

și.san data spre munţi; unde, cunoscând că nice acolo 

nu se va pute mistui, an socotita se trecă la era Ungu- 

râscă. Si așa, aflându-şi eale deschisă pren tirgi pron - 

Petra, an trecuta pre lăngă monastirea Bistriţei; şi, lă- 

sându-se ca s& potă cevași odihni în munte, deasupra mo- 

nastirei, vedut'au, unde ca unii roiii. den tote părțile, în 

cungiurată monastirea, ea selu potă prinde. Dece, eu- 

noseendu elu aceste, ai încălecatu pre calii, şi singură 

ah fugita se haladueseă, în 1$ dile Septemvrie, intrând 

în munte într'adinei. ! Fără drum, foră povață, au data 

la strimturi ea acele, de nu era nice de cala nice de pe- 

destru : ee “i-am căntati a lăsare calul. Și aşa în şese dile 

învaluindu-se pren munte, flămînda și truditu, at neme- 

1 Aa nimerită l& ună sihastru duhovnici, unde este acmu Mo- 
: . 7 fana 

nastirea, Bisericani, și i-ai arâtitu cale spre țera Ungurisaă - 

Adaos de M.C. - -
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vita la: unu păriă în giosi!, ati dati peste nisce pescari. 
carii, dacă “i-a luatu- sema, cu dragoste "l-au primita. 
Paă. Petru Yodă, înfricoșindu-se de ci, s'au spiimântată, 
eră e cu giurământu s'au giuratu înainte-i cum îi vori 
hi eu direptate, și nemică s& se temă. Eră ela le-au dati 

“loru 10 de galbeni, bani de aură: și vedendu ei galbe- 
nii, en bueurie "i-ai luata, şi “l-au dusi la otaeuli lori, 
de “l-au ospătatii eu pâne şi cu peşșee fript, ospețui pis 
eăreseii, de ce “mănea şi ei. Si dacă ani înserati, l-ai 
îmbrăcati cu „haine prâste de a lori, și “i-au data comă- 
naei în capu, și "l-a scosi la Ard6lu. Şi fiindu oste Un- 

"gureseă de' strajă, la margine, "i-au întrebatu pre dânșii 
ce Smeni suntu; ei ati disă : suntem pescari. Și așa ai 
trecuti pron “straja Ungurâseă , „Şi nimene nu “lat tu- 
noscutii. . E . Gr. Ureki. 

Stilută familiară (i. 
Harpagon. — Pourrois-je say oir „de vous, maître „Jaekgues, ce que 

Von dit de moi? : | - 
.. Maitre Jacques. — Monsieur, puisque vous le voulez, je vous 

dirai franehement qu'on se moque partout de vous, qu'on nous jetie 

de tous câtâs cent hrocards i votre sujet. et que on n'est point 
plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses, et de faire sans 

cesse des contes de votre lisine. Iun dit que vous faites imprimer 
des almanachs partieuliers, oi vons faites doubler les quatre-tem]s 
et les vigiles afin de profiter des jeâines oh vons'obligez votre monde. 

„_Fautre, que vous.avez toujours und querelle toute prete î faire în vos 

valets dans le temps des ctrennes ou de leur sortie d'avee vous, pour 

"veus trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-lă eante qu” 
ue fois vous fites assigner le chat d'un de vos volsins, pour vous 
avoir mangc un veste d'un-gigot de monton; celui- -ci que Ion vous 
surprit, une nuit, en venant dârober vous-mâme Pavoine da sas che. 
vaux: et que: votre cocher, qui: etoit celui d'avant Moi, vous donnă, 

dans Vohseurite, je ne sais combien de coups de băton dont vous 

ne voulfites rien dire. „Enfin,. voulez-vous que je vous dise Un ne 

sauroit aller nulle «part, oii Yon ne vous entende aconunoder de 
toutes pitees, Vous ctes Ia fable ct la vise de tout le monde; ct 

1 Ce eură spre țera Ungurtseă, spre Sceui, și eșinda pe păriulit 
„acela, ai nimeriiii de nisee paseari. idem. 

: Vei „Cronieele României“ de M. Cogalniceanu, ed. II, t. |. p. 15.
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jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de 

silain et de fesse-matthicu. Moliâre 7/arare, a., Il, se. 5 
g 

VULPEA SI RURSUCULU 

„Da din cotro şi unde 

. Alergi tu așa Iute ? 
ursueu întâlnind pe vulpe ai întrebata. ! 
— Oh! dragă cumătră am dat peste 'păeata. 

| Sunt eată, surgunită! 
- Pu știi că eu am fost în slujbă rânduită 

La o găinărie. | 

Cu trebile co-avem odihna mi-am lăsat, 

Și sănătatea mi-am stricati, 
Dar tot eu am câdut în grosnieă urgia, 

„ „Pe nişte pâri nedovedite, ” 

Precum că luam mite. 

'Tu singur. martur ești, în adever se.spul: * 

De m'ai vâdut cumva, macar cu vre unii pui? 
— Nu, dragă cumătră ; dar când ne întâlniam 

Eu cam-ades vidâm : 

Ca tu pe botişoră - 
Aveai și pufușerii. — 

4 | i | 
* Harpagon. — Aşi pute sei de la d-ta, D-le Jacques, cea ce dice 

lumea de mine. _ „- , 

D. Jacques. — Domnuli meă, fiind că voesei numai decâti. apoi 

îţi voii spune curati că: tâtă lunea își hate jneii de sgâreenia d- 
tale, că nu e niel o istorie în care să nu te vâre, și să nu-plâut 

cu derîdere asupră-ți, Unula qice că pui să se tipărâsea calendare 

particulare, în care îndoesel ajunurile și pritigherile, aşa ea să te 

polosesei de posturi la care supui pe toţi. Altuli că esci tot-d'anna 
gata a te prici și a, oeârî servii d-tale mal cu semi când ai ca șă 

iasă, pentru ea să nu le dal nimici. Unu. ultulii isterisesee că ai 

trasi la judecată pisicu unui vecină, pentru ca îti mânease o hu- 

caţieă de carne friptă; altuli Iarăşi că te-a prinsi într'o nâpte fu- 

rând ovâsulă de la caii. dumitale, și că vizitiula, cela care fu îna- 

intea mea, “ţI-a dati mu sein câte lovituri prin întunerică. despre 

care n'ai deschisă niel eum gura. În fine voesei ea să “ți spună 7 

N'al sei unde să te poţi duce, așa ea să nu ni te pue înainte + d-ta 

escă fabula și rîsulă lumei întregi, și niel odată nu te numescii de 

câtă 2 sgâreitula și murdarulă. G. 
- i - 15
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fer am Da 

Se întâmplă și la noi de regi, 
Cum altu, având loc, așa se tânguește, 

In cât îţi vine mai să] credi. 
Ca abia din I6fă se hrăneşte, 
Dar astâqi buteă, mâne cai, 

De unde re vin ? și când ar vre să stal, 

1 faci curată soeotelă 

Pentru. venit și eheltuclă, 

N'ai dice ea bursucu: eă are pufuşorii 

Pe botişori 2% A, Doniei, 

. . 

Concisiunea (ib.) 

In reflesiuni morale și sentințe : 

Omul n'are de câtă trei mari. întâmplări, a se nasee, a sieți și 

a muri. — Eli nu se simte năseându-se, sufere murinda și uită 
de a vieţui. — Cei mal mulţi dintre Gmeni întrebuinţâză partea în- 
tăia a vieţii lori, pentru ca să facă pe cea altă miseralilă. 

. „Labrier 
LL , | 

Istoria ne face înţelepţi, poesia spirituoi, matematica sub îli, fi- 
losofia adânci, morala statorniei. Logica și retorica, iseusiţi, dialeeți 
şi i disputători, - i 

Es 

Citirea ne dă idei, conversaţia prescnță de spiritu, redacţia e- 
saetitate. Dacă unii omi serie puţinii, are nevoe de o memorie pu- 
ternieă. Dacă vorbesee puţini .de ună spirită viii. Dacă citesee pu- 

- ţină, de fineță multa; pentru ea să arate că seie, aceia ce elu nu 
seie. Bacon. 

. > 

De-huni n6mii sunti numai faptele bune ale âmenilori! 
| 

Unde sunti ret mal marii eetiițilorii, acolo e râii de cetţeni. 

P'rumuseţia fără înțelepeiune este ea o flore în tină. 
, PD. Cichindelă. 

bă 
” 

Petiţiunea lui Horia către osie: 

- aărite Impărate! 

„Impărțela scptimâneă : - 
„Patru dile de robotii ; (adică de elacă)
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„<A cincea, la pescirită : 

„al șesa, la venătore j - -. 

„Și tote aceste la o- KA altă, numai pe sema + domnului. 

„A şepte. di, doriti a ut Dummedeii ! 

„Apoi judiciă, pre drepte Imperate, cu ce o să ne mat plătinnă 

şi noi de hiră şi de tote cele diiri 1 

Stilii laconicii Q. 18). 

Suvarov serise împerătesei Ecaterina a II. la 179%. o 
epistolă, - prin care îi arsta că a luati orașului. Varsovia; 
Epistola era formulată ast-fela : „Ura, Varsovia! Suvarov.“ 

„Impărătâsa, imită stilula cela laconiei alu lui Suvarov şi. 
îi respunse : „Bravo, Mareșale! Ecaterina.“ Acestă epis- 
tolă îlu înseiința ea este numitu  Mareșala. | 

Eleganța (p. 19) 

_GLASU DIN STELE , 

(la mârtea princesel Maria) 

In jale eare te cuprinde, | 

In doliu-ți amar, o 

Când noaptea candele aprinde 

Pe-al cerului altar, 

0! mamă seump& "ţI adă-aminte 
Cum îți ceream eu rugăminte 

Sa *mi dai steluţele din cer 

Clipinde prin eter. 

a 

Ades pe când eram eu tine, 

Culeată pe-al tăi sin, 
Priviam acele focuri line. 

Din spaţiul senin. 

Steluţă vie ea şi ele, 
In nostalgia mea de stele 

Simţiam un dorii nemârginită 

De sbor, de pribegit. 
„ 

1 Vedi „Maţii și Cureanii“ de A. |. Odobeseu. ediţiunea IÎ, 1880 

p. 29. ”
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Sbuvrat-am din brațele. tale 

C'un zimbet virginal, 
Lăsând pe-a veciniciei cale 

o. O rai de opal, | 
-- Lăsând pe marmură-al mei nume, 

ȘI n inimi laeriml, și în lume 
Ca uni parfumă de trandafir. 

„Un dulee suvenir. 

„0! dragi părinți, iubită fară, 

Voi carii mă jaliți 

Gândiţi-vă că "m primăvară, 

Când pomii *su înfloriţi, 
Cerul atrage și repune . 

De pre pământ ori ee minune: 
Arom de flori, dulei armonii 

Și fluturi și copii! 

“Tot ce “i frumos, tot ce inspiră 

Un farmee răpitor - 
“A.se "nălța la cer aspiră. 

In raiu încântător. . 

Îubire, genii. inocenţă 
Sadună lângă Providenţă a 

. Ca radele care cu drag 
„Im soare se retrug. 

"0! mamă, ânger de Iubire 
Remasă pe: pământ ! 

Indreaptă sus a. ta privire 

La stele unde sînt; 
Aiet eu horulu blândă de ângeri 

A mamelor duioase plângeri 
-  Compună un imn dumnedeese 

Părintelui cerese, 

, 

lar eă în diori și ?n med de noapte 

Dispar misterios 

Și vin eu iubitoare şoapte 
SE te îngân duios. 

In rai domnesee-eternul hine ; 
ia Dar raiul mei o lingă tine 

ȘI lingă tine, seump odor, 
Ferice mt cobora.
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Copilul ce se stinge "n iloare 

E mistie cureubei | . 

Ce leagă strâns pământ cu soare 

Şi om cu Dumnedeă. 
„Ab! fericirea mea e mare 
Căci am acum spre adorare, 
Un Dumnedei în cerul sfânt 

Şi altul pe pământ! . V. Alexandri. 

Nuivitatea (p. 93) 

LA LAUTIERE EL LE POT AU LAT 

Perrette, sur sa tâte ayant un pot au lait, 

Bien pose sur un coussinet, 
Prâtendait arriver sans encomnbre ă la ville. 
Lâgere et eoart-vâtue, elle allait ă grands pas, 

Ayant mis ce jour-lă, pour âtre plus agile, 

Cotillon simple ct “souliers plats. ă 
„Notre laitiăre, ainsi troussce, 

- Comptait. dâjă dans sa pensce. 
'Tout le prix de son lait ș en employait Vargcut ; 
Achetait un cent d deufs; faisait triple couvce. 

La “chose: allait î bicu par son soin diligent. 
IL m'est, disait-elle, facile 

D'elever des -poulets autour de mu maison, 

- Le renard sera bien habile 

S'il ne wven laisse asez pour aroir un/eothon. 

le pore ă s'engraisser coitera peu de son; 

LI ctait, quand je eus, de grosseur raisonnuble : 

Jaurai, le revendant, de Yargent "bel et bon. 

Et qui m'empâehera de mettre en notre. ctable, 

Vu le prix dont il est, une vache et son vea, 

Quo je verrai sauter au milieu du troupeiu ? 

Perrette Iă-dessus saute aussi, transportee :: 

Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, uuuvee. 

La dame de ces viens, quittant d'un oeil uiuri 

Sa fortune ainsi repandue. i - 

Va s'exeuser ă son mari, | 
En grand danger d ctre battue 

Le râeit en faree en fut fait: . 

On Vappela le Por ca lait. Lu Fontaine.
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PLANULU SIMIGIULUI 

Uni simigiu Gre-când. 

Covrigi, simiți încărcând, 
A umblatu din sată 'n satu 

Și sehimbânda pe ouă "i-a dati : 
Deci tabla "n capii daca în 

"Cu acele ouă pe ea, 
Se întoreea la orași 

Ca și unu negustorașii, 
Dar pe drumii când se ducea 

Se giindea și plană făcea, 
Cum suntii, qise : aceste ouă, 

Totu bune, prâspete nouă, 
Care 's cinci sute, să dicii, 

De vor prisosi nu strici, 
Dol sta la eloșei să le pui, 

Toti oului o să'mi dea pul, 

- Să dieii acum ea ereseută 
Și găini mari s'au facută, 

Aste 'ntr'o di peste totu 
Cinci sute de ouă 'mi seota, 

Să le vînqi ca ună săraci 
Ce-va părăluţe facil. 

Cinci sute de găini dar 
Clocindi o simi dea pu iar, 

Fiă-care dou&-qeei, : 
Io! ho! Stane unde pleci? 

Stăi să, vedemi -câte facu, 
” "Apol cum o să mă 'mbracă! 

Socoteală prea nu ai, 
- Cinel sute de eloșci "ui daia 

O sută de sute. 'm capi, 

Hait! de sărăcie scapă, 
Când dise : hait! bucurata, - 

"ȘI uită 6ă e 'ncăreată, 
"ȘI sărindă sus ca-ună țapă - 

Dete tabla peste capi, - 
Ouâle pe josă turti 

Și planula "51. isbuti, 
E
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Mulţi mari lucruri socutescii 

Și nici mici nu isprăvescii. 5 

” „i. Pann * 
. % ” 7 i 

In următorulu dialogit săsimi o frumâsă trăsură de. 

naivitate : | - 

ee a — De unde vil'străine? 

— Vina tocmai de la Plevna. — Cum e acolo? — Bine. 

— Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-aii dată ? 

— Chiar Domnitorulu nostru ş'al vostru Imperati. 

— Dar pentru care fapte ? ?— Stiu eu?... Ci că dreptu plată 

„Că am luată ei steagulă redutei... şi pe dată 

Cu li, străpunșI de glonțuri, ne-amă prăbuşită în şanții.... 

— Dar ce grad ai, voiniee? — Am rang... de Dorobanţi! — 

. Sergentul de V. Alexandri. 

(Grație (p. 85) 

GÂNTULU GINTEL LATINE - 

“ Latina gintă e Regină 

Imtre-ale lumei ginte mari; 

Ea pârtă 'n frunte-o stea divină 

. Lueindă prin timpil seculari. 

Menirea ei toti înainte 

Măreţii îcdreptă paşii sti, 

Ea merge 'm. capulii altor ginte 

Vârsând lumină ?n urma ci. - 

" Latina gintă o vergină .! 

Cu fameei. dulce, răpitori, 

Străinwn calo'i se înclină 

Şi pe genunchi cade cu doru. 

- Prumâsă, vie, zimbitore, 

Sub ceri senin, în aerii caldu, - 

Ea se oglindă 'n splendid sere, 

Se scaldă 'n mare de smaraldii. 

Latina gintă are parte - 

* De ale pamântului comori, < 

* Vedi „AMigraţiunea Fahuleloră“ „n Xoţiunt despre Cotinelele vonuinr de ti. ben, 

„. Peălareseu, p. 1,
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Și multi voios eo le împarte 
- “Cu eele-Talte-a ei surori. 

Dar e teribilă *n mânie 

„Când braţului ei liberatori 
-Lovesee'n cruda tiranie 

Și luptă pentru-alfi ei onoră. 

In diua cea de judecată, - 

Când faţă "n ceri cu Domnuli sfântă, - 
„Latina gintă-a fi "“ntrevată : 

Ce ai făcutu p'acestă pămlată ? 
Ea va răspunde susă și tare: 

„0 Domne, "n lume câtă ami stata. 
„În ochii: săi plini de-admirare.- . - - 

„Pe tine to-amii represintati !& 

„V. Aleaandri, 

„Pe josii, în nisce paie, vu capulă ghemuită 
Plânge dolintea mamă, și "n braţe"i copilașulii 

3 Doemia,. eu buzai roză pe sînul veștejitu. 
Plângea, plângea dolintea măicuță, căci locașulii 
EI, bietu... de străcie, făcea să te 'nfiori : 
Pe qiduri. umedela curgea, de-alungă în unde, 
Preeumn pe faţă curge murindului sudori ; 
Și razele de sro, ce-alia puteai pătrunde 
In astă easă plină de fâme şi de seră, 
Sermaniloru ti, Dâmne!,... părea că vrea surate 
„Privirea ta ţintată spre dânșii de la cera. 

Plângea, și "n abundență din pleopele "'necufe, — 
Ca pioia furtunosă ce cade peste crini, — 
Cădură-atâtea lerimi pe fruntea 'de zăpadă 
Copilului din pâlă-l, că somnulă lui senină 
Stricară, — și-o guriți deschise de grenadă 
Isusulă măiculiței!... — şi *n ochii lui d'azuriă 
Celeste fiori, din plâia de lacrimi, înfloriră, ., . 

Intensulă frigi atunceu, și umbra dimprejură, 
ȘI fomea, și durerea, și plângerea; periră 
Copilulă icca : smeonă,: sermanulii mititelii 
Nidendii ... și măiculița, riden și ca cu elii? 

. . . A]. Depirrătenu,
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Energia (îh.) 

(ai alesu în diseursuri p. 87) 
i t hi . 

Strotele din urmă ale poesiei „O nopte în Carpaţi“ 

suntii unele din cele mai energice : 

„Prăieseă România, unită neatârnati ! 

Acesta să ne fie devisu,. frații mei! 

Și "n vidţăne repaos să n'avem nici odată 

Pin! n'om vedea îm ţirână pe toți tiranii ei.: 

Destul, destul răbdat-am rușine, umilinţă: - 

Destul Românul fost-a ehiar selav p'al seu pămcut: - 

Devie eariși liber! Tot omul de credinţă 

Se luptă câte n viţă, și dârine în. mormint. 

Vedeţi cum norii negri pe cer se respândiră,: 

"Cum despotismu ?ntinse toiagul seu de fer: 
Cum între ei tiranii popore împărțiră; 

Cum o 'mpărțire nouă e tot ce astăqi cer. 

Si "i vom lăssa să facă, cu brațe "nerucişate ? 

Sun țipăt n'o să essă din largul nostru pept. 7 

Ca să vesteseă lumii eă:"n el un suflet bate; 

Că adi, ea 'n tot-d'a-una, Românul e deseept 7 

In viţa unei naţii sunt dile solemnele 
In carei se cere ca să jertfescă tot; 

Ori drepturi îşi câștigă ori mâre pentru ele, 
Dar nu se dă, ca, selavă, la ecl d'ânteiu despot. - 

Să seotem o strigare sublimă, disperată, i. 

Si care să resune din vârful de Carpaţi 

la marginele țerii; car toți Români 'm dată, 

Prin fapte să arate eă sunt âncă bărbaţi.“ 

- (G. Cretzianu, Pe atrie ș și i libertate p. “31..) 

Veheminţa W. 5%) 

]. Eliade iată cu co stil vehementti ni se deserie în 

Mihaida O. [. sorta României. din timpurile cele vecli 

ale. nenorocirei. sale : -
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„Averea cumpătată și însuși neaverea 

Sătânului nemernici: se spulbera din casă. 
Niei pasere, nici vită, nici fructulă muneci sale 
Nici timpă, nici loci, nici viaţă n'avea în siguranță; 
N'avea să'și plece capuli cu ce sii dueă tralulă : 
Pugară, fără colibă, își blestema ființa; - , 
Statorniei, adăpostu-i chema erudulă nesață ; , 
Stăpâna, elăcașii, totă una : averi erati primejdii, 
Și lipsa cra fâme, frig, tremurii, agonie. 
Copilulă de la mumă ea mielulii spre junshiere 
Se 'ngenunehia naintea heţiiloră de sânge. . . .ă 

Gusti p. 200, 

agnificenţa (p. 89). 

V Noapte pe ruinele irgovistel“ de Eliade şi „0da 
“Statuei lui Michain Viteazul: de V: Alexandri, potă ser- 

vi ea modela de stilu: magnifici. Aci ropioduceră nu- 
mai primele și ultimele strofe. 

O NOAPTE PE RUINELE "LÎRGOVISTCEI 

Sorele peste dealuri mai lumineaqă âncd, 
Radele'i rubin6se „annunţă-al lui appus. 
Și sera, pânditâre sul fiă-quare stâncă, 
Și 'ntinde a salle umbre cutedâtâre "n sus. 

“Şi nalță al seu creştet fruntariul "nalt munte, 
Și eatâ la al dillei mysterios declin ; 
lar ultimele rade resfrâng pe a lui frunte 
A cerului splendâre prin lucidul senin: 

AL serei vânt: adie, și frunda "nfiorăeță, 
Seninul varsă roi verdeata renviind ; 
Cu o cunună dâluri câmpia, "ncoruntidă, 
Și riul p'a lui calle şoptesee şerpuind. 

Pa dlului sprânecnă, pe fruntea lui riposă 
0 verhie cetățuie, focar religios 
„Conservă suvenirea do nSpte sângerosă - 
Que mișeă-a, mele, patim'. în' sînu'mi dureros. 

. . o. . . . . .
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$i!... Clopotul saude! E Gra după urmă? — 

AL repentirii angel cu-acest d'aramă glas 

La rugă chiamă, chiamă pe rătăcita turmă, 

Natura se desteptă; și visele mă las”. 

Rusasce Resăritul ; muntele rubineaţă, 

Râcorea dă viaţă și stellele albeseu ; 
tiul:adapă câmpul que roa însmălteadă, 

Pe deluri înverdite se tind vapori, plutescu. 

Cai, turme, vite multe la apă se cobâră i 

Bat elopote, se seutur” cu-al dimineţei son; - 

La sâjtitul morei undele se "nfăşoră 

Deschis e ochiul qillei acum pe horizon. . 
1. Kliude. 

e 

ODĂ SPATUEI LUI MIHAI VITEAZUL 

Marire, adorare,, ingenunchiere ție 

Gigant din alte timpuri, fruntaş între Eroi! - 

Miha! frate de arme en dalba vitejie, 

Daspe de bronz seump- noă, sosit ear pintre noi! 

Pe 'ntinsul ţerii astăqi e splendidă serbare; * * 

Copiii se simti oameni, bitrâni 'ntinerescii. 

Chiar (erna din morminte s'animă şi tresare, 

Şi umbre inarmate prin aer se "ntrunescii, 

AqI noi, Români, eu toții pâtrunși de-o nouă vieată, - 

Umbriţi de al teii nume feeric, legendar, - 

Cu-o falnieă urmire stâm, te privim in faţă 

Căci tronul. teii prin secuii a devenit altar. 

Şi vultural cu shoru-l din ceruri te "ncunună 

ȘI codrii, antici marturi de gloria străbună, 

Se mişeă 'n sgomot mare de freamet otelit! 

— „Ce este 'n. Romănia ? Ce vifor o pătrunde *“ 

Intreabă pe Danubii Baleanul spărieat. 

— „Siutu Paseele române ! Danubiul respunde, 

„Privesee ! Mihai Bravul în bronz a re "niieat !* 

Aiigust eroi a cărui memorie aligustă . 

"Treeut-a, peste: seculi cu margine ingustă | 

Și sa inseris în rade pe fruntea omenirei ! 

Afara din domeniul nitârer şa peirei!
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. Precum odinioară pe toţi electrisal 
Ei . Cu glasul şi ochirea-ţi de-Arhangel, o! Mihai, 

Privesee impregturu-ți cum vine "ntreg poporul. 
Cum vine să admire in tine Salvatorul, 

. „Veţi cum țeara feriee de-a cesista, pe lume 
i Se simte 'ncoronată en falnicul tea nume! 

Mihai, devină earăși sub cerul stremoșesu 
- Eehoul prea-puternie de glas dumnedeese 

| Saprinde car scînteia de-anticiă vitejie 
In mol earii aducem: ingenunchiere ție . 
Gigant din alte timpuri, fruntaş intre Erol. 
Daspe de bronz, senmp noă, sosit car pintre unul! 

a | P. „Mlerandri. 

7 

+ Sublimulă  (p. SU) 

„de cugetare şi imagini : 2 
CĂDEREA DRACILORU 

„Sta mut marelă Arhangel cu degetul la sură, 
Privia în mărmurire, și buzele “ŞI mușca 
Ferhea trufia "nfr'ânsul, ferbea frizuri de urâ; 

- Bătea timplele-i groaznie, și chipu-i se roșa. 

, O groaznică durere de cup îl stăpâneşte, 
Și fruntea i se înflă, şi ochii Aacari joc. — 
Svăeneștă u lui găndire, și 'ntr'ănsa zămislește. 
Turbează apostatul, o spumă ce, un foe! 

Plesneşte al lui creștet. — Naser Păcătuirea ; 
- Frumoasă,'zimbitoare îi sboară în pregiur; — 

Arbangelul resufiă, își vede zămislirea ; 
S6 'neântă d'al ci farmee ântciul Duh sperjur. 

- Vieleană fără margini, ecreaseă curtezană, 
Robia slabele duhuri ; la toți figăduia, 
Și toţi în ea v&lură de cer o suverană, 
Spre a fi vrednici de dânsa, & "mpărăţi doriu : 

La toți le vine 'n minte și pune residinţa 
Mai sus de tronul veernie şi a se 'ndumneslei. 
A'ȘI însuși, a smulge pe scamă'și provedința . * "Și sceptrul Prea-tărioi spureat a mânui,



Se nehide Empireul, ea fulgerul luceşte 

"0 sabie de flacâui ce ţine Mihail 

Si Pacea le vestește prea-blândul Gavriil. 
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Cu duhul Tiraniei strigară : Libertate? 

(0 mase amăgitoare! un nume pămentese!) : 

Dar bolțile eterii resună : strâmbătate 

Din margine la alta din temelii trosnese. 

Își isbândi cocheta dar țips, se "'ogrozeste ; 

al seu părint aleargă și ochii îi selipese, 

Și tremura la sinu-i, de el strâns se lipeste; 
La pept și el o strânge și 'ntr'una se unese. 

Bubu Cerul ; se seoală Iimpăratul 

Dudue Eterul, eă pasă Mânia. " o. 
Fulgere volvoare în spaţiuri plesnese, 

Focul se întinde și curăţă păcatul ; 
Marea isbuenire opreşte Vecinicia, 
Salta Pirmamentul și sorit se "ngrozese. 

Cugetul de crimă pe unde șerpueşte | 

Tot desfigurează ea trăsnet pârleşte . Ă 

Poe negru-si-roşu laminw se preface. 
Plumb e ușurința ; și cerul se desfare 
Cad toţi vinovaţi, si vijie câdend; 

Haos, besnă mare "i-asteaptă căscând., 

Pica: și se schimbă pe cât es din cer: 
- Capete de ânger, de demon picioare, 

Aripă cereuseă una se mai vede, 

Alta, infernală la vale "nnegreşte; 

Spalmă la alţi capul în besnă precede; 

'Talpele, lumină în cer mai luceşte. — 
Neagră, fum gândă acum sunt solvoare: 

Nume, pomenire din ceruri le per. 

(e mii de miriade de ângeri cârmueşte ;. 

„Cu groază cu cutremur, s să stam pe loe cu frică 

„ȘI să luăm aminte. — Căqutul e Satan * - 

Satan ? vesună cerul, Saten? se "nalţă, pică: 

Satan! din sferă ?n steră, in Maos urlă — AN. 

Ca Soarele de mare, şi încă și mai mare, - , 

Și stins Wa lor lumină ea Urius, Titan
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„Așa ead legioane de duhuri hulitoare :. 
Moloh, Baal, Asmode, Dagon, Rimnon, Satau. 

Cad răpedi nou& dile; căderea se iuțește; 
Din regie în regii mal răpedi -vijăese ; 
Se "ntoaree fle-eare, spre ceruri mal priveşte, 
Și trăsnete 'nmulţite din urmă îi sosese. 

Cad unul peste altul, grozavă e isbirea! 
Sar. flacări fără margiul, în spațiuri se *ntind; 
Naprasniei, grele duhuri ressgudue zidirea, 
Eter, lumini, materii, topese, negrese, apprind, . 

ȘI cad, și cad ea mintea, s'affundă cât Tăria ; 
Vârteje ascuţite și tot se aseuțese, | . 
Și şueră volvoarea, reshubue Vecia. 
Cu cât se mai attundă, ed atâta se 'nnegrese. 

Plesnește Universul, și Besna se despică 
Tartarul. se deschide ; de foe un ocean 
Se "tinde fară margini, și demonii tot pieă, 
Cel mari și mai nainte, din toţi mai grei Satan, 

Acesta ca Pământul, ea Soarele,... mai mare ! 
In repeziunea, minţii, .eu sgomot ajungând, 
In Tartar urlând cade, sattundă ca 'ntr'o Mare. 
0 gaură ea lumea deschide bolhorână. 

, Ă I.. Eliade h. 

|  MEDUL ERNEI 
In păduri trăsneseii stejarii! E un ger amar, eumplit! 
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, 
Far zăpada cristalină pe câmpii strelueitoare 
Pare-un lan de diamanturi ce scârție sub pieioare. 

Pumurf albe se ridică în vâzduhul seânteios 
Ca inaltele coloane unui templu marestos, 
Și pe ele se așcadă bolta, cerului senină 
Unde luna își aprinde farul tainie de lumină. 

0! tabloii măreț. fantastie !... Mii de stele arginţii 
In nemărginitul templu ardă ca vecinice făclii. 
Munţii sînta a lui altare, codrii organe sonoare 
Unde erivățul petrunde seoțend note 'ugrozitoare
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Totul e în ncelintire, fâră vleaţă, fâră glas; - 
Niei un shor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas; 

Dar ce vid... în vada Iunei o fantasmă se arată... 

E un lup ee se alungă după pradai spăimăntată ! 

Y, Alezandri. 

— de sentimenti : 
MAMA 

Fran trei sârmanil : doui copii și-o mamă ; 

Și pâine... unii singurii codru într'o mahramă ; 

„Mama “1 frînse 'n două şi dete pe rând 
Ta fiește care câte-o părticea, - : 

—- „Mamă! atunei copil qiseră plângând : 

“Pie ceţi remâne“.— „Vo — respunse ca. 

| Al Depărățiamu. 

| Conreniuţa (p. 92)” 

o a — (regula) : : 

Quine nu seie măsura, nici a serie pote sei 
Peste alt răi dăm mai mare, vrend Mun răi a ne feri: 

Un vers nu avea putere, şi ajuiige noduros; 
Eu me tem d'a qiece multe și devin întunecos; 

Unul n'are-atâtea dresuri, dar e gol fărd-ajutor ; 

Altul, șă nu se tîrraseă, se perde de tot în nor. - 
Ţ. Pliade h. 

PIGURILE (p. 97) | 

Fiă-eare limbă "și are vocabulariulu. seu, aci se pote 

învăţa diferitele cuvinte alese pentru a exprime diferi- 

tele obiecte sai noţiuni. In limbele” vechi și în cele sel- 

| batece. de astădi, aceste voeabularie sunti forte restrinse. 

şi nu exprimi de câti noțiunile conerete. 

Chiar limbele culte relativii n'au de câtu forte puţine 

envinte în comparaţiă cu ideile ce trebuescu să exprime, 

Shakespeare, care se distinge între toţi seriitorii prin 

marea varietate a, expresiunilorir sale, n'a întrebuinţati 

în piesele sale mai multa ca 15 mii de cuvinte. 

Voltaire și “Goethe în voluminâsele lori producţiuni 

Iasi avută recursii la mai multi ca 20 mii cuvinte.
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“Operele lui Milton nu conţinu de cât $000, iar Tes- 
tamentulu veehiu ne spune, tota ce spune, numai cu 3642 
enviute. 

Copilulu, înainte de vârsta .de 10 ani, și exprime tote 
sentimentele” și cugetările sale, eu ajutorulu a 300 de cu- 
vinte numai. 'Potu aşa s'a constatata, de către mai mulţi 
observatori. că cea mai mare parte dintre țăranii Euro- 
pei nu eunoscu mai multi ea 300 de cuvinte. 

Avuţia limbeloră nu stă dar în. numerului cuvintelorii 
“proprii ce vocabularul conţine, ci în diferenţiarea sen- 
suriloră acestori cuvinte și în combinațiunile și trans- 
formările lori, ce'a co constitue vorbirea figurati sau sti- 
lulu figurati. 

Cuvintele an deci două înţelesuri ; unulă propriu, cela 
altu figurata. 

= 

Vigurile. nu suntu obicinuite numai spiriteloră culti- 
vate. Esemplulii lui Matmontel.— în care unu omă de 
rendii "Și arată superarea ce are cn fomeiă sa — prohi- 
ză. în destulu acesta. 

„De qiei eii așa, ea dice nu, stra și dimineța, noptea si dia toti 
ocărasce (antiteză). Nici odată, niel odată, n'ami odihnă cu densa 
(repetițiune). Tia este o furie, uni demoni (ipevhola). Insă, nene 
rozito spune-mi ce “ţi-amii făeutii ? (interogaţiune). O ceriule! câtă 
amii fostii de nebunii, luând'o de soție! (exelamaţiune). De ce nu 
mamă îneeatu mai bine! Atunci nu 'ţi-așii fi imputati nici cea ee 
me eostişesei, nici necazurile ce "mi daii a te suferi (preterisiunea). 
Dar te rogii, te jură, lasă-m& a luera în pace, sait să morii de num. 
Tremură scoțându-m& din răbăare! (reticonță). Ha plinge ! al! ce 
suileta buni, când ai să vedi că că n'am dreptate (ironie). Ei hine. 
să eredă acesta : într'âderâra sunta fârte via, forte simţitoră (eon- 
cesiune). Ei de o sută de ori amă doriti ca tu să fi fostă urâtă, 
că ami blestemata, amă desprețuită: ochii acești vieleni și inima a- 
câsta amăgitore care m'a nebunită (asteismin), Dar spune-mi daci 
prin blândeţe nu nai putea mal bine domoli ? (eomunieaţiune) Co- 
piil nostri, amicii nostri, vecinii nostri tâtă lumea ne vede țiindi 
casă rea ; cl audă ţipetele tale, plângerile tale, injuriile eu care me
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înăduiși;, ei te-aii veută eu ochii rătăciţi, eu faţa aprinsă, eu eapuli 

sburliti fagărindu-me& și ameninţându-mă; ei vorbeseii eu grâză ; 

vecinii se apropie și "șI istoriseseii ; treeătorulă -aseultă, și are să 

spună și eli altora (ipatiposulii). Ei vorii erede ei eri sunt ună 

văii, unii neomenosii ce te lipseseit de ecle trebuitâre, eă te hatii, 

ca te ucidă. Insă nu,:ei sein forte bine, că ei te iubesei, că anii 

inimă buni, că doreseit a te vede linistita și mulţămită (eoreeţiune). 

Da lasă, lamea nu e nedreptă, scie ea cine e :eulpabilă. Vai! sâr- 

mana ta mamă atâta "mi-a fosti fâgăduiti că îi vei semânu! Ce va 

dice ea ce dien ea? căci ea vede cca ce se întâmplă. Așa, e spe- 

vezi că ea mă ascultă, şi o audă mustrându-te că m& nenorocesei : 

Ah! sermane sinere, dice ca : tu merita o sârtă mai bună! (pro- 

sopopea).“ - | (G.) 

Originea figurilorii 

„Originea figuriloru. su. rădică până la originea. graiului 

  

tiă 'ca omul” niodernii. 

cu dcda-a eopiiloru” din toţi timpii.“ -- T 

„Pentru omul primitiv, pentru poet, pentru copil, dice 

„il. Hasdeu, ! tot ce există trăesce ca dinsul, simte ea 

„dinsul, cugetă ea dinsul, Namie mort în lume, nemie 

„fără suflet. Copilăria nu vrea să redă că esto co-va care 

„să nu aibă viață; şi tocmai. de. aceia, lipsind o antitesă, 

„ca nu pâte să înţelegă însăși ideia de „viu.“ Îmi aduce 

„a-minte că fetiţa mea, când, era de. trei ani, ma întro- 

„bat într'o di cu multă nedomerire : „ee este viă pu Cân- 

stând a-i da un respuns după vristă, i-am spus că vin“ 

“se chiamă ceia ce se mişcă dela sine. Copila sa uitat 

„la 'pendula orologiului de pe .părete şi m'a întrebat ia- 

„Tăși 2 „e6sul e vin? A trebuit să "mi. dau „nu puţină: 

„ostenclă pentru a-i lăniuri, că pendula nu se mișcă de 

„la sine. Fetiţa a eşit din odaiă, lăsându-mă eufundat în 

„gânduri asupra genesii inteligenţii umane. Peste «doi 

„minute ca se întoree şi me vede nemişeat. „lată, 

“stu acum nu eşti viu ?* Nu mai scia ce i-am respuns: 

„îmi amintesc însă că, după o jumătate de oră, am gă- 

„sit pe copil în odaia de alaturi vorbind. cu păpușă, De 

“1 n Curinte din bătrână, t. UL, partea |, fase; 1, p. 120. 

16 

umani Oiiiiili primitiva a avatii.o.limbă: multă nai poe-” 

Acestă limbă se pote compara
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seare o asigura eu mult foe că ca nu este ziuă: și to- 
„tuși, făeând o_enrată teoria, copilul în practică nu în- 
„cela de a crede că păpușă e vină, de vreme ce'i vorbia. 
„Incă o dată, așa este și omul primitiv, așa e şi poetul. 
„De aci tropul. de 'aci metafora. de aci prosopopeia ete," 

„Intrebuinţarea figurilovii 

“Mareoviei mai adăoga despre figuri : „I-iu că trohme să le 
întrebuințăm cu bună măsură şi cumpătare, căci înmulţin- 
dusă cu prisos întunecă ideile în loc: de ale înfrumuseța. 
„8-16 Să isvoraseă chiar din natura luerurilor; arhitee- 

tul cel iseusit nu pune. podoabe și flori la toate părtile 
zidirei, ci numai unde să cor neapărat şi pot-face un e- 
fect simţitor şi plăcut. 

5-16 Figurile să împodobâseă ideile, şi iarăși ideile fi- 
gurile, în cât să se ajute între însele şi să pară a să- 
virși un trup, căci celo mai frumoase figurl vor fi reci 
și fâră putere de nu vor zugrări sentircenturi însufleţite 
chiar de lucrurile de care vorbim. . 

4-16 Să pregătim figurile. de- departe şi să le aducem 
cu meștoșug, întoemai ca florile. care nu să ivese- de o 
dată, ei să formeză cu încetul, pînă când desvoltândusi, 
ne înbată cu a lor dulee mirosire.& — (Bet., 185.) 

Aetafora (p. 98) 

Gr. H. Grandea în-Drama „Elia şi Stefanu“ fil lu 
Alexandru cela Buni, iată ce frmnâsă metaforă ne di, 
când poporulu, apăsata de tirania lui Elia sau Iliaș, vine 
la palata cu Mitropolitulă în frunte, iar Hatmanul Bol- 
dur privindu-i dice: o. . 

„A! Paurulă Moldovei s'a deșteptată în fine, 
A înţelesiăi ncuma că nui se sună bine. 
Flăeaule, te uita la elă : câtă e de brava ! 
Acesta popori odată măcar nu va fi selava. 
Alhita îmi este capulă, dar sînu "mt înfloresce 
Și focula tinereţe! prin sânge mi podidesee!. 
Să ne vedemii acuma strigoi de venetiel ! 
Cum veți voi ea bobula de linte să fiți miel.
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Sunteţi peptoşi când este a storce hiruri grele, 

A sugruma poporulii eu cele mai mari rele. 
Dar, nu mă înceli ochii? Ce.rădi naiutea lori ? - 

E chiar Mitropolitulă. O sântule păstor, 
Așa te vre "naintes poporului “ţi-e loculu : 
Eli de la tine cere săi s'aline foculu.... 

Poetula personifică eu justetă şi sumaţie pe poporulu 
moldovenu prin imaginea taurului sati bourului,: ce e totu 
odată și marea terei, şi care represintă și sumeţia lui 

când e tredita din natura sa cca pacinieă și laboriosa. - 

Capuli albitu şi foeulu tinereţei, este o antiteză metafo- 

rică în care scânteiază simţimântulu bravurei și ali na- 

ționalitaţei. — Strigoi de venetici, e o metaforă ce "1 ca- 

lifică oxactu: caci ei vinu din o altă patrie, din lumea 

morminteloră. — Miciiea ea bobula (firulu) de linte când 

“suntu în perieolă, eu peptoşia când storea la Diruri şi - 

„sugrumă poporulă, suntu figuri forte vii și lovitre. Pu- 

(in mai jos găsimă încă o “metaforă de o frumuseţe rară 

când se respunde Hatmanului, care andind gura mulţi- 

mei întrehă : 

Cunoschi 

„Ce larmă se aude în curte, căpitane ? . 

Boldur 

E uni elohanii. «o turmă de leuşori, hatmane.“ 

Cobanult era „Mitropolitulii, leușorii eran poporul. 
- (Gusti) 

Alegoria. p. 102) 

D. Logof. |. Vacâreseu dice aligoricește pentru 'Para 

Rumânbsea — citeză Mareoviel (Ret., 104%): 

La re închisoare | Ia lor lumină 

S'afa o floare Ma Pe linga torii 

CGipismuită - i __0 văd puţină. 

R dori ee soare; a Ş'ori ee-o vre poate 

i Caci câți se-'nehină O nedreptate
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Ce e "veri e şeata „Puţini adună : 
La răutate! n "Mult pot puţini 

Vie en mine pf Buni împreună! 
„Acum ori eine, i Ah? Înaru: nare 
De e vre unul:. „aci seăpare ; 
Ce simte bine. î- Păpturei, seumpă 
Daţi ajutoare, . “Dă înălţare. 

= Vedaţi ee foare! - "Face pe fire 
Ce pătimeşște ! | Se-tot sa mire, 
Și în ee stare! i Vrând driptă foarei 

“La faptă bună Sa de slâvire. 

ODĂ LA O CORALIĂ* 

> O navis, referent in mare. e nori | 
“Pluetus ! O quid agis! fortiter oecupa 

„ Portum. Nonne' vides ut 
Nudum remigio latus, 

Et maluis celeri saueius. Afrieo, 
Antennaeque gemant, ac sine funibus 

i Vix durare carinae 
Possint imperiosius , 

Aequor? Non: tibi sunt integra lintea,; 
Non Di, quos iterum pressa voees malo. 

- Quamvis Pontica pinus, 
Sylvae filia nobilis, _ 

„Jaetes et genus ct nomen inutile ; 
NIL pietis. timidus navita puppibus 

Pidit; tu, nisi ventis 
Dehes ludibrium, eave ! 

Nuper sollicitum que mihi taedium, 
„.. Nune desideriuiu, curaque non levis, 

Interfusa nitentes 
Vites aequora Cyeladas. | Jlorațiă. 

  * „Nenorocitule vasii, tu vrei să te încumetezi la luptă eu furtuni nouă: ah! ce faci? râmâl mai bine ancoratii în portii. Nu veți tu eti'ţi, lipseseii vâslele; că eatargurile tale struneinate suflândi vân: turile se îndoeseiu, și căi lipsesei frânghiile pentru a: te sprijini împotriva silniciei valurilori? 'Tu n'ai mai multă nicr o pânză care „Să tie întregsă. Tu n'a mal multi nici Dumnedei, pe carii săi poți ruga în nevoe. Durată din lemnăriile unia din cele snai renumite 
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STARFA ROMÂNILORU DE LA 1521 ARE 

„Când amă venită întracesti alesi și de D-deii bine 
cuventati jămentă românâsei, ca să semânu srâăulii celui 
curată și fară neghină, amu aflati întracesta pamentii o 
mulţime de mărăcini; totuşi nu mi-a trebuii prea multă 

ustenela de a-i pulea curăţi, căci toți patrioţii cei adeve- 
rai, dându-mi ajutoru, amii pututu forte lesne semăna 

wrăunţele cele adevărate ; fâră tocmai când dintre semă- 

natele grăunţe, nenumărate mii de flori străluciau pe 
holdele Române, €tă atunci o mulţime de locuste ai ve- 

miti, căutânda ea semănăturile încă până a nu aduce 
doritele fructe, să le strice. Ta acâsta nu puţină m'amii 
fosti mâhnitu, nu atâta căci sciamii, că locustele nici 0 

dată vina ca să dea rodi ei să mănânce sudorea și os- 
“tendla pământului, câtu mai vertosu, căciitare mamii 
încredințat, că unii de nemulă românesei suntu cu to- 

tulă predaţi: în limba grecâseă, și mai bucurosi dici 
„Kegre ti:iyoow* de câtu „Domne milueșce-ne...“ ” 

: - G. Luziirii 
E 

| DARIU ŞI SCIŢII 

Istoria nareză că Dariu, regele Perşilori. &'0 armată 

de Perşi şi de Cireci din Asia-mică trecu în Europa eon- 
tra Seiţilora, carii se aflau de-a stânga Dunărei pre lengi 
Marea Nâgră: însă Sciţii retrăgându-se dinaintea arma- 
teloră lui Dariu, în- stepele lori cele: neumblate, trămi- 
seră drepti răspunsă lui Dariu : o pasere, unii şărece, v 
riscă şi 5 săgeți, emblemă: pe care unu Seitii ee se alla 

păduri ale Pontuluy, în zadari voeşti a te semeţi cu numele și v- 

rizina ta. Vugrăviturile ce “(i îupordobesei pupa nu mângăe nici 

de cum pe corăbierulă înspăimântat de pericolele ce ai suleritu. 

De nu.vei lua sâma, vel ajunge jieăria venturiloră, Ah! vasule 

prețiosit, tu alte ori cauza nepăsărei mele, astăqi îusă obicetulii 

tânguirei și ală îngrijirei mele, nu te amigi nici de cum de stră- 

Iucirea cea înselătâre a: Cicladelori, și ferește-te a intra în mările 

cele preeurmate de insulele ncostea.* (G.) -
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in tabăra lui Daria o esplieă ast-fela : Peryă! dacă nu 
veți fugi prin aeriă ca paserile, pre sub Pămentii ca şy- 
vecii și prin apă ca Vrăscele; veți peri cu toții de să- 

> gețile Sciţilorit. Limbagiii- care decise pe Daria a se iu- 
toree înapui fără nici uni resultatu. (Alihăescu.) 

Ă ENIGMA LUI OEDIPU 
Care este unimalulă care diminsţa umblă în patru pi- 

ciore, la prându în dous şi sera. în trei picidre. (ajun) 

"TARCINIU ȘI FIULU SEU SEXTU. 
După ce Sextu se vedu mai rare peste armata din 

cetate (Gabi), începu a cugeta cum ar reeşi nai bine de 
„4 0 supune. Elă trămise pe ascunsă la tatălu seu ca să-i 
d6 o :noug instrucţiune de cum să se porte. "Tarciniă însă 
nu dede altu respunsu trămişiloru de câtu că, preumblân- 
du-se prin. grădină tăia cu cergeaua capetele mucilorit 
celorii maă înalţă; Sextu, înţelegându respunsilu tatălui 
seu, ucise și elu într'o nopte pre toți cetățenii cei mai 
de frunte, și printr'aecstă vulpeniă supuse pre Gabini 
lui 'Tarciniu. (Aihăescu.) 

Catacresu. (p. 103) E 

Plosca lată 'n pănteci cu pelinu spumânda, 
EI la toţi la masă o trecea perânda— „ Boliut, 

(ir. Grandeu în poezii „Prisonierul“ face o frumosă 
figură de Catacresă, în strota unde dice : 

„Colo tinde-uceste valuri 
Merg și ini se sparg de maluri, Ă 
Este Dâmne! țera, mea,“ |  (Q.) 

. JMetonimia (p. 104). Zi 
10 Iar sângele din spadă cura ca unn isvoră DIR ERII 

Pi , i e Bohut,
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30” In cetatea Clujului, întrunit vechiu patati 

Stă Michaii Vitezulă rese coronatii, 

Ungurii, Româuii, Sușii i se "'nehină 

Duciu revarsă vechia sa lumină. 

a 

40 . Subiu străină, toţi ai cuventatu 

Să nu taie n țeră nici uni capu  plecatu: 

> ă Eciă 

Pie-cine pote tronulii -a dori, 

Dacă simte dorulă a o feriei; 

Cei ee rabda jugulii şi-a trăi. mal vor, 

Merită să-lu porte spre rușinea lori. 
E 

30 Ast-felă vie bucuria! 

Mesele împodobiţi! Ă 
Danţulii eheme-aiel junia ? , 

Bine fie toți veniți. - - Boliul, 

Sinecdocu (p. 106) Se 
a
 

jo Lia lumini stelez (lunei), ecă armaţi soprescii.. . 

| Din ambele taberi, Dravii se priveseă, Dolinut. 

d la apa Vavilonului . 

: Jelind de sora Domnului... . | Dusitei 

“în locu de: - 

La riul Vavilonului, .. - Coresi 
t i 

3» “Murmură Arehipelagulu, Candia e în picidre ; ; 

Pentru patrie şi lege, fericită Hlenulă more. 
Cretzianu. 

.- “e . , . 

Praţii mei de arme, iată-ne in fine , 

La ţinta dorită de voi şi do mine! 

Adi erueea cu luna stai față în fața : - . 

Turculii eu Românulii la luptă se. aţă 

Ad „ Aricescul.
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In loci de „în timpuli nopţei“. Bolintinânu alice : 

“40 „Când lmupu se stinge la negsrulă mormen ti 
„Atinsă de aripi, sultată de venti — 
„Când buha se plânge prin triste suspine — 
„Când răi faci planuri cum ai a rețiue 
„In barbure lanţuri poporulă gemenda, — 
„Când demoni și spaime pe munţi se adună 
„De urlă li stele, la nori și la lună,* 
Intr'una din peşteri în munte riposi, 
Unii omiă re-eare intră curagiosi. 

. - Ă se 

i „AURORA 
„ Când frumosu-i comă sârele ne-arală. 
Domn uli chiamă capii şi le dice "'ndată ; 

“ Boliut. 

lia acesta 'ropu se raportă și libertatea ce se ica de 
i pune uni numeri siguri și determinată în loculi u- 
nui numeri, eare nu “este cunoscuti cu precisiune; usa 
se dice : Acestă casă are o sută de eşiri, în loci de mai 
multe, dar alu cărori numeră nu li se seic esactu, Tot așa 
se înumâră rotundă, scadându-se sau adăogindu-se ceva, 
care ara împedica ea cifua. să fiâ rotundă. Dacă suntă 

-99 de aui, 3 luni și 15 dile, se dice prin sincedocă 
suntii 100 de uni, 1 - E , 

„Antonomusu (p. 108) 

lar tinăra copilă cu buze de rabini 
" Froului (Mihaiu V) la masă turna, în cupă vină. 

: Bolint.; Aihaiii şi Pandurulii. 

| lipsa € p. '109) _ 
— Stefanii alit Moldocei (lomni), vine a-ți vorbi! — Stefani alii Moldocei 1 Daniel îi spune, - Să aștepte afară! suntă în rugăciune.  — . 

: Bol., Daniclii Sihastru, 

e Bo-Tany, Pet, p. 190, o . ”
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Aruşi de adversari pe Om atâta ajunge : 

"fe iartă să-i faci râulă, iar binele (nu te iartă să-l faci) nici 

“ ” sorti, 

1. Elite R., La Schiler, 

“ Zuma 

Ta unele părți, bopoculu, chiar esprime unu verb la 
plural. deși concordlă cu unt subiectă li singular ; așa 
se flice : „acesti resbelu jinură...i : a treia cruciută se în- 

cepură la... acestă espedițiă nu “fură fericită, ete.“ 

Piconasmudă (îh.) 

Ti audă cu urechile tâtă acea lume nenumerată de in- 
secte, ce se strecoră prin erburi (ininda, scârțăindu, flue- 
rândi, şuerându, și tote acele mii de glasuri se înaltă cu 
resuneli putolitai în tăria nopței și limpedescii în aerului 
ci recorosă şi logănă în somnii aufulă lori. adormiti. 

. N AL. Oilobeseu, Dărtiganulii 

Iperbata (p-. 110) 

De lenevire şi de peire ca de aripa Satanei, să fugi. 
Cantemirii. 

Radu "nalţă-o cruce pe care seriu : 
Că acestui singe, cute ere. 

Batori, nu Radu Domnul cel din ţeră. 

"Sub simplele vestminte” ascunde câte-odată 
O inimă de ură și de trădări curulă : 
Precum sub manta d'aur a omului logat | 

Sascunde câte-uu sutlet de patimi deurădat. — Bolint. 

- siteusa (i) 

„Raciue, în  Athalie (a. ID, sc. IL). dice : 

- 2 Ispresiun culese din gura elevilorii normaliştr- -terani- originari 

„din Museelă, Prahova și Ialomiţa. e



> Pia . RETORICA 250 E 

"Intre poporii şi tine ica pe Dumnedei de Jude, - 
Șapoi fiule gândesee că ascunsă sub straia de iui, - 

Ca şi denşii siracii fost'at, ca şi denșii orfelină.  (U.) 

Repetiţiunea (p. 111) 

"ARMATEI ROMÂNE 

Bravi copii ai: României, veseli aţi plecat, 

Aţi plecat cu stegul ţeriismândru și curat, 

Și waţi dus preste hotare, pentr'un seump odor, 

Pentr'a țării ne-atârnare, pentr'al ei onor,: 

Și torarăș bun avut'aţi dorul viu din sîn: 
Ca se ducețţi Inmei vestea. nemului român, 

Er al țerii glas ve dise : „Mergeţi dragi copii, 

„Şi ve "ntorceţi cum ve duceți, mândri, mulți și vii!” 
. ” ” . . , 

- Bravi copii ai României, bine v'ați bătut, 
- V'ați bătut sub stegul țării ... sfântul vostru scut 

Șaţi invins. că la isbândă bunul Dumneleii 

A deprins al țării paloş şi. pe Domnul său. 

V'aţi bătut precum strămoșii se băteau ea, lei, 

Vaţi bătut ca Făţi-frumoșii din poveşti eu smei, 
, V'ați bătut precum in lume nimeni s'a bătut, 

. Șa se bate cum Românul singur e făcut. 

Bravi copii ai României, mândri vați intors, 
Vaţi intors cu stâgul ţerii rupt... dar tot frumos; 
Mai frumos de cum fusese, căci de vulturi dus, 
Steua mândra dujmaniei subt el a apus. 
Șaţi adus ne-atârnarea ţării dragi copii, 
ȘI virtutea ostășeseă, și” trofee mil. 
'Ţâra mândră ve salută ... Doru-i su "mplinit: 
Brari copii ai României, bine aţi venit, 

- ” (Scip. J. Bădescu). 
ge 

| | VENTOASELE. 

„Trei dile și trei nopți ventâsele uu mai steteră. .. De 
ret ori sedseră copacii din rădăcini; de trol ori scoseră 
viurile din cursula loru; do trei ori sfărămară norii îs 

- bindu'i de stânci; de trei ori măturără fundula mării și 
de trei ori prăpădiră fața pământului. 'Pâte fură în da-
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dară! .. Ele intrată a casă care de care mai obosite, 
care de care mai mîniose și mai rușinate:ă - 

Din povestea „Zina Dorilori“ de [. Sluvier. 
% 

- FUGA LUI SELIM 

| Se due, se due vă vântul, se due merea 'maiute. 

Nimic nu-i ubusesee ; nici sorele ferbinte, 

Nici valuri nisipâse ee tree sul paşii lor,... : 

Nici fitrele flâmânde, nici vântul ardător. 
(Din „Fmiri“ de Gr. i, Grandea). 

e 

Repetiţiune esugerată. 

Diaralu Dreptulă oter6 unu esemplu de abusulu ce se. 
face une-ori din repetiţiune și prin urmare de ofeetula 

ce unu asemenea defeeti pote produce. 
? 

D.G... , (pledând) — Dacă împrejurările 6 vor sili, vol fi nevoit. 
să cer onorabilului tribunal sămi admită și interogatorul, — și mar- 

torii, - și jurământul, — şi... 
D. P... (respundându'1): — Cum! voiți ea onorabilul “tribunal să 

primeseă groso modu interogatorul, — yroso modo martorii, — grosu 
modo jurământul, — groso modo tâte mijlocele d- vostră de stră- 

gănire!... , - 

D. D.., (intervenind) : — Nu este de ajuns să se propue înaintea 

onoratului tribunal cutare, și cuture, şi cutare mijloc legal de a 

tae sait de apărare; e necesar să se dovedescă, nui întâiu utilitatea 

și admisibilitatea lor. 'Trebue, prin-urmare, ca culture, și cutare, şi 

cuture, excepţiune ridicată de udversar să fie prealabil discutată. 

Cu sistemul opus, de a se admite cutare, și cutare, și culure, ce- - 

tere fâră diseuţiune... ete. i 

Un prustu nici nu intra, nici nu iese, nici nu 56 a- 

ședă, nici nu se ridică, nici nu tace, nici nu vorbesce. 

nici nu umblă ca unu omn deşteptă. (Le Bruyâro). 

„Aposiţiuuncu Gb.) 

Dunăre ! Dunăre! i | ti 

- Drum fără pulere,...- V, Alexant ri. 

a . s, |
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CINE-SU UNGURII? | 
Inteunu documenti, inainte de 1547, Lradusi și p- 

blicatu în „Arehiva istorică: £. I1, găsim (la p. 32) ur. 
mătorulu pasaggiu ; 

Aluugat. din Burda «de către Perdinanel “ȘI îbantonat de Tuguri, 
— omeni nestalornici cu și norocul; cari socotesc onorabil tot ce 
e utile şi judecă despre binele patriei unu în perspectiva, viitorului, 
ei potrivit cu interesele presentului — regele loan recurse la re 
gele polonă Sigismund.“ (Ifasdeă, P. Giovio). 

= 

In poozia: „O victimă“ atăma o- frumosă fiură de u- 
cesta felu în următorele versuri descriptive : 

“La gât puria o eruce, simbol de sărăcie, - 
Și "n inimă durerea, eternă bogiiție. 
A celor ee pe lume se dica desmoşteniţi, 
Vai ! negreșiti aleşii sunt. cci nefericiţi ! 

” | + A Xiculenu, 

" Ovidiii în „Metamorfosele= dice că avuţiele suntă causa 
. r .. 

tuturora releloru : “ 

e Itum est in visceru terrae, 
Entodiuntur opes, irritamenta mulorim. 

Crreuleţiunea descendentă (î.) 
In „Reshunarea lui Statu-Palma: alama ună exemplu 

când este vorba de Sfarniă-lemne, că: ! 
Unde vede-o stâncă 'naltă el o macină cu pala 
Bulocanii sub pierdre-i daii dadura, dai davaliua 

_ȘI cu petre măcinată și cu petrele-ariineate 
„EI îezesee, bate, umilă riurile turburate, 

Ia : V.. dlexundri 

- -Tautologia Ul.) i 
U riaț” a vieții melc, a vieţi “ui turburată ! 
ji dise cu căldura, Sorin cel întristat. Dolint. 

? 3 -
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În mere mărime a mirărei mirânlu- -mă şi uitâudu-mă, 
stan, ME | (Cantemir). 

- „ 

Fufemismulă (p. 115) - 

Din poesia „Irina dorme“ : 

la acum dosme, si vocewi tace, 

Din eisul alulee no deşteptaţi, 

Fu dârme somnul acel de pace, 

Cu flori curate o presurați. . 

Le. înzseri cete o privighează : 

Lăsațio'n pace, ea reposează!.. 
   

(Gusti, 162) 

Talagiulă (ib.) 

Pe lespede de marmur eu aur poleite, 

Mantila-l purpurâsă, se mișei — a eâdut. Bol. 

Printre iperbate se pote pune și chiasma sai încru- 

cişare, eare restârnă şirula logicu ali euvinteloru pentru 

a face mai mullă impresii “asupra aseultătorilori san 

cititorilor: de cs. | 
Ei 

Semănat am grăi de vară 

Și-a, eşit numai secară (în loci de : „și eşita...)l n 

Acesti fenomenti sintaetien e forte obicinuilii seriilo- 

rilori vechi : 

Nu fe-ași mai pute nita-te . . 

Ierusalime cetate! a . - (Dasiteii) 

In limba” modernă se găsesee cristalisatii în unele lo- 

cutiuni idiomatice. proprii limbei. 

Interoguțiunea (p. 115) 

Numai tu, poporii Române; $ă zaei veeinieti în orbire? 

Numai tu să fii nevrednieii acestă timpi refornnatoi LE 

1, Vegi „Conferinţa D-lui Mastdeu“ Contenparanelă, an. “u, pe 098.
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Numai tu si nu iei parte la obștesea înfrățire, - 

La obstesea fericire, . . 
Î.a ehștesenla viitor? 

Până când să ereqă lumea, o! copii de Românie! 
"Corâ ce dori de libertate a perită, sia stinsu din voi + 
Pânâ cându să ne tot plece eruda ârha tiranie 

ȘI la earulă. de trufie 

Si ne înjnge ca pe noi? 
Până când în ţara nâstră totii streinulg să domnezeă * 
Nu sunteţi 'sătui de rele, aţi arată destui stapâni ? 
La. arme, viteji, la arme, faceţi lumea să privesea 

E Pe câmpia romântsea, 
„Cetea mândre de români, 

V. Alexandri Deșteptarea României 
4 = 

E CE E MAI TRIST PE LUME? 

Ce e mai trist pe lume? lovirea cea din urmă .: 
Orlogiului ec-anunţă un an care-a trecut ? 
Un călător ce perde în codru -i sa urm? 
Sâu omul care perde speranţa ce-a avut? 

E noptea fără stele stu dioa fără sâre? - 
O liră fără edrde, sea flori fără miros? 
Femeea fără graţii, scu fără de candore ?. 
Trădarea ec sdrohesee un suflet amoros ? 

E ore filomela închissă în colivie ? | 
Sâu trista turturieă ce sociu șa perdut ? - 
Martirul care more în lanţuri de selarie ? 
Tiranul cu ruşine din tronul sân eadut ? 

Un june cu, avere care gustâud din tote, 
Curând de urât măre, ne-având nouă plăceri ? 
Un om plin de dorinţa, eare nimie nu pote 
Său omul, fără pâine, supus la mii dureri 

Soția ee nu nasec? ori muma care vale 
Intins pe patul morţii pal său ântâiu năseut ? 
0 fută în mânăstire scu fata ce se perde? 
Ori omul ce nu crede în ceea ce-a eredut 7 

E cânele ce urlă la lună ?n medul nopții ? 
Sen passerea funehră țipând pun vechiu palat?
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Un verme care viaţa uiissescă “n “stau morţii 7 
Sen gomnâtul verginei p'al agoniei pat ? , 

Un “căpitan ee perde înttivi bătălie ? - 
Secu bardul enre cântă dar nu e ascultat ? 

Un învețat eu nume, care nimie nu sei? 

Un om en rassă nceră de rele întinat ? | 

Un câmp întins ce n'are nici apă, iei pășune ? 

0 vechiă capitală fâr de Jocuitori ? ! 

O eupă poleită în fund cu- -amârăciune ?. 

Ori un mormînt ce n'are nici epitaf niei flori ? 

Niei mortea, nici desgustul, nici plănsul unei mume, 

Niei ura, neeredința, nici lanţuri, nici venin, 

Nimic nu-i trist ca, ţera ce perde al stu nume, 

Cu popolul ee cade, ca ultimu'i suspin, 

i ! - G. Cretzianu, 

Subjecţiunea (p: 116) 

„Miveea la bhitae“ dice : 

“e e în viaţa ţărei viața unui om? 

Ce e în primăvară flâren, unul pom ? 

- Ceea ee prin stele este-o stelișâră 

“Și în nemâărginire un minut ce sbors! 

„Danielu Sihastru“ iarăși - 

Ce e ore traiul, daca e rahit? | 

Serhătâre 'n-eare nimeni na zâmhit. Bolt, 
Da a 7 

In „Poetula murindn “ala lui “Eliade, aflămn unu fru- 

mosn esemplu. de subjecțiune (pr. disă, şi de ratiocina- 

tio) în aceste prime strofe : 

A vieţei melle cupă se sparse îneb “plină, 

ln lungi suspine viața'mi se duce și deelin : 

„Niei laerâm” nici suspinuri n'o pot întârdia ! 

In bronzul que me plânge în sonuri preeurmate 

A Morţii mână reee ultima mi ora bate. 

Să gem cr? seu mai bine, să caut. cântă ?
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„Să cânt, qnăci al meu sufilet € neo pa mea Ivră; 
Șă cânt, quâei mie mârtea câ lehedei inspiră 
Pe țermuri d'o-altă lume un grid melodios, 
Semn bun aquesta este, și „geniul mi'l.face, 
De.este-ul nostru suflet amor cereseă pice. 

Un cânt divin dar fiă adio d'aqui jos. 

“In Spargevea sa Îyra resună mai sullimă, 

In stingerea sa lampa do dată se vanimă, 
Și do lumină viiă străluee, și sta stins: 
Lehăda vede cerul la ultima sa 6ră; 
Și Omul, singur Omul, el numai se cohârâ 

Siși numere trecutul, de doruri reîmpins! 

Și que sunt .uste. que que Omul le imploră? 
Un sâre, și alt sâre, o oră altă oră; 

“Și quea venită- -assemeni eu queea que s'a dus, 
Şi que ne-adduce una, eu quea-l-altă pere, 

""Travalliu și repaos, dureri și iar durere, 
Și nâptea peste lume, quând dioa a appns.... 

„Ipostrofu (p. 117) 

MARŞULU ANULUI 1818 (IN TRANSILVANIA) 

Deșteptă-te Române. din somnului coli de morte, 
In care te-adinciră barbarii tâi tirant! E 
Aemn,, or niel-o-dată eroesce-ţi altă sârtă, 
Iv eare.să se "'nehine și eruqii tăi dușmani, 

Acum, or. niel- -g-dată, să arstămi în lume, _ 
Cin aste. mâni mai curge unit sânge de Romani, 
Și cn a nâstre pepturi păstrămii eu fali-unii nume 
Triumfători” în lupte: uni nume de “M'rajana. » 

Inalţă”ţi a ta frunte și vedi în jura de tine: 
um stai ea bradii în-munte voinici sute de mil! 
Uni semnii:ei mai aşteptă și sarii ca, lupii “n stână, 
Barbaţi, bătrânii, tineri din munţi și din câmpii; 

Priviţi măreţe umbre, Mihaiă, Ștefanu, Corvine, 
Româna naţiune, ai voștrii strănepoţi 
Cu braţele armate, cu foeulu vostru'n vine. 
Viaţă ?n libertate, or mârte cere taţi.
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Pe vol ve nimieiră, a pismei răutate . - 

Și drha neunire Jă Mileorii şi Carpati: 

lar noi, pătrunși la sufleti de sfânta, libertate, 

Jurămii că vomu da mâna să fimi în secoli fraţi 

O mamă ședuvită de la Mihaiu celă Mare, 

Pretinde de la fii-i și astă-qi ajutorii 

Și Dlastemă eu laerămi în ochi pe fie-care, 

In orii care pericolii sarii face sândătorii. 

N'ajunse iatagânulii barbarei Semi- lune, 

A cârel plăgi fatate şi adi le mai simțimii, ! 

Acum se 'ndesă enuta în vetrele străbune, 

Dar martori ne e Domnulă, că vii nu 0 voimil. 

N'ajunse despotismuli eu "ntrega lui orbiă, 

Ali cărui jugii din secoli ex vitele "li purtămii, | 

Aenm se "mecreă erudii, în orba lui trufă 

Să ne râpiaseă limba; dar morţi numai o dămu; 

Români din patru unghiuri! acum orij nici-o-dată 

Uniţi-vă în cugetii, uniţi-vă-în simțiri ; 

Strisaţi în lumea largă, e Dunărea-i furată, 

Prin intrigă și „forță, dol6se mijlociri ! ” 

Preoți, cu crucea 'n frunte ! căci 6stea e creştină, 

Davisa-i libertate şi seopulă ei prea sfintii, 

Marimi mar hine-în luptă eu glorii deplină, 

De cât să fini selavi iarăși în veehiu-ne pământ ! 

Andrei Mureşi caut. 

Ec 

TI, Eliad, într” elegie a sa intitulată : O noapte pe vai 

ele Tîvgoriştii, îndreptându-se catre umbrele strămoşi- 

lor, dice: , 

Ba sam venit, o umbre, să turbar pact voastră : - 

Piinţa-mi rătăcită alergă între vol. 

Este ş'ame odihnă sâlășlaire voastră; 

Ya sînt însumi o umbră împinsă de neroi. 

Sînt de al vostru sînge; braţumi nu se-ar MEzĂ 

Daeâ armă slăvită ce vol aţi mînnit; 

Muza'mi a voastre fapte la umbră cereeteză, 

Șa voastră pomenire pana "mi a consfințit, 

7
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Toma me ra emma me ma n poeme oare ra moara re near ranirea: 

"Ea eînt în miezul nopţii a voastre biruințe, 
Ea pe mormîntul vostru laure împletese, 
Isbînzi, fapte viteze, -răshoinice dorințe 
Recomandez eii lumei, Iai vostri fil vestese, (Alare.) 

Faclamaţiunea (îh.) 
i _ LIIBA ROMÂNESCĂ 

Mult e dulce și frumâsă' 

- Limba, ce vorbim, 

ALlt4 limbă-armonidsă 
Ca ea nu găsim; 

Saltă inima 'n plăcere, 
Când o ascultăm, 

Și pe buze-aduce miere, 

Când o cuvântăm; 

Românașul o Iubesee 
Ca sufletul stu. 

0! vorbiţi, seriți româueșee 
Pentru Dumnezta!.. . G. Sion. 

- e 

D. A. Vizanti, ! reproduec envintele eronicarului |. 
» Neeuleea, prin care arată. starea deplorabilă de odinioră 

a țărei : 

„Oh! Oh! Oh! Vai! Pui! Vai. de ţeră! Ce vremi 
cumplite aă ajuns şi la ce cumpină « cădut! Doră D- 
zeă de a fuce milă! Precum a făcut cu Israiltenii, cu 
Moisi Proorocul, de aă despicat Marca Roşie; aşa se 
facă şi cu tine, saracă feră, ca să scapi dintr'aceste o- 
hiceiuri spurcate. 

apoi Însuși exelamă : | - 
Durerose accente! Sfăşietore” suspine eșile din adân- 

eul unui suflet. amârit și preocupat de viitorul patriei ! 

SĂRACELOR TINEREŢE... 
Săracelor tinerețe 
Călătoare și drumețe 

Pe minută şi pe ceas: 
1. În memoriulit săa despre -Yenianin Costaki, pas. 16.
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Chiar ea niște viorele 
Și timpurii brănduşele, 

Viaţa vi-i căt un popas! 
leri și astâdi înflorirăţi, 

Mâni și poimâni vieţuirăţi, 
, Şi mai poimăui vaţi trecut... , ” 

Ne lăsând pe urma voastră 
De eat uitarea ce proastă, 

Un hiet trup zidit de lut! 

lată starea bâtrăneţei! ! 

Şi în câlindariul vieței 

__ Spuncţiml ee-aţi însemnat ?. - 

De căt pofte și dorință 

Aeve şîn neființă, 
Ce mintea vai tulburat! 

Ș'apoi şi ele trecură, - 
Chiar ea o nălueitură 

Ce: ţi s'arată, dar nui. 

a. Lăsând numai pomenire, 

Într'a omului simțire, | 

a De necazurile lui ! "Qi Conali. 

7 

Unii esemplu din care se pote vede cum din figurile 

„arttate până aci ajungemu la prosopopes, este următo- 

-rulu „monologi alu medicului Herman“ din Sorin sau 

„Tăerea hoerilori la Târgoviște“ : | - 

Herman singur. - 

Nimie, nimic... Lumină mi se ascunde mie!...- 

0 studiu fâră râdă ce m'ai înveninat, 

"Pa "mi-ar răpit plăcere și viață și junie, 

Şi nn "mi-ai dat nimica în loe ce "mi-ai luat! | 

“A trobuit a trece cinei-qeei de ani de trudă 

Plecat pe cărţi, să aflu că nu pot sei nimie,, . 

Cici, Belzebut din Tartar să-mi fie mie rudă, 

De sciă mai mult ea prostul ce n'a 'nvăţat nici pie! 

Am etutat misterul în lumi necunoscute : 

Pe Gmeni, pe natură, pe toţi am întrebat ; 

“Mam coborit în lumea mormintelor tăcute, 

Și pe ţărâna lumei adine au meditat; 

- Am despieat țărâna precum și eugetarea ; ,
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Și nu sein cugetarea=e earezar fi urmat 

Alateriei, scă lutul a urmărit suflarea 

Sau alt-fel eugeiarea (să fiii mai acurat ?) 

Mai bine jueam ursul la porţile străine! 

„Căci cel puţin ursarul tot crede în ceva; 
Dar eu nu cred nimiea și nu sciă de fae bine 
Să nu cred; nu scii iar de fae cu râu cumra?.. 

Dar am aflat că nu e mai mare bogâție 

De cât credința nâstră, şatunei am pismuit 

Pe prostul care erede și trece ?n bucurie, 
O viaţă ?n care nu scim la ce am mal venit... 

Ciudata, Dâmne, este ființa omendseă!. . . 

(După o puuză, luând hârca do mort în mână) 

Ah! eată ce rămâne în lume după noi!... 
Ce-ai fost în ustă viață, țărână pământeseă ?- 
Tu pote-ai fost ea mine, împinsă de nevoi? 
Ori pote-o frumuseţă la căreia pieidre 
Ca pulbere-aurită junimea a călcat? 

Ai fost ferice pote? și mânară, ridâtore, 

Ca zisul tinerețel. din lume al sburat? . 

Dar unde e mâăndreţea și dalba ta junie ? 

Voi, care aţi fost iubito, vedeţi ce aţi iubit? 

Vedeţi tot de-odată a vâstră nebunie, | 

Vis dulee ce se stinge îndată cc-aţi gândit!.. 

Dar ce qie?.; el fu pâte, vr'un domn aici în lume: 
Acâstă hâreă, pâte, ce vântu-a trențurat 
Nu s'a plecat în viață; și pâte Pal ci nume 
Mai multe milione de selavi ai tremurat? 
“Dar unde “ţi este tronul, corâna și marire? 
Ah! unde “ţi-e. mindria, poporul eredineios 7 
Un cap de selav alături, nu este osebire 
Din tine și dintr'ânsul; — aveți acelaș os. 
Copii Tel, se jică cu mâna-ţi ee odată 
'Țiind un seeptru jalnie popore ciirmuea ; 
Iar Îhărea-ţi ce fusese odată curenată 
E adăpost de șâreei care adorm în ex!. 

(După o lungă reflecţiune) 

Dar eată noptea trece?!... bălata dimincță 
Trimite înainte-i un dulce foe cerese, 
Sa stingă lampa aur ee ardea încă în ccța, 
Norâsă cm" a nopțel ce visele împletese. .. =
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Colo se sparge unda de undă alungată ; 

Colo din frunţă sună ai noştri călâtori ; 

„Colo privighitorea suspină *namorată, 

De vânturi legănată pe patul ei de flori... 

Râsal, o diminâţă ! şi. fie ea, să paie 

Ca tine bucuria 'n sufletu-omenese ! 

Desfăsură în aer eosiţa ta bătaie 

Pe care fiori de aur şi roze strălucesc! 

Sburaţi, minute blânde, cu arip” aurieă ! 

Vărsaţi-vă, o tlaeări, dintr'al dilei sin ! 

Iar tu corâna lume, o sâre! te vădică 

În calea-ţi semănat: eu “mândre flori de crin! 

„Vin, vin de dă lumină la cei eo vor viaţă, 

Ta eci ce fericirea îu Immne noştenese! Pi 

Gât pentra mine, sâre, tu nai nici o dulecţi; 

De-acees de la tine nimici nu voese!. 

. „a (După o pausă) 

Aşi da ei ori ee lunuri pe-o clipă de eredinţă, 

De dulee fericire, speranţă. și amor. . . - 

Dar, vai! deșerte vorbe! căci nu mai e putință! 

Uniea-ini măngâcre ar fi numai să Mor... 

Ca pulbere de aur ce tâmna văsipesce . 

Din eme-i, de ce ani-mi bătrâni nu se avent ? 

Ah" dac! al nostru sullet ea visul se topesce, 

De ce nu cant pacea îndată în mormânt ?. . « 

“ Dar dacă din potrivă, spărgând a lui prinse, . 

Nemuritor, stavântă... et âncă voii să mor. .:. 

Şi p'ale vântulețe cu line ariplore 

Ca un miros de rose în spaţii voii să shor... 

Si ea, acele stele co scânteie "n lumină 

Pe bolta ee cerâscă volos să m. înclin; 

Si, mă îmbăt de viață în aria senină, 

Damor si de plăcere, şi dulee să suspin ; 

La sgomotul ușure de-aripi de ventuleţe. 

La fremâtul cel vesel al sărutărel lor, 

La ilacăta suavei, eternei tinereţe, 

Rapit de fericire întrun suspin să mur 
Bolintineanu.



2 62 - " RETORICA 
S i . 

PN Dra Dope Parapanta fiat 

  

„ Prosopopea (ib.) 

PROSOPOPEE DU DANUBE 

- Belgrade et Semlin sont en guerre. 
Dans son lit paisible nagutre 
Le vicillard Danube, leur pre, 

S'eveille au bruit de leur canon. 
Il doute s'il râve, il tressaille, 
Puis entend gronder la bataille, 

Et frappe dans ses mains d'âcaille, 
Et les appelle par leur nom. : 

„Allons! la turque et la chrâtienne! 
ă Semlin! Belgrade! qwarez-vous ? 

On ne peut, le ciel me soutienne, 
Dormir un sitele, sans que vienne 
Vous eveiller d'un bruit jaloux 
Belgrade ou Semlin en courroux. 

Hiver, ste, printemps, automne, | 
Toujours votre canon qui tonne! : 7 
Bere du. eourant monotone, , 
Je sommeillais dans mes roseaux, 
Et comme deux louves marines 
JJetant Ponde de leurs narines. 
Voilă vos longues esulevrines - 

„Qui soufilent du feu sur mes eaux! 

Ce sont des soreitres oisives 
Qui: vous mirent, pour rire un jour, 
Face î face sur mes deux rives 
Comme au mâme plat deux convives, | 
Comme au front de la mâme tour, ” 
Une aire d'aigle un nid d'autour, 

Quoi! vous ue pouvez vivro ensemble, - 
Mes îilles? Paut-il que jo tremble 
Du destin qui ne vous rassemble | 

„Que pour vous hair do plus prâs, 
Quand vous pourriez, soeurs patifiques,. 
Mirer dans mes caux magnifiques. i 
Semlin; tes noirs clochers gothiques, N 
Belgrade, tes blanes minarets ? |
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DANUDBIULU ÎN MENILE 

(Traducere) 

Pelzrad, Semlinul se bat de morte; 

Bronzul, silitra bubue forte 

Necunoscută & a lor sorto! — 

Vechiul lor tată, Istrul eanut, 

Din fundul pacinicu sus se avultă, 

Vinede esme seutură ascultă; 

Aude-onunerul, grințare multă... 

Și bate în palme de sealliu brut. 

„Mei-colo! strigă, turcă, erestină! 

selerad, Semline, que aveţi-toi ? 

Nu se mai pâte o di senint 

Nu se mai dârme o nspte lină; 

Pe tot minutul aul nevoi, 

Îneăierare cruntă "ntre voi! 

„lernă si verâ voi w'aveţi pace: 

Metalul bellieu nu, nu mai tace! 

În trestiosul “mi legen mollace 

Domnia la Misvul monoton jocu e 

Ci vai câ lupe rapaci marine, 

(Que răpesl unda prin larzi narrine, 

Din alle vostre lunzi eulevrine 

“apele mi lucii «ni sufilaţi fozu: 

„Par que € fatmee! ine lenive 

NA si ve "neută și ve conjuri 

"au pus în faă pramtbele” mi rive 

Că la o masă doe contive, 

SI că pe frunteacaquelluia si tur 

Arie Vaauili, euib de vultur, 

„Nu « putinţă trai "apreutia, 

Petele mele Eu nara ați buna 

pa vostră port que nui vluna 

Dequăt spre urnă, pesti, uzi, 

ial or” put ss erreri 5 tit 

Miză n apele the ra miti 
   

tin, tn pere tarpelee stiri, 

papal, tra alee, pat tii 7



îm aro aaer 

204 , RETORICA 

  

Dre pie de pa e ape - 

'Trâve! taisaz-vous, les deux villes! 

Je m'ennuie aux guerres civiles. , 
Nous sommes vicux soyons tranquilles: 

Dormons ă l'ombre des bouleaux. 

Trâre & ces debats de familles! 

Eh! sans le bruit de vos bastilles, 

N'ai-je done point assez, mes filles, 
De Passourdissement des fos? ... 

Voyez Ulm, votre goeur jumelle : 
"'Tenez-vous en repos comme elle. 
Que le fil des rois se dâmăle, RR 
'Pournez vos fuscanz et riez, 

Voyez Bude votre voisine; 

Voyez Distra la sarrasine! 

Que dirait PEtna, si Messine 
Paisait tout eo.hruit ă ses pieds? 

Semlin est In plus querelleuse; 
Elle a toujours les premiers torts. 
Croyez-vous que mon eau houleuse. 
Suivant sa pente rocailleuse, 
N'ait rien ă faire entre ses bords 
Qwă porfer î Euxin vos morts ? 

Vos mortiers ont tant de fumte, 
Qu'il fait nuit dans ma grotte aimee, 
D'6elats d'obus toujours semâe! 
Du jour j'ai perdu le tableau; | 
Le soir, la vapeur de leur bouche 
Me couvre d'une ombre farouehe, 
Quand je eherehe & voir de ma couche 
es €toiles ă travers Peau. 
Soeurs, î vous cribler de blessures 
Esperez-vous un grand reno ? 
Vos palais deviendront masures. * 
Ah! qwen vos noires embrasures 
La guerre se tuise, ou sinou - 
«'cteindrai, moi, votre eanon. 
Car je suis le Danube immense. 

" Malheur â vous si je commence ! 
Je vous soufire ici par clemenee. 
Si je voulais, de leur prison
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„Qua staţi o dată! tacă-re gura! 

Mie 'mi desplaec-amesteeătura, 

Guerra civilă, certele urra 

Sunt betrân, uite... să dorm şi eu! 

Busta cu certe, urri de familii, 

Și făra vostre uet, bastillii, 
Pind "n sit 'mi este, a melle fillii, 

Cu assurdirea valului greu. 

„Ulm, vă & soră; ei ea îmi place; 

Blânde eă densa, faceţi que face; 

Regii deseuree'şi firul în pace, 

Voi sueiţi fusul, rideți voios, 
Vedeţi mai eolo Buda vecina; 
Cătaţi la Dristra la Saracina, 

Que-ar iece Fina daqua Messina 

Ar faece ast net în polei jos? 

„Semliu, ea este a mai țifnosă : 

- Tot ca începe eu relle sorţi 

Credeţi voi re qu'undami hulosă 

Să nu mai aibă "n elina'i stâncâsă 

Între-a ei. ţermuri și de fer porți, 

Ci tot să dueă Lai vostri morţi? 

„Pivele vostre fae'o fumată | . 

Que'mi bagă noptea "m spelunea-umată, 

Grândină bomba, plumbi "ndesată, 

Quât qioa albă eu nu mai vâd! 

Și apoi sâra, aer, răedre | 
Mi le înnâeă a lor vapâre 
„Dâsă, sinistră, quât niei luedre 

De stea mă lassă să întroveq! 
„Surori, 6r” credeți qud-e nume mare 

A v6 tot punge necontenit ? 

Ve spargeţi, ardeţi palate-altare 

A! fiţi cu minte, dați ascultare 

Resbellul tacă; quapoi menit, 

Ve sting cu tunul. M'aţi audit? 

„Qusei sunt Danubul, al vostru tată; 

Sa nu 'mi puiu mintea cu roi-o dată, 

Qu'apoi vai vo&! Vorhă curată, 

Și d'oiu dă drumul p'alle câmpii
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„ Mes. flots lâchâs dans vos eampagnes., 
umportant vous et vos campagnes, 

Comme une chaine de montagnes 

Se ltverait â Phorizon!* 

Certes, on peut purler de la sorte, 
. Quand c'est au canon qu'on repond 
CQuand des rois on baigne la porte, 

Torsqw'on est Danube et qw'on porte, 

Comme YEuxin et ViTellespont, 
De grands vaisseanx 'an triple pont; / 

Lorsquw'on ronge cent ponts de pierres, 

Qu'on traverse les huit Bariăres, . 

Qwon reegoit soixante riviâres 

Et qu'on les devore en fuşant; 
Qwon a, comme une mer, sa houle: 

Quand sur le globe on -se deroule 
Comme un serpent, et quand on eovule 

De Voceident:â Lorient. „Victor Ilugo.. 
ze 

Apelor melle învolborate - 
Unde câ munţii îneatenate, 

VE smulgu eu tâte alle surate, 

Colibi, palate, temple, geamii.“ 

Nu & greu cui-va cu-ast fel de sortă 
A vorbi ast-fel cu cetăţi, munţi. | 
Quând spală, mie: regala pârtă | 
Quând & Daiubul și quând miţi. portă 
Că, Euxinul și Elles-puuţi 

- Nave gigante eu triple punți. 

Quând sute poduri de pâtră bate, 
Quând opt Bavarii mi le străbate; 

fŞ6i-deci de rîuri le ia pe spate, 

Și mi le înghite da însărit : 

Quând are valul câ și o Mare 
Quând ia da lungul globun currare, 
Șerpue, curge fărd 'neetare 

DelaAppusuri la Răsărit! 

IL. Heliade Rădulescu. 
+ =
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Muritor, ce vii aicea viața să'ţi mai prelungești, 
Ia sama că'n toate celea, periciunca ta găseşti : 

Munţi se pornesc, s inci se sfarmă, isvoare şi curg 

Copaciul creşte și cade, părăele petre-"'neacă, 

Muşehiul, ce'] calel eu piciorul, este fearba din vechiu, 
Strălueitor putregalul, ai fost copae eu mărime! 

Carări vezi pe petre roase ? urme de om însemnează ; 

Găseşti pământ ars de focuri? la vatra ta cugetează. 

Tiumen stă pe o schimbare : toate tree... și mor și por: 
Dar şi moartea este viaţă pentru e cei care o ce 

şi seacă, 

. Conali. 

Dialogismulăi (p. 118) 

Bătrânul Dan ascultă grăind dor vechi stejari 

Creseuţi dintro tulpină pe eulmea cea, de munte 

Şavând: ea o corânâ un sceul pe-a lor frunte. 
— O! fvate, ice unul, un vânt în mied-de-nopte 

„Adusu-mi-ati din vale lung vaet, triste şâpte!. 
„E sabie în țâră! au nărălit Tătarii! 

„Şacum în bălți de sânge își jueă armâsarii !“ ” “ 

— Aşa! respunde altul, colo în depărtare ” 

„Hăritam astă n6pte pe ceri lumină mare! a 

„Ard satele române! ard holdele *n câmpii! 

„ărd coaril!... sub robie cad fete și copii, ' 

„Și ?n fumul ec se 'nalță en larme sgomotise 

„Sbor suflete gonite din trupuri sângerâse !* 

| V, Alexandri, 
se 

Boileau înfăţișeză pe uni autori apărându'şi versu-. 
surile : 

Mais souvent dans ses vers un auteur intraitable 

A les protâger tous se croit intâresse, 
Et d'ahord prend en main le droit de Poftensi, 
De ce vers, direz-rous, expression est basse. 

— Ah! monsicur, pour ce vers je vous demande grâce. 

Repondra-t-il d'abord. — Ce. mot me semble froid,
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„Je le retrancherais. — C'est le plus bel endroit! 
— Ce tour ne me plaît pas. - 'Tout le monde admire. 

- Ast. poet, eh. I, v. 208.5 

“Optaţiuuea (ib.) 

Indreptătorul lumii, 
Tu ai mărit popore, . 

Le-ai pus “lu legi pre sânte, 
ȘI. le-ai format în Staturi ; 

Măresee și pe moi. . . 

Din gloria strabuna 
De ammu câqut, ne 'nalță; 
De ammu uitat. unirea, 

Que'i întâriă 'ntru tote 
Acun. ne fă uniţi. 

Sa seim quw'avem dreptate, 

| Să seim que, quine suntem, 
BE aşi să nu se uite: - 

O naţiă mărtiră po 
Que-ammu fost, și que-ammu fi noi. 

(Eliade, Cântarea dimineții). 

Imprecaţiunea sai blestemulă (p. 119) 

BLESTEMUL "ȚEREL-ASUPRA NEMULŢUMIRIL STRĂINILOR 1 
Dumnedeule "ndurate,. 

Dreptule judecător, 
e Vedi'mi- a mea strămbătate, 

Și le fii resplătitor! 

%* . Ades pe-a sale versuri poetul ne "mpacat 
Pe toate-u le protege se erede'ndrituit, 
Și "ntâi ie apararea eu drept de om jignit. 
De-i zici ; „aceste versuri sunt rele.,.. cugetaţi . 
— Cât pentru-aceste versuri vă rog să le lăsaţi, 
Respunde el deodată.— Acest curânt e rece - 
De sigur eu aş seoate.— Ba foarte bine trece, 
— dici nu-mi place mie, — De lume-i admirat. 

Tr. de A.. Naum. 
1 Din „Plângerea și tânguirea Patriei: de P. Muuinuleanul. 

i
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Drept a lor nemulțămire, 

Dă-le scîrbe și amar; 

Dă-le dreaptă resplătire, 

Ca m'aii prădat în zadar, 

Er 
Mânia ta sei urmese 

Ori măear unde-or umbia ; 

Osânda ta sii: vînese 

Veri”pe ee loruri vor sta. 

P'rică dă-le să se teamă. 

Şi frunda când s'o mişea ; 

Pribegind, să bage seamă 

Chiar de vânt când o' suila. 

Pă-le lor ealleu pustie, 
Ca să umble rătăciţi; . 

Arată a ta mânie 
_. Şundo or fi pribegiţi. 

Drepta ta le resplăteseă - 

Cestor nemulţămitori ; 
Urgia "ți săi osândiscă - 

Ca pe nisce-împutători. 

Curse "m callea lor le pune. . . 
Să cadă ?n perqare toţi: Ie 

Nu mai vadă qille bune, 

Nemulţămitoril hoţi. 

Pașii lor le potienesee, . 

Să maibă unde scăpa: 
Adunarea lor sdrobesee . 

Ori unde se vor atla, 

Să nu pâtă să'și găsescă 

Loc să fie odihniţi ; 

Parurea să rătăceseă, 

Și să fie necăjiţi. 

Nu “şi găsâseă und! să ști 
- Câtu-și de puţintellii loe ; 

Fa ca cerul să nu-i vadă, 
Și se pice peci foc, -
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/ 
BLESTEMUL LUI GRUI SÂNGER 

Tu, proelet, ueigașe! infame parieide? - 

Tu, pentru care astă-di totii iadulu se desehide, 
Tu,-răpitorii de dile cui ţi-a dati: viață, nume! 
Atunei â, ta osândă sfârșiti să aibă 'n lume, 
Când astă huturugă de arboră arsa suh care 

rimele tăi zace ueisii fără suflare, | 

Va da și flori și frunde, etern, fiinda udată 

Cu apa cea din vale în gura ta cărată. | 
Er r pân'atunee, iazmă, ce a născutii Păcatuli, 

Legată "n înfrățire cu Râulu ne 'mpăcatuli, 

In viață și ?n mormânţu-ți “în veci să nu guşti pace 

Și cugetulă din tine saudi că nu mai tace; 

Să nu priresci tu cerul și omenirea ?n față! 
De focii săţi fie apa şi sârele de ghiață! 

Să bată ?n tine biciul urgiiloră turbate 

Pân n'a mai fă pe tine, loci unde a mal bate! 

Toţi şerpi! de pe lume să casă "n a ta cale! 
Si "ntâmpini numal ură, să nu simţi de cât jale! - 

"Sâ chiemi cumplita mârte, și ea Ta ta chemare 
„Să ridă, să te lase luptândi cu-a ta mustrare, 
Ineâtă s'ajungi tu însuși a te feri de tine 
Prin ultima ta crimă, uciderea de sine! 
Blestemă! blestemi pe capu-ți în lunga vecinieie! ' 
Â ta eenușe peară în vâati, și nâgră fie! 

Alexandri, Gr ui-Sânger. 
. = 

IMPRECAȚIUNEA CAMILIEI. 

Rome, unique ohjet de mon ressentiment ! 
Rome, î qui vient ton bras d'immoler mon amant 
Rome qui ta vu naitre; et que ton coeur adore! 
Rome enfin que je hais paree qu'elle thonore! 
Puissent tous ses voisins ensemble conjurts 
Saper ses fondements encor mal assurâs! 
Et, si ee n'est assez de toute I'Italie, 
Que Orient contre elle â l'Oecident s'allie ; 
Que cent peuples unis des bouts de univers 
Passent pour la dtruire et les monts et los mers! 
Qwelle-mâme sur soi-renverse ses murailles, 
Et de ses propres mains dechire ses entiailles;



  

DODI of D700 POPA PP DAAD DIO DP Di DD DDD IRI PAIE PD 

I . - [pă APENDICE 2 Ț 1 
. 

  

Que le courvoux du ciel allume& par mes voeux 

Passe pleuvoir sur elle un dâluge de feux! 

Puisss-je de mes yeux ş voir tomber ce foudre, 

Voir ses maisons en cenâre, et tes lanriers en poudra, 

Voir le dernier Romain & son dernier sonpir, 

Moi seule en tre cause, et mourir de plaisir! 

: Corneille, Horace, * Ss 

Ipotiposa (îh.) 

ONOPTE LA MORMINTE 

„Mergâm pe căl selbatice, 

Cătam adăpostire ; 
Tar umbrele lunatiee 

Rideau p'o monastire. ; “ 

Urla departe tunetul ; 

Arama gemătâre 

Vărsa prin aer sunetul 
„Ca harpu plângătore. 

Lătva mai colo câlnile 

La neguri fumegâse ; 

„Roma! unicul ohieetă al turbatel mele uri, 

Roma, cărei a jărtvit braţul tăi pe-al meu amantii, 

Roma unde te-ai născut şi pe care-o adorezi, 

Roma, pe care-o urăse pentr onârea ce îți da: 

Prad'ajuneă la vecini, dusmanii sei conjuraţi 

Ca so surpe'n fundamenti ce nui încă întărit! 

Ş'al Italie! pâmântă de nu li- ca fi destul, 
Dele mâna'n. contra sa Resăriti-Apusul tot : 

Ş'unii popori de mii de mii tăbărână din Universit 

Și treeend și munţi și mări! pustiez-o, dar de tot; 

“ Pacă însași ai cădea peste dânsa murii sei, 
„Și chiar eu-ale sale mânt rumpă'și sinun măruntii ! 

De-al meu glasi răsbunătoriii ceriit-aprins, întlăcărat 
Vers'asuprai unii: potopii, unii potopi de, foci nestâns! 
Ca să pociit cu ochii mel videa fulgerul "eădend, 

Sai văd curţile eenuși, şa ta laură, în serumil! 

Sa 

Ei 

văd gar, pân în finit pe Romană sulletu'și dând, 

pricina lor să fii; şapoi de plăceri „să mor.“ 

pa . - Te, de Gusti, 
. 7 

1
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Scoteaă din sropă mânile 
Seheletela hidâse. 

Amarul glas al ventului 
Cânta duidse cântece, 

Și vermele mormântului 
Rodea pe morţi de pântece. 

"Pe munte stenoa nopţilor 
Paru-se suferindă, 
Aşa cum fruntea morţilor 

Se vede gălbenindă, 

Fumaiu pădurea, văile 
De neguri fumegâse ; 

Umpluse tâte căile 
Fantasmele, selipâse. » 

| Iri acră glasul elelor 

Vestea a lor venire; - 

Urla asupra, stelelor 
Demonii cu serâșuire 

Uni fulgeru! . „. norul fumegă, 
Și tunetul râspunde ; 
Iar ploea, cade, spumegă 
Ca turburâse unde. 

În preajma monastirilor 
Umhlând mă răticisem, 

La locul cimitirilor 

Cu morţii mă oprisem. 

Atunci din sînul norilor 

Vultari en negre pene 

De ţipetul prigorilor, 
'Vipă și ei cu lene. 

Apoi s'aud resunete 
De triste mult suspine: 
Uni mortă gonit de tunete 
Veni, urlânăd spre mine. Dolintinenu.
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DUMBRAVA „ROŞIĂ 

In pelele unui munte se întindea o câmpia mare, și 
anu sore strălucitora o lumină... Duoi inși se preâmblau 
încetişoru printr'iînsa.... stă ades6 în locu şi apoi se por- 
iai mai departe... Precum spicurile în vremea eosei zacii 
nnele peste altele, asa şi 6se peste 6se de morţi grămiă- 
dite acoperiari pământul.. „.. nisce petice de stâguri sfâșiate 
și acăţate ânco de prăjina lor plecată. d abic se iai mis- 
cau de vântul ce dogoria... unii nuorn de 'corbi fOlfâia pe 
dasupra croncăind, vâltură și se înrârtejiu în.tote părțile - 
Şapol: de o dată se asvârlia cu iuţelă peste 6se... Nicio 
locuință nu se mai zăria în acea valle a morţii... ici colo 
nisee movile, semenate toră rondă, înereţiaa numai ca 
nisce valluri luciul câmpiei... şi pe fiă-care din ucele mo- 
vile era câte unu semnii deosebiti... pe una o eruee rosiă 
plecată... pe alta una turbana sângerată cu semiluna în- 
fiptă pe dinsul... mat departe o lance tătărâseă 'sferâma- 
ta... şi acolo stau, mormane grămădite de pe semințiă şi 
lege, osele n&murilor care se întâmpinară pe acestu câmpu 
de bataia... fia-care la unu locu cu ună semna de isbâa- 
da..... La marginea câmpiei: cra o padure, din, fundul că- 
ria so audia esşind o fâşiire neînţellesă..... o plângere ce 
semeni cu vaietele sulfletelor ehinuite.... Copacii erai îm- 
pestritati de frunde felurite, pline de o rouă, TOȘIĂ.... ȘI 
în vârful unui stejaru  betrânu unt vulturi albi folfia 
din aripi... Si la fiă-eare din acele mormane ceci duoi 6- 
meni îngenuehiat şi diceau Împreună : „Slava ţie, ţerra 
„năstra |... „ feciorii Hunilor Sat încumătatu ca să te sup- 
„Pună..... şi tu ai fostu mormântul lor.... Potopul Asiei a 
„Yrutu să înghită lunea... şi tu iai pus stavilă.... Unu 
„Bemu de rasboinici a rîvnita la turmele tale şi la grâ-. 
“nele aurite ale holâclor tale... și tu ai legatu pe r&s- 
„boiniei câte duoi duoi.... șiai arati eu dînșii t6rrina. 
„Și ai semă&natii: cu sângele şi eu sudârea lor dambraru 

„7oșiă, pădurea sângelui. « Bileeseu, Cântarea României. 

La Cozia 

Ale turnurilorit umbre peste unde stati culeate, 

Catre țărmulă din potrivă se întindi, se prelungesci, 

Ș'ale valurilorii mândre generaţii spumegute 

__ Zidula vechia alu mănăstirii în cadență , lă isbesea. 

_ 7 pf . , 1$ 

,
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Dintr'o peșteră, din râpă, n6ptea ese, m&-împresdră, 
“De pe muehe, de pe stâncă: chipuri negre se coboră ; : 

„ Musehiulă zidulul se mișcă, .. printre iarbă să strecdra 
„O saflare eare trece ca prin vine uni fioră. 

„Este. cesula nălucirii; unit mormânti se desvălesee, 
O fantomă-încoronată din eln ese... 0 :zăresei,. 
Ese,- vine catre țermuri, stă în prâjma el privesce. .. 
Riulă înapoi se trage... munții verfuli “șI elatescă. 
Aseultați... marea fantomă face semnu... dă o porunei, - 
Oştiri, taberi fără numără împrejuru-! învieză. .. 
Glasulă el se'ntinde, cresce, repetati din stâncă "n stânoă, 
Transi vania Paude, Ungurii se înarmeză. - 

. 

Oltule, eare-al fostă martora vitejiiloră trecute, 
Și puternici legiâne p'a ta margine-ai privita, - 
Virinţi mai, fapte cumplite, ţi suntă ţie cunoscute, 
Cine 6rl pâte să fie omuli care te-a "ngrozitit? 
Este -ela cum li arătă sabia ș'a-lul armură, %) 
“Cavaleră de al eredinţii. sst ala Tibrului stăpâna ? 
Trajant, cinste a vechii Rome, ca se luptă cu natura? 
Uriașă e-ala Daciei, sau e Mireea celui bă rânu ? 
Mireea ! mi respunde d$lala; Mircea. Oltul repeteză, 
Acestii sunetii, acesti nume valurile "[i primeseu ; 
Unulu altuia "lu spune, Dunărea se-înseiințâză, - . 
Șale el spumate unde căt.e mare *lă pornescu. 

„* “ Salutare umbră vechi !-priimesee închinteiune 
De la fiii României. care tu o al cinstită ; , 
Noi venimn mirarea nâstră la mormântu-ți a. depuze, 

"Vâcurile, ce-înghită n&muri, ala tau nume l'aă hrânita! | 
- n Gi. Alexandrescu, 

Acuunulaţiunea (î) de efecte . 
dJoad dice lui Mathan : 

Eh! quel temps fut jamais si fertile en miracles ? 
Quand Dieu, par plus d'eftets, montra-t-il son pouvoir ? 
Auras-tu done toujours des Yeux pour ne point .voir ? 
Peuple ingrat! quoi! toujours-les plus grandes merseilles? 

*) In biserica de la Cozia, Miveea este zugrăvită în costumir de Cruciatii. - . |
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Sans &brauler ton eocur, frapperont tes oreilles ? 
Paut-il, Abner, faut-il vous rappeler le cours 
Des prodiges fameux accomplis en nos jours? 

Des tyrans d'Israăl les eslâbres disgrâces, — 

Et Dieu trouvâ fidele en 'toutes ses menaces ; 

Liimpie Achab actruit, et de son sang tremp, 

Le cuamp que par le meuntre îl arait usurp6;. 

Prâs de ce champ fatal, J6sabel immol6e, 

Sous le pied des ch vaux cette reine foulte; 

Dans son sang inhumain les chiens d6salter6s, 
Et de son corps hideux les membres dâchires ; 
Des prophâtes menteurs la troupe confondue, 
Et la flamme du eiel sur Yautel descendue; 

Elie aux 6lements parlant en sonverain, 
Les cienx par lui fermâs et devenus d' airain 

Et la tarre trois ans sans pluie et sans rosce; 

Les morts se ranimant 4 la vois d'Eliste: 
Reconnaissez, Abner, 4 ces traits &elatants 

Un Dieu, tel aujourd'hui qu'il est dans tous les temps. 
Il sait, quand îl lui plaît, fuire celater sa gloire, 
Et son peuple est toujours present ă sa mâmoire. 

(Racine, Athalie). 

Şi când a mai fostu Sre mai bunu timpu de miracoli ? 

Cand s'a aretatu 6re mai tare Dumneqei ? 
Vederea-ţi este data ea să fii orbu mereu, 
Poporu ingratu ? cumu! ore minuni ori eatn de 'nalte 

Nu sunt în stare-a face ca, i: ima-ţi să alte? 

Sa-ţi mai aduecu aminte, o Abner, de trecutu, 

De atâtea minuni multe ce chiar noi le-amu sequtu ? 

Lovirile venite preste iyranii care 
Pe Israel apassă cu-atâta, "'nverșunare: : 
Achab nelegiutulu sdiobitu si immolatu 

- Pre însuşi câmpulu care elu la fost usurpatu; 

Apoi chiar Jesabela, regina îngârmfata, 

Pe același locu căqutiă, de esii sei călrată 

Din sângele ei negru bându cânii însetaţii; 

Din eărnurile sale rumpându înfuriaţi; 

Profeţii, de mineiune în ameţela mare, 

Și flacăra certsea venită .pe altare; 

Ca suveranu Elie în ceriuri comandându, 

In tablă de arama totu cerialu transformându,
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În trei ani'de neplâia useânduse pamântulu 

ȘI Eliseiu pe Gmeni seulându-i eu cuântulu ?. 

Marturisesce, Ahier. ea astadi Dumnegeu 
A fost ea totu deauna și câ va fi mereu : 
Elu seic, când voeşee, mărirea să-și arate 
Şi nu uită poporulu eu suflete eurate. _ Tr. de Sion. 

e Leâna (p. 120): 

RADU NEGRU 

Radu Negru Bassarab era un om nalt, bine format, cu 
faţa smadă, barba căruntă și plete lungi lasate pe spate. 
pe cap purta diademă,. vesmintele cusute cu fir, crau lungi 
până la piciore, cu nasturi la pept şi cu brâul aurit, pe 
dâsupra purta un -vosmăut blănit a căria blană pe mar- 
ginea.de din afară eru nâeră, in mână ținea sau un bas- 
ton lung: cu gherdan (panglică) do aur, sau: miniatura 
bisericei Aormirea Maicii Domnului. făcută de eli li 

20 Btopea 

CARACTI RISTICA LUI STEFAN CEL MARE 

„Era acest Stefan Vodă omu nu mare la statu, manios și degrabă 
vărsa sânge nevinovat; de multe ori la ospețe omoria fără: judeţi. 
Era întreg la minte nelenevos, și luerul său știea sil acopere; și 
undo nu cugeta acolo îl aflat; la lueruri de răsbâe meşteri, unde 
era nevoa Însuşi se vâra, ca vădindul ai săi să nu îudărăpteze. ȘI 
"pentru accea rar răstoii era de nu biruia. Așișderea și unde Vi- 

“- vaia alții, nu perde nădejdea că știindusă cădut jos, se ridica de- 
asupra biruitorilor.: Fara după mârtea lui, și fiinl seu Bogdan Vodă 
urma lul lua-se de lucrările vitejești ;. cum se tâmplă din pomul bun 

„Si râdă bună se face, 
Ingropatat pre Stefan Voda în monăstirea Putna, cu multă jăle şi plângere a tuturor ” locuitorilor țerei, cât plângea toţi, ea după 

- ună părinte a lor;.eâ cunoștea toți că s'aă scăpat de mult hine și 
„apărare; ee după mortea lui, în dlicca Sfântul Stefan Vodă, nu pentru sufleti că este în mâna lui Dumnedeii, că el încă ati fost 

eu păcate, ce pentru Incrurile sale cele vitejești carele nime din Domni nici mai nainte, nici după aecea nu Pat ajuns,“ 
. - : (Gr. Ureki) 

“e
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DOMNA STANCA, soţia tul Michaiă 

Era o femeiă, allâsă acâstă demnă, ale cării calități. chiar duşmanii socului ei nu se putură opri a le încun- nuua cu laude entusiaste. Bună, blândă, suppusă, ângeru de mumă și de soţiă, ea adesâ. domolia iutâla şi aspri- 
„meu caracterului sogului ei și într'aceiași vreme, inimă 
eroică, ca împărtășia de multe ori primejdiele bărbatului 
seu, insocindula în răsboie. şi penă pe câmpul băttăllii- 
lor, stând la esta lui. „N Bălcescu 

30 Caracterulă sai Portretulii 

PORTRETUI, LUI TUDOR VLADIMIRESCU 1 
„Ludor era bărbat serios și gânditor; om drept și e- 

nergic; activ și sever; uneori crud şi chiar resbunător. 
Scurt la vorbă și hogat la minte, qieca Dumitru Căţel 
(Bresniceanu) din Corneţi. un bătrân ca de 80 de ani, 
unul din Căpitanii de Panduri ai lui 'Pudor, Niei odată 
nul a vedut nimeni rîănd; numai odată se dice căl a 
vâdut zâmbind, doi confidenţi ai sti, Gârbea și Miu. 

" „Statura lui Tudor era de mijloe; era om legat, cum - 
se dice, şi Qui constituţie robustă; culorea părului ș'a . 
mustățelor era galben-castaniu ; iar părul era dat pe spate, 
în formă de chică scurtă, lăsând a i se vedea ceafa TAssă,; 

_ fruntea lată şi încrețită; sprâncene grâsse și cam lăsate 
pe ochi; ochii căprii, en uă căutătură cruntă, ce însufla 
respect şi frică ; faca smeadă, cam prelungi Și Cam Uscă- 
țivă; nasul drept și potrivit; gura bine făcută; mustata 
grosă și tunsă, lăsată pe buze; bărbia cam rotundă; și | 
un negii pe umărul stăug al obrazului: 

Portul lui 'Ludor, în timpul Rovolutioi, ceru: 
„În “ap, căciulă dreaptă și înaltă, de harșie neagră și 

cu fiindul de postav al). ia | 
Peste cămaşă purta pieptar-cu șireturi negre. 
Po asupra pieptarului, dulamă - încopeiată, de culore 

negru-verde, și lungă pănă .jos de genuchi. 
Pe dasupra dulamei, cepehen pănă la brăi (un._fel de 

seurteică,. eu scu fără blană). | . 

1 “După „Istoria reroluțiunei române de la 1521* de C. D. Ari- 
eeseu 1874 pag. 40.
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(Giambele aceoperite eu poturi strimţi, cu copei și gă- 
itane. 

In picidre, cisme lungi la drum, şi în oraș cu iminei, 
a . Uă sabie turecaseă atârna după gât, cu găitane grose. 

La drum purta pistole la coborul calului. 
Iarna purta pe d'asupra vestmintelor uă tătarea.* 

40 Cronogrufiu 

FUGA ŞI RISIPA “ȚEREI LA 1821 1 

La anul 1821 Fevruarie in 22, sâra, spre 23, când 
fară-de-legile n6stre au incordat arcul dumnedeeseci ur- 
gii și "l-au gătit pe el, și in tr'ânsul au gătit vasele mor- 

„ei, că un trăsnet din ceriii ai cădut peste nenorocita 
“I6ră acesta cumplita risurătire a Grecilor. Și îndată 
după aeâsta, nemai putând suferi grozăviele și relele ce 
urma cu necontenire și eu sporire, au început fieşte-ea- 

„rele a'și căuta seaparea vieței sale. Toto averile elirono- 
„misite și agonisite. erau de nespusă supărare celui ce le 
avea și unde apuca svirlindu-le le mistuia, de nimie alt 
ingrijindu-se fără numai de viață. Cămpi cu necuprinsă 
de ochi intindere erau plini de popor, eeriulu având a- 
eoperemânt și așternut numai pămentul. Șiraguri necur- 
mate pe drumuri, de. barbaţi și femei eu copii- in braţe 
inbulzinduse, năvăliaa la seapare. Codrii eci mai adânci 

- gem6u de popor rătăeind. Cel mai ticălos bordeiu, în lo- 
cul de scăpare, se părea palat la cei cari. mai inainte nu 
incăpeaii in cele mai destătate curți; iar cei mai mulţi 
dintre aceștia se destătau.pe sub trăsurele lor dosinduse 
de sore şi de plâie. Intru v așa înfricoșată privelişte 
am dat și căi dosul urgici şi am trecut peste hotar in- 
tr'o căruță prâstă, imbrobodit peste obraz cu un brău de 
lână. cu o manta nemţâscă imbracaţ Și cu o pălărie pe 
cap. Ticălosul om, ce nu'și inchipueşte ca să'și apere 
viața LI Și am ales loc de tristă petrecere in satul Co- 
lincăuţii. Fiește-care vestire -din jalnica patrie 'm1 adăo- 
gia rana in suflet şi parae de lacrimi în oehi!... Numal 
cetitul și tâlmăcirea cărţilor *mi mai dadea prilej de pu- 
țină alinare... ă -* Y. Costaki, Mitropolitu. 

1 Vegr Memoriul d-lui A. Vizanti p. 65.
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SBURĂ'TORUL (fragmenta) 

Eră în murgul serci și s6rele sfințisse ; 

„A putilor cumpeni ţipând par qud chiemă 
A.satului ciredă que greu, mereu sosisse, 

Și vitele muginde la sshiab întins pâșiă. 

Dar altele-adăpate trăgea în băttătură, 

In gemete de mumă vițeii lor strigă; 

YVibră al serei aer de taur grea murmură; 

Sglobii sărînd riţeii la uger allergă. 

S'astâmpâră ast sgomot, șa laptelui fântână 
Incepe să s'nudă ea şoptă în susur, E 

Quând ugerul se lassă sub fecioresea mână, 

Și prunea vițellușă tot tremură *mpregiur. 

„Incep a luci stelle rând una quâte una, 
Și focuri în tot satul încep a se vedea; 

'Târdie astă seră răsare-âcum și luna, 

Şi eobe quâte-o dată, tot cade quâte-o stea. 

Dar câmpul și argtoa câmpenul ostenesce 
Și dup'o cină scurtă şi somnul a sosit, 

". Tăcere pretutindeni acuma stăpânesce, 

Și lătrătorii numai s'aud necontenit. 

E n6pte "naltă, "'naltă;, din midlocul tăriei 

Vesmîntul. său quel negru de stelle seminat 

Destins coprinde lumea, que "n brașelle somniei 

Vis6qă quâte-a ievea deșteptă n'a visat. 

“Pacere este totul şi nimişeare plină: 

Un cântes sau descâutee pe lume sa lăssat; 

Nici runda nu se mişcă, nici ventul nu suspina 

Şi apele dorm duse, şi morele au stat. . . 
i 1 Helade R, 

dv Topugrațiu 

CĂLUGĂRENII 

Drumulu, care merge de la Giurgiu. spre Bucuresti, 

trece printr'o câmpiă șâsi și deschisă, afară numai din- 

iuni lozu, dot poștil departe de acsstă capitală. unde 

ela se află strinsu și închisa între nisee d6luri pidurose,
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Intre aceste d6luri este o vale largă numai de uni pă- 
trară de milă. acoperită de erângu. pe care gârla Nejlo- 
vul,, ce o înnâeă și păraele ce se scurg din dâluri, o 
prefaeă într'o baltă plină de noimolă şi mocirlă. Dramulu 
acolo trece în lungulă acelei văi, . parte pe 0 şoseu de 
pământu. parte pe ună podu de lemni, care amendoui 
sunt așa de strîmte, în cât d'abia -pâte coprinde ună cară 
lărgimea lori. “ 

„> Aeâstă strămtore, pe care locuitorii o numescu Vaduli | 
Călugărenilorii, fu alesă de Mihaiu Vodă „pentru lupta cea 
mare cu Tureii. Astă-di acestă vale se află. întoemai după 
cum ne-o descrii analiştii acelora timpuri. Nici unt mo- 
numenti “nu ne arâtă că acolo fu lupta cca -erâncenă pen- 

- tru libertate. Românula trece acum cu nepăsare. printr'a- 
coste locuri sfinte, fără ca nimici să-i aducă aminte, că 
pământula, “ec calcă, e frământată eu sângele părințiloru 
sti şi acopere osele vitejilora!!. N. Bălcescu 

60 Descripţiunea sau Demonstraţiunea 

Logofâtulă Miron Costin ni dă o demonstrațiune prin. 
deseripțiunea venirei unor lăcuste pe la 1655. 

„Uu unii anti nai nainte de ce sai rădicat mil Matmanul Câ- 
zecese asupra Leșilor, aprope de vremea săcerei, eram pe atunei la 
se6lă în Bar în Podolia; pre cale fiind de la sat spre oraș, numa 
ce văduiii despre amâde-qi. ună nour unde se rădică ca o negură; 
ne-ai părut că vine o furtună cu ploe de odată, pănă. ne-am tâm- 
pinat cu nouru de lăcuste, cum vine o 6ste stol în loc ni s'a luat 
sorele de desimeu lăcistelora cele ce sbura nui sus, ea de-trei sad patru suliţi nu era mai sus, cară care cra maj jos de unii stat de 
vmiă și inai jos sburu de la pământii, Urletii, -întunecare, asupra v- mulul sosind se rădica grezee mal. Sus, “cară multe trecea alăture cu 

„omul, fără sicla de suuetu de ceva, se rădicu în sus, de la omu o 
bucată mare, acei poeudă, şi așa mergea pe deasupra pământului ca 
de doi coți pănă în trei. sulițe în sus tot într'o desirue, și într'und 
chip. Unu stol ţinea unu essă bun, și dacă trecea acest stol, laal , doile ecs sosta altul, și așa siol după stol ţinea cât ținea din prănzi până în desară., Unde cădea la mas ca albinile zăcea, nice cădea stol peste stol, ce trecea stol de stol, și nu se pornra până nu se încălzia sârele bine spre prânzii, și călătoria până În desers, până ln etdere de mas, cădea.și la popasuri. Insă uude mânca ră-
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mânea numai pământul negru împuţit, nice frunze, nice “pale, ori 

carbă ori sămănătură nu rămânea, și se cunoştea și. unde poposia, 

că era locul nu așa negru la popasii, cum era unde mâneca acea 

mânie a lui Dumneţeu. Câteva ile ai fost acea urgie ; din părţile 

de jos mergea în sus. Şi tot atunce aii fost lăcuste și aice în țară, 

si apoi după aceeu și al doile ânu ai fost lăcuste, însă nui puţine.“ 
. - (După Gusti). 

ARDELULU | , 

Pe culmea ceea mai înaltă a munţiloru Carpaţi, se în- 
tinde o ţ6ră mândră și bine-cuventată între tote tările, 
semănate de Domnulu pre pământu. Ea sâmănă a fi unu 
măreţu și întins palatiu, capu d'operă de architectură, 
unde suntii adunate și aședate eu mândrie tote frumuse- 
țile naturale ce împodobeseii cele alte-ţinnturi ale Euro- 
pei. Unii brân de munţi ocolesee precum zidulii o cetate, 
totă acestă ţeră,.şi dintrinsulii, iei; colea, so desfaeii, în- 
tindendu-se pâne în centrului, ei, ea nisee valuri prop- 
titore, mai multe șiruri de doluri înalte și fiumose, mă- 
rete, pedestaluri înverdite, cari vârsă urnele lori de ză- 
padă peste vii și peste lunci. a 

Mai presusii de acela brâu muntosn, se înalță doe pi- 
ramide mari de munţi, eu erestele îneununate de o veci- 
nică diademă de ninsâre, cari, ca doi uriași, stai la am- 
bele capete ale ţărei, cătânda unulu în facia altuia. Pă- 
duri. stufose, în care ursului se preumblă în voiă, ca unit 
domnit 'stăpânitori, umbreseu culmea. aceloru munți. 

Și nu departe de aceste locuri, cari “ţi aducu aminte 
natura ţerilora de miadă nopte, dai, ca la porţile Romei, 
peste câmpii arse şi văruite, unde bivolulu dormiteză a 
lene. Ast-tela medă-nopte şi medă-di trăesei într'acestii 
ținutu, alături una cu alta si armonisîndă impreună. 

Aci stejurii, braii și fagii trufaşi înalță „capetele lucru 
spre ceru; alcturi, te atundi întro mare de grăi şi de 
porumbui, din care nu se mai vedu calulu și: călărețulu. 
Ori încotro te-i. uita, veuli 'colori felurite, ea unu întiusii 
curcubeu, şi tabloulu celu mai încântătoră farmeeă vede- 
rea : stânci "prăpăstiose, munţi uriași alo eăroru . vârfuri 
mângăe norii, păduri întuneeose, lunci, înverdite, livedi 
mirositore, văi râcorâse, -gârle a cărorii limpede apă curge 
“printre câmpii înflorite, pâraie repedi, cari mugindii gros- 
nicu, se prăvăleseu în eataraete, printre acele: amerință-
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tore stânci de pâtră, ce placu vederii și o înspăimântă 
totu -de o dată. ÎI | 
„Apoi în toti loculii, dai de rîuri inari, cu nume ar- 

moni6se, ale cărora unde poită aurulu. In pântecele a- 
eestoru munţi zaeu- comorile minerale ecle mai bogate 
și mai felurite din Europa : sarea, ferulu, argintulă, a- 

“rama, plumbulă, mereuriula... și în sfârşită metalulu cela 
mai îmbelșugatu de cât tâte, aurulu, pe care "lu vedi stră- 
lucinda pânt și în noroiulă drumuriloră. 

Ast-feln este era Arddlului. „N, Bălcescu 

. Troia (b). 

Cu Ironia ai fi baljocorit pre Isop, qiee Molnar, € că- 
ruia cu cât fire iati dăruit ininto frumoasă, cu atât iai 
dat fată unita, și cu cât lau podobit cu frumsețele în- 
țelepeiunii, cu atât lau lipsit de aeâl6 ale frumseţii cei 
dinafară. - DE | 

Aseundeţi faţa o Soare! pentru că Isop 'iţ stinge ra- 
“zile, cși afară de Zidire, pentru că întru amândoi ochii 
săi poartă doi Sori, de eare să lhimin6ză toată lume, furi 

“și tu Galaxia departe de' Ceriu, de nu vei să te rușinezi 
de rușine, ne avînd atâta lapte alb, cât iaste acela, care 
arată pre trupul său acest: Tinăr frimos, și Narţisul Fri- 
ghici. Și cine vreodată au văzut trupul său cel î'podobit 
cu haruri, încât uimit fiind să nu fie strigat, o frumsâțe, 
ear stingi și pre frumscțele Ceriului! o albiciune, care 
iaste destulă a albi și pre noapte, și a înălbi și pre. în- 

„tunetrece!-eu adevărat, când îi văz umerii obrazului, îi 
asemăn cu doao grădini, care nu odrăslese alt, fără nu- 
mai “Trandafiri și Crini; când ună uit lu buzele lui, mi- 
sa par ca cum ar îl plsmuite cu văpăi, care aprind și 
iubirea; când it soevtese fruntea, văz acolo varsată toată 
săninarea Ceriului; când îi privese sura, mă minunez de 
dinsa ca de o Comoară insutleţita, care ţine în sine Mâr- 
găritari albi; iarăși de voi întoaree. privir6 cătră mâlnile 
lui ecle eilibii,: și catră capul lui cel de âur, cunosc îu- 
dată, cum că fire pre accl6 lu plasmuit pentru Schip- 
tru, iară Capul pentru Cunună împărătâsea. 

: . 

* Jielurica, paz, 483,
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V. A. Beldiman, în tragedia sa. Eterie, deserie Tubia 
(şanţă de'ntărire) făcută la Sculeni de volintiri, în mod 

ironiei : - 

„Tabia după gătire a sentări treuoa, 

Cu care pe improtivnici să potă al speria; 

Tunuri fiind numai doue, era lipsă și necazii, 

“A lul Pomir isteţine au făcut la toți obrazii. 

Ai pus cofe "n loc de tunuri, cu gunoiu le-ati coperit; 

Cofele erai spre spaimă, iar gunoiul de 'ntărit. 

Priveşte omii eu priință, vei ee duhi neadormit! 

Ce înaltă iseodire în veci a fi pomenit! ” 

In vade: de doue qile tabia au isprăvit; . | 

Actsta nu este basnă, s'a vălut, mulţi ai privit. 

Dar nu știu, spre aparare ai scurmat atât pământu, 

Saa la totă cteria gătea numai unii mormântă !“ G. 

Ironia Sorrutică 

Tinerii din Atena, uimiţi de gloria unoriu bărbaţi ea 
“Pemistoele, Cimone, Pericle și plini de uă nemăsurată 
ambitiune, dupo ee primiseră câtu-va timpu lecţiunile so- 
fistiloru, se eredeau capabili a ocupă funcțiunile cele mai 
importante în Statu. Unula dintr'nşii, anume Glaucone, 

_ care mavei nici chiaru dout-deci de ani, și-propuse s&' 
-. aspire la una din cele mai înalte functiuni, așă în câtu 

nici din amicii sau consângenii sti nu-lu 'putură întorce 
de la uă resoluțiune atâtii de neconformă cii etatea și cu . 
talentele sele. Numai Socrate reeși-a lu face să şi scâm- 
be părerea." - PE | E 

Aşă Socrate înteluindii uă dată pre Glaucone lu-întrebă : 
— Adevărata €, Glaucone, cea-a ce am auditu cd esti 

dispusu a intră în afacerile publice ? 
— Da, respunse Glaucone. | 
— Forte bine faci, adause Soerate ; acesta € cea mal 

frumosă ideiă, pentru co ce ondre pote fi mai maro de. 
câta acea a do a fi conducetorulu afacerilora publice ? 

Guvernânda Statula vei pute fi utila amieiloră, ți-vel i- 

lustră familia, vei întinde fruntariele patriel tele. Mai 

târdiu vel deveni renumiti nu numal în Atena, ci chiară 

în tirecia întrâgă, și pâte co numele tei se .va trâmbiti 
ehiara printre națiunile . barbare, ea alu lui Temistoele,



284 , RETORICA 
rep per re pr pa a na n op pranaa aa Poet re ee manea ace naos maa 

și. ori-îneotră vei merge, vei fi recunoscuti Și respectata,” 
„Uni îneeputu aș de insinuantă făcit-cea mai mare plăcere lui Glaucone și-lu dispuse a asculta voiosă cele ce voii Socrate st-i mai dică. Aşi derd, Socrate continu- ându-și raţionamentulu i dise: 
— Sciutu -este de toți, Glaucone, co dâed vrâ cine-va se fiă stimatu- întru asemene funcţiune, trebue să afle “midl6cele prin cari ar put să fiă utili Statului. 
— Aşi este, dise Glaucone. | 
_—Rogu te der, pre. Deii nemuritori, aduse Socrate, nu-mi ascunde nimieu și spune-mi, care. este celu dân- tâiu servițiu ce (i-ai. propusi a face Statului ? 
Dero fiindii eo Glaucone tăeci, eași enmmu ar fi cuge- „tati la cele ce trebuii să răspundă, Soerate I-(lise : 

-— A mări veniturile, -erodi, - 
;— 'Poemai acâsta, urmă Gilaueone. | — Prin urmare tu seii destulă de bine sorgintea ve-. niturilori Statului și la ce sumă se ure ele; ca, deco n'aru fi îndestulătore în vro-uă parte, să afli midlocele cele mai nemerite spre a-le mări. a 
— Ti-juri, respunse Gilaucone, eo asupra acestui pun- eta am făcuti pâna acuma nici-uă refiesiune, | — Dâeo nai ţinute conta de venituri, * cunosci cel „Puțini eheltnielele Statului; pentrir €6.voindu tu să ad- ministredi cu prudenţă, va fi pote necesari se suprimi totu ce este de prisosi. : __— Imtadevăru nici la acesta n'am cugetatu, qise Glu- ueone. : N N e 
— Cumiă vei pute tu dâro se înavuţesci Statulu, dâeo nu-i cunosci nici veniturile, nici cheltuielile ? întrebi So- crate. a 
— Pote cine-va, reluă Glaucone, se înavuțeseă unii Statii, distrugenda pe inimicii acelui Stati. 
— Adeverati este, dise Socrate; Gus6 spre a face a- costa trebue mai ântâiu să fii învingători : în alta modu ese în periculu de a perde Și ce ai acumu. Pentru a- costu scopii dâro este necesari Se cunosei cari'și câte suntii forțele Statului și ale inimieilora, spro a put& de- clara reshelii, deces forțele Statuilui suntu mai mari, şi a renunță la acestă ideii în ceasul opusu. Spune mi dero, cari și câte suntu forțele Statului nostru pre useată' și pre mare, și câte ale inimicilora? : .: "
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— Intr'adevăru, cu n'așă pule spune acâsta așă pre 
negândite, respunse Glaueone. 

—— Arâtă-mi celt puţină, dâeă ţi-ai fientu niseari-va 
însemnări relative la afacerile Statului, pentru co mi-ar 
plăe€ forte multa să vădu es cugeţi la ce-va buni. 
— Nu mi-am fâcuta până acumu nici asemeni notițe. 
— Forte bine, forte bine, urmă Soerate. Veda bine! 

ev deco vei fi tu în capnlii afacerilori publice, nu vomit 
pute se ne așteptâmi în curândă la neseari-va îmbunt- 
tâțiri, pentru es-ţi remânti multe lucruri pre cari trebue 
se le scii, și ui ehiara multe cercetări de făcutu. „i 

Socrate 1 făci şi alte întrebări asupra unoru lueruri 
tota așă de impor tante, la eari Glaucone nu sei si-i dea 
nici-uni respunsu. Atunci Socrate I-dise: 

-O iubitul meu Glaueone? ubsortă ca nu Cuniu-va, 
împinsă de o dorinţă „pre-ardătoriă de glorii-și de ondre, 
s& cadi în desondre și în dispretulu publieu, espunându- 
te a faco cea-a ce nu scii. Dicd doresei a fi stimati de 
“concetătenii tăi caută mal întâia, te consiliediă, a-ți pro- - 
cură cunoseintele necesare . pentru a esereită cumă se: 
cuvine demnitatea la care aspiri. 

Glaucone profită de consiliele cele înțelepte ale lui So- 
crate și căută s& și procure instrucţiunile necesare, mai 
înânte de a solicită veri-uă funcţiune sai demnitate în 
Stata. 

Acestă Jecţiune a celebrului peripateticu narată de Xe- 
nefonte se pote dă în tote timpurile, și pote fi utilă mul- 

_toră persone ambiţiâse ca Glaucone. - | 
Duţă „Vocea Română“ din Craiova, în. Î, No: $. 

se - 

Vulpea îndreptându-se către corn îi dice : 

| Jupâne eorbii, plecăciune! 
A O Domne! Ce frumuseţe! 

Ce pasăre ! Ce minune! | 
Ce dragii de pene măreţe!... Î. Heliade Pi. 

- Asteismii Q. 121) 

n fabula, lur Donici Vulpea (ice Magarului : 

„Mintosule ae unde vil?
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Sarrasmulă (ib.) 

Iudeii: Qiceau Ini Is. Chrs. pe cruce: 
„Ua!..: tu care strici hiseriea și în trei dile o zidesei, eob- 

râ-te de pe eruce de esci fiulu lui Dumnedeă !* - 
. EA 

Asemenea profetulu Ilie batjocurea pre popii lui Raalu 
când i se rugau de plâiă, dicându-le : 

„Strigați mat tare, pâte că Dumneţeulă vostru, dârme,: 

Iperhola (p. 122) 

De trei gile lupta n'a mai încetat, 
Și 'Tâtarul pare «a înaintat, o 
Dar Buzescu Preda vede cu durere 
Florea României ce pe vale pere. 
Trece înainte pe un cal în joc, 
Co vărsa din ochi-I /lacăre de foc. 

: i ” 
| 

Aşa Sorin gândesce. Tot pare ca se plânge. . 
Se stinge luna în aer și stelele se joc; 
Câmpia se preface în ocean de sânge; 
Și florile 'n șopîrle, și aerul în foc, 
Şerpi se rădie pe esde și limbele arată : 
Ei fug ca să se seape și 'n sînu'i se strecor, 
Și inima se simte de ei înfiorata ! 
Iar buiniţe țipânde se las pe e! din sbor, 
Nori negri se rădică, și foe și apă vârsă,. 
Cât nu îneape locul aice pe pâmânt. > 

« Pământul se despica în inima lui asă, 
Și morţii își seot capul și strigă din mormânt. 

?0lintineanut.  - 

V. Alexandri în legenda „Resbunarea lui Statu-palmă” 
ni dă ună șîri de iperhole. Așa nrieșul Strâmbă-lemne 
vorbind cu gomenul sta Sfurma-pâtră despre frumuseţele 
Ilenei Consinzenei, și că buturuga Statu-palma e tatăl ei, 
cărula la nuntă îi fu vornicel Pepelea, pufnese de-un 
Tîsu, care simţimântu poetul nostru ceată cum îl esprimă :
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„Urieşii stând pe este au trântit uni hohoti nare 

Cât sau resunată pământul într'o lungă departare, 
Și toţi vulturii din codri ridicându-se pe rentă 
S'ah nalţat în norl să vadă ce minune-l pe pâmenta ? 

Apoi mai departe atlăm altă iperholă, când Statu-palmă 
desperatu de răpirea fiicei sale și alergând spre acesti u- 
rieşi dice : - 

- „Sâriţi vol urgla lumei, sâriţi! ţipa Statu- -paimt 

Resturnaţi copaci'n codri, măcinați d6lur și. stânel, 

Astupaţi cărări și drumuri, turbarati apele-adânel ! 

Puneţi stavili netreeute sus din ceriurl până jns., 

'Trestians, Trestiana; ni-a răpit'o Fet-frumos ! 

Strofa de la finitul acestei logendo o unii adevărata bu 
cheta iperbolie, când urieşii la viderea lui Fet-frumos cu 

Trestiana ce trece pe sub s6re îneaeră lupta : 

„Sbor copacii cătră store, “stâncile prin nouri sbor . 

Și din ceriă ca să-i sdrobâscă, ele cad pe capul lor! 

Spun povestile e'atunce Statu-palmă dintr'uni plopt 

Chicoti . , . apoi calare sări- pe-ună epure sehiopn 

Și privind la Urieşii morţi pe munte și pe vale, 

Dise; Miea huturugă, carul mare mi'l prevale 1“ 

Basmele ar putea înadeveru st fie basme, dacă fi-- 
gura iperbolei n'ar juea cel mat mare rolu: în ele. Eesa- 
geraţiunea ridicată pănă la imposibil și minune este su- 

fletulu și admiraţiunea basmelor... Gusti, Ret., 160 

De când erai ca carba anticii codri deși, 
Și miei ea moşunoae Carpaţii urieși, 

Şi vâile profunde și Iatele vâlcele / 

Ca pe o apă lină uşoare vălurele 

De când in lume lupii erai păstori de oi, 

Și urşii eu cimpone miinaa eireqi de boi; 

De când purta 'm eosiţe Ileana Cosinzană - 

0 floare cântătoare, o floare năsdrăvană, 

N'ai fost copilă 'n viață mal dulce, mai aleasă 

Decât frumoasa Lia, fecioară *mpărăteasă ! 
„Alexandri, Legenda Cioedriei.
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Cum a intrata Petru, așa a şi eșitu' printre: ine şi flori, 
pe palma năsdrăvanalui printre lei, balauri și năsdrăvani... 
Când fu apoi în şeaoă. privi a dată în dărăti, şi vedu, 
că lumea întrâgă s'a porniti în urma lui... Hei! dâr şi-au 
datu de omii! — Nu ea rântală, nu ca gâindulu, nu ca 
dorului, nu ea blestemuli, ci mai repede de câti cun 
trece fericirea s'a fosti lasati Petru pe cale... Gona re- .. 

- mase îndărătii şi Petru sosi pe josă la Sânta Vinere. 
Din basmul „Dina Zorilor“ de IL Slarici. 

A fostu o-dată ea nici o-dată; pe cândi se poteovea 
puricile cu nou&-deci și nou& oca de ieri la unu picioru. 
și se suia în Slava cerului și striga că nui e greu. 

Litota (p. 123) 

- 0. Boliae în poezia Muncitoriul ni da una frumos ec- 
semplu de litotită prin versul următoriu, ce arată dure- 
rea și sărăcia maicei lui. ! 

„Plângea pe dos paie pe care mă născusă.* 

Cuvintele doue paie arată o puţinătate, dară în sine 
zugrăvese icona cea mai marea sărăciei (Gusti) 

. * ”. 

Ms "ntreb ce este cre a nostra missiune 

Noi care-aiel în viață n'avem de cât o qi? 

Nol ale căror fapte, țărînă, fală, nume, | 
Se spulberă în vânturi "nainte d'a luei ? : 

" Bolint, Scopul omatluti 

Per i rasa (p. 12%). 

Bolintinânu se exprime în noduli: următori, voindi 
să spună că ai trecuti doui ani. 

Două erni albiră de două ori pământulă, i 

Alexandrescu, arată că au trecuti dou nopți : 

De două ori nâptea cu umbrele sale 
Emisferulă nostru Pa înveluită. 

.
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Virgiliu voind să qică că e târdiu, se exprime as-fel : 

Et jam summa procul villarum culmina fumant, 

Majoresque cadunt altis de montibus umbrae. 

Ia Boileau : ” 

Les ombres cependant, sur la viile epandues, 

Du faîte des maisons descendent dans les rues.. , 
5 _ . . . 

In loci de șâpte dile, Cirandea dice : 

De șâpte ori se stinse a dilei stea de foe 

De ştpte ori o n6pte ardinte îi apucă, 
Și nieăirea n'afia d'adipostire loc, 

vorbind de fuga Ii Selim prin pustie, în pooma orien- 

tale Emir, _ _ 

Antitesa (p. 125) 

LA SCHILLER (fragmenta) 

Este o viaţă mârtă, precum şo mârte vie; 

Ci este și Viaţa que nu mat are morte. 

Unii preferi pe una, și alţii şi-allegă alta. 

E. tristă-a Omenirii: fatala, erudă sortă. 

Avusi de adversarii pe Om; și-atât ajunge: 

Te cartă sâ'i faci râul, iar binele nici mort; 

Insultă'lă, te ondră; striveşee'lii, te adoră ; 

Dăi glorie, onsre; te'mpilă de ultragiit ; 

Dă Patrie, dit nume; că el te expatriază : 

Dă'i Adevăr, Dreptate ; Calumnia'ţi e parte. 

E orb și “i dal Jumină? — FI vede câte nai; 

E mut, şi "li faci cu limbă? te mușeă ei vipera: 

Dă viitor, viată, că "(1 Ia cl și Trecutul; 

Realţă']a pân'l ceruri, de viu, te-afundă în iad; 

Acesta e păcatul sâti omul cel căduti!! 
Ţ. Ilie Ii. 

19
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VIAŢA 

Simţim timpul cum se seurge 

Cum torentu-i pe pământ - 

Tot restornă și distruge; 

-Pimpul curge 

„Viața fuge, 

Și eu-acâstă suspinare 

“Ne tîrăsee la mormânt, 
0! Nimie cât escă de mare? |. ('onta.. 

„ „Antilogie (p. 126) 

MĂRGĂRINTA DIN MUNCEL 

Mama pentru-al. ei copil are scumpe dismlerdâri, 
Are inimă eu ochi, are ochi cu sărutâri, 
Plânsul lui e plânsul ci; ori ce 1 doare pe ea doare, 
Ea trăosce pentru el; când el moare și ea more! 

V. Alesandri 

Hipolit spro a da Ariciei o idee despre locul cel o- 
cupă ea în gândirea sa; Racine îl face de-a dice : 

„De: față fug de tine; absenta te. găsese,* 
ii = 

ADIO LA PATRIE 

“Te lasu, dulee Românie, 

Dar d'a vre și Dumnedeu 
A veni și rândul-meu 
Să mor, să trăfesei în vie, 

Mârtea, pentru-a ță seâpara 
A fost tâtă ținta mea; 
Fericirea "mi ques mai mare 
F să mor quând vei_viă | Eliade 

y art aopi 2 Comparaţiunea (p. PRD 
"Ca un glob de aur luna strălueia 

Și pe-o vale verde oștile dormia; 

Pe o stâneă negri, întun vechiii castel, 
Unde cură: n pâle un rîu mititel,
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    Plânge și suspină tânăra domniţă, 

Dulee şi suavă ca o garofiţă; 

Căci în bătălie soțul ci dorit 

A plecat cu 6stea şi ma mai venit. 
Ochii sei albastri ard în lacrimele, 

Cum lucese în roă două viorele; 

Perentarul ager și cu lungă chică, 

Intră în oștime fără nici o frică, 

Tare ca unii leii. 

Iute ca săgeta, tabăra străbate, 

Bate dece singur, cinel-spre-deee hate : 

„Perentar sunt e!“ 

Și în umbra noptei armăsaru-l sboră - 

Ca o 'nchipuire albă şi ușâră. 

Viaţa-i ea fantasma cu chipul plăpând . 
Ce prin nopți s'arată și se stinge blând. 

Omu-i ca un verme ce 'n țărenă pare . = 

Un minut vederel și, lucind dispare. 1Bolintinenu. 

FERICIREA 

„Ca şi-un val pe mare 
Fericirea n'are 

O statornieie pe acest pâmânt. 

Ca o stea lueeşee . 

Cât un vis trăeşee- 

Și apoi cu grabă.cade în mormânt. 

Ea-e un fulger îute, 
Ce lumini plăcute 

Versă şi, 'ntunerie lasă n urma sa. 

Ea e ea o îlore, 

„Care deeă more 
"rage și inirosui dulee după ea. Al. Sihlenu. 

Frunzele cad, sbor in aer, de a lor erengi se deslipese 

Ca frumosele ilusii dintr'un suflet omenesc. 
3 i 

Sârele rotund și palid se prevede printre nori 

Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.
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Fuge, saltă, sboră, piere 
Ca un jis, ca o părere. 

îm 
4 IESE - | . - - 4 . 
Amicii inel sunt tineri dar sai întristat 

-. Ca acele rose care s'a useat. 
Ed 

Ea era frumosi, dulea, încântătâre 
„Ca o flâre vie cădntă din sâre. | )”. Alesandri 

-* Paralela (ib.) 

| DECEBAL ȘI STEFAN CEI, MARE 

Strălucite și mult mărete figuri, sunt ale acestor doui 
eroi in cadrul istorie al Daciei. vechi și al Daciei nouă. 
Inchipuirea se pierde in shor când ctreă a se urca până 
la inălțimea lor. Insă numele unuia din acești bărbaţi le- 
gendari este in tâte gurele pe cănd cel alt este acoperit 
cu țălul uitărei. | 

Fanatismul patriotic atribue lui Stefan tot cei se pare 
minunat, tot ce i este necunoscut. Ori ce-zidire veche, 
un pod de pâtră dărămat, o movilă de pământ rădieată 
in mijlocul unui șes intins. o ruină de cetate, biserici, 
schituri; etc..... tot, zice: Românul, este făcut de Stefan 
Vodă. - | , 

Dar Istoria este mai nepărtinitore : ea ne. arată ima- 
ginea majestuosă a lui Decebal străngănd cu o mănă rana 
deșehisă in pieptul seu, și. eu cea altă chemând poporele 
in contra poporului. rege. Sa 

Ștefan e un lucâfâr luminos; Decebal e un sâre intu- 
necat;. umbra lui Deechal se intinde tot atăt de departe 
ea și lumina lui. Ştefan. - i 

Ștefan 6 un om gigantic, hereulan, ce mnple ochii: 
Decebal se inalţă in zarea trecutului ca 'o zeitate neră- 
„zută și neinţelesă. Și unu. şi altu an avut acelaș zel; a- 
ceiași ideie sublimă : Neatărnarea patriei lor! Amândoi 
sunt eroi: Ștefan un cron al Românilor (Moldaviei), De- cebal erou al Daciei! Se 

In vălmășagul secolilor trecute nu e rar a vedea unele 
staturi mici susținăndu-se și mărindu-se chiar prin aju- 
torul politieci. Ast-fel Stefan amenințat din: tâte: părţile de ordele selbatice ale 'Tatarilor și de nenumăratele fiare
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Asiatice, ce nivăliră in Europa la glasul lui Mahomet al 
[l-a și al lui Baiazet poreclit fulger; “atacat fâră răgaz - 
de Leşi și” de Unguri, sub pretecst de! dre-eare drepturi 
fictive, Ştefan, zic, se „opuse dusmanilor cănd cu puterea, 

cănd cu dibăcia unei ingenidse diplomaţii. El se uni cu 
Leșii ca să bată pe Unguri, cu Ungurii ca să alunge pe 
Leşi și cu amăndouă aceste nemuri,' ca să ,resiste “hu 
cilor. - 

Inţelept,.vitz, neadormit, el reuși a face dintu'o ţară 
de păstori, o tară de resboinici spăimăntători, și cu sin- 
curele lui mijloce, el fulgoră pe Baiazet Fulgerul, com-.- 
bătu eu sueees pe Matiaș Corvin, smuleăndu-i o parte - 
din Arde], mătură Leși de pe pământul Românese, luând 
Podolia și Pocuția și puse stăpânire pe șesurile Bugâgu- . 
lui și chiar pe o: parte din cămpiele Valahiei. 

In mijlocul tăcerii de morte, in eare lumea era cufun- 
dată pe timpul lui August, se vede ridicăndu-se de odată 
in faţa imperiului Roman un domn noti și un popor noi, 
pe care “vechi cetăţeni ai Romei 'i numea barbari. 

Insă. şeful barbar se numesce Decebal (Diuparneu) ; el 
are o inimă, ce ar putea coprinde lumea întregi ; el să spri- 
jineste cu măndrie pe arcul libertăţii, Poporele stau in 
mirare cu ochii aţintiţi asupra acestui barbar, care se mă- 

“sură cu August impăratul, găsindu-se de-o potrivă cu 
dansul, şi- eare wmilise Roma lăsănd'o săi plăteseă tribut, 

“Domițian Dacieul-Porticul -cte., sâcă comorile s6le ca să 
cumpere pacea de la Decebal, insă Decebal sealţie pu- 
ternie colosul Roman fără al putea resturna; el combate 
cu înverșunare influenta Romană. Mărirea Romană, Dom- 
nirea Romană și. în fine cade glorios sub braţul “divulu 

- "Prajan. 
Mortea lui este ultimul sacrificii cel face pentru po- 

porul seu ; el se ucide pe ruinele patriei stle!. 
„Decebal e ca stelele acele câlătore, ce se zărese pe cer 

fără a se sei de unde vin și unde se due. 
Neeunoscuţi pe lume el și poporul sâii, până in mo- 

mentul cănd incepu lupta cu Roma, ci. dispar in curănd 
şi abia numele lor rămăne în unele pagine « de ale lui, 

"Tacit, 
Ștefan și Decebal ai fost omeni de aceia care n'aii 

nici stremoși, „nici moșteni. 

” Decebal mort, Daeia cade, fecioră incă, in trista cou- 
a
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diţie de provincie depărtată; Ștefan coborit in mornrănt, 
Moldova, pe care el o ridicase la. culme, să intunecă în- 
cet, incet, perde rângul seii, drepturile sale, hotarele sale 

„cele vechi, şi -nu mai conservă de căt, numele sei și su- 
venirele Domnului Stefan. o | 

Remareabilă asemănare de destinuri ale țerei, la două 
epoce atăt de departe, după mortea acestor doi Omeni!.... 

Ștefan și Decebal an lăsat testamenturi patriotice : 
Testamentul lui Decebal au fost mortea lui! PR 
Ștefan, prevăzind sorta ce amenința patria sa, a die 

tat cu limbă de morte povătuiri isvorite din durerea ini- 
mei și din luciditatea cugetărei celei mai inalte. 
„După un-spre-zece seeule, Stefan a rădieat spada sin- 

gerosă; care căzuse din măna lui Deecbal, Cine dre va 
fi chemat a rădiea spada purtată cu atăta glorie de Ma- 
rele Ștefan? .. . și când? ... şi cum? ,... 

- A. Ruso. 

Alusiunea (îh.). 
Vorn. loan Neculeea vorbind despre înțelegerea ce avu 

Logofătul Gheorghie Stefan pentru ridicarea sa la Dom- 
nia Moldovei, eu Racoți al Ungariei și cu Mateiu al jerei 
Munteneşti dice câ: el a fost şedând o dată în Divanu 
cu tocagul în gură; iar Iordachi Cantacuzino cel bătrân 
vel Visternicu, “i-ar [i dis vedendu-lu ast-felu stând : ce 
dici în flueru dumncta Logolete? iar el a respuns? 
"Die în fluer să mi se cobire caprele de la munte Și nu mai viu. 

„> Uwvintele aceste făceau alusiune la oștile ungurești ce 
le aștepta să i vio de preste munți, dice D. Gusti. 

Ret, p. M1. 

Mirabeău simţiudu-șa scădută popularitatea, dicea de pe 
tribuna adunărei naţionale : 

Ea selii că nu este de câtă ună past de li Capitulia pină la stânca 'Tarpeiă, « : IE
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Gradațiunea 0 128) 

“viicero, în contra lui Catilina, ne dă unu eşemplu de 
sradațiune mai întâiu descedinte și apoi ascendinte : 

„tote faptele tale, tote proiectele tale, tote cugetările “tale, eu le 

cunosei, le vâdi, le pătrundă.“ 

Eu nu plângă ali vieţel sere, 

„Neei destinu'mi inimie: 
Nu! — eri Înii o cugetare, 

Adi, o cârdă plângătore, 
Mâne.... un nimie! VW. D. Piun. 

Suspensiunea (p. 129) 

Văduiă ună betrâna' care o suta ani trăise, 

Pe patuli săi cum zace de bătrâneţe rosi, 

In cât pe barbă sculpă și semână seheletit 
Și încă el desină c'o mână tremurândă. 

Dar ce desină 6re? Mormântul ce "1 așteptă ? 
"-Ba nu. — Palatu de sară, să "I fie de primblati. 

Fă să pier... eu? nici o dată, 

Vie-o lume îneruntată, 
Vie valuri mari de foeii | 

Nici că nori elinti diu loci. „Mercandri. 

Reticența (îb.) 

“Eva mânggăe, pe Adam inuinteiu Raiului diu care erau 
isgoniţi : 

„Adame! dre plăzmuitorulă nostru, nu mai este buni ? Ore celi 

nemărginită perde când ne dă ceva, saii ne: iartă? Ingenuche A- 

dame și pote...“ 

Athalia dice marelui preotu Joal : 
A 

A a Te voilă, săductouri 

„De vrigues, de complots, pernieicux auteur, 

! Qui dans le trouble seul as mis tes espdrances, 

Eternel ennemi des supremes puissanees !
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En Vappui de ton Dieu tu t'ctais repost: 
De ton espoir frivole es-tu dâsabus6 ? 
I| laisse en mon: pouvoir et ton temple ei ia vie. 
Je devrais, sur Tautel oă ton ras sacrilie, 
Te... . Mais du prix qu'on ur'oftre il faut me contenter, | 

i . - Racine. 

Cumunicaţiuneu (p. 130) 

“Din Cicerone : 
„Ei te întrebi : cc al.îi făcutu într'o împrejurare utâtu de deli- 

cată, tu care de frică al apucati la fuză, când, pe de o parte faria 
şi răutatea lui Saturnin te 'ehema la Capitoliii, iar pe de alta... 
Consulii "ţi cerea ajutoră pentru . libertatea patriei? Pe care din 
aceştia ai fi respectată mat multi? Pe cine ai fi ascultată mai de 
grabi ? La eine ai fi alergatii mai repede... şi cul ai fi dată aju- 
toră ? Iul Saturnin s6u Consalilor ?...« 

Dubitaţiuncu (b.) 

-„Într'o grădină 
, - Lâng'o tulpină, 

S'atlă o tlâre | 
Ca o lumină. 

S'o tai se strica, 
S'o las mi-i frică, 
Că vine altul i - 
Și mi-o ridica." „L. Văcărescu 

1 |  ATHALIA o o e A, tu, seducatoriu, 
De intrigi, de eomploturi, eterne urditoriu ! 
Tu, care tâta lumea o turburi din placere, 
Tu, inemicu de mârte a ori și ee putere ! 
Tu, care totu în Domnulu mereu te-ai “sprijinitu, 

“Mai poţi să ici acuma că n'ai fostu amagitu? 
Elu mi.te-a datu în mâna și templulu și pe tine;. 
Pe chiar altariulu vostru acuma se cuvine | 
Să te... dar nu; eu preţulu ce-mi dați mă mulțimescu. 

. - 'Tr. de Sion.
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Concesiunea (p. 131) 

" Dunielu Sihastru diec lui Stefana celi mare : 

„Dâmne! tu ai areptul a sehimba 'm- mormânturi 

Peutru ne-atârnare, 6meni și pământuri, 
Dar nu'al p'acela ca să-l umilesel ! 
Poţi ca st îi sfarămi; dar nu s6-i robesci! 

Daea mâna-ți: slabă sceptrul ţi-o apasă, | 

Altuia mal harnie locul tăi îl lasă! 
Căci mai bine este supus lăndai, 
De cât cu ruşine domn și atârnat!“ "Lolintinenute 

Epitonema (p. 132) 

'Potu lucru lasă s&mânţa sa, prin care din nou se naste; 
și din tulpina bătrână și putredă a copaciului încolțeseu 
vlăstare tinere și tepene; așa și din robii se nasee liber- 
tatea, din neorânduială esse ronduială.... eJagul adduce 
mântuirea, precam furtuna liniștea. N. Băleeseu. 

“e 

„Ci totul se cutede se iârtă la serac.“ 
. | Heliade după Sapho. 

Sentințe (îb.) | | 

Cei ce rabdă jugul $a trăi” mal vor, 
Meriti, s&-l pârte spre rușinea lor! 

Cela, ce se bate pentru a lui ţeră, 

Sufetu-i e focul sârelui de reră. 

Un popor ce sigur vreu a se robi, 
"Nu mai are dreptul liber de a fi. 

Umul. este mare, nu prin al sci nume, 

Naseere, avere, ci prin fapte bune: 

Faptele -sunt nobili,. nu ţărîna su 

Ce de o potrivă sermi o vor mâneci. 
- | Lolintincanu,
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Ipotesa ( p. 133) 

„Oare când. sar ridica duhul din țărina acelora (a- decă a strămoşilor) şi ur priri peste strănepoții Jare- - lui Cesar, Slăvituhă Aureliu şi ci - Inaltul Traian, îre în diua de astăţi mai cundscei-ur 2... Negveşit "i ur căuta în palaturile cele mari impăvrătesci şi *i ar afla în vizuinele și bordeile cele ui proste şi încenușate ; “i ar cita in scaunul putercă şi "i-ar aflu amăriți sub jugul vobici, "i ar căuta proslăviți și luminaţi și cu "i-ar a[la?... lupți, goli, asemiinrţi dovitocelor, de tot căduți in prăpastie, bine sătiți spre sluja vrăjmaşilor omenirci. răpitovilor casei părintesci. G. Lazar, 

Când ar lipsi din lume eroi și nerudie. 
Nu ar mai îi nici intrigi, ce lume-a ameţit. 
Și însu-mi că mas face atunci un om cinstit. 
Dar lumea e nerdda și stărue să fe, 
II place-a fi 'nșelată!.. se fă “en la Domnie, 
Aşi pane bir îndată pe tot ec e nerod, 
AșI pune neroditul, și ar da un mare rod. 

Bol. în Pătuia dele Călugăreni. a. Il, se. 1. 

Demostene se apără. contra lui Eschine, prin ipotesă, “ddicându : - ! 
„Daca, printr?o' lumină profetică, atenienii ar pute să . citeseă în carte viitorimei şi să prevază întîmplările ce ne aşteptă; daca şi tu, Eshin, ai pute să le prevesteşti cu răsunătorul tău glas, atena, și chiar în asemene îm- prejurare ar fi trebuit să lacă ce6 ce a făcut, de ar fi respeetat slava sa, strămoșii săi și grozava judecată a ur- mașilor.“ (Mareoviei) 

„Jură mentul (p. 13%) 
In „Batalia de la Călugăreni“ Mihnea diee : 

„Ei bine, Dane, afă că numai domn să fiu: Vind ţera, vinq copii, pe Dumnedeii cel via. . 
. + Bolintineanu. 

x
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AGUESSEAU (lensi- P'ran- 
„cois d), magistrati și oratorii 
fvancesi celebru (1665—1751).% 

APEILIS, pictorii greeii cele- 
bru, care 2 trăit la curtea lui 
Alexandru Macedonii. . 

ARISTOHAN, mare poetii co- 
miei ali Atenei (V-a secolii a. 
Chr 
-ARISTOT, eeli mai mare filo-. 

sofii grecii, născutu la Stagira în 
Macedonia (984—322 a. Chr); 
diseipulu și rivala ali lut Pla- 
toue; fundatorul șeslei peripate- 
tico; învețătorulă lui Alexandra 
celu Mare, ete. -- 
ASACHL (George), (L1S8— 

1871), celebru seriitori românii ; 

întemeiătorulii sedlei române din 

Iaşi şi alu celui d'ântâiit diari 
în Moldova „Albina românescă. 

— Poliglotă şi eneiclopedisti ; o 

sorisii în matemateel, istoriă, tea- 

tru, poesii, ete. : î- 

BB 

BALZAO (Jeciu-Louise de), 
unulu din creatorii prosei fran-"   

cese ale eul opere suutii : Lettres, 
le Prince, le Socrate chretien, 
PAristippe (1594—1605%). 

BARÂŞ (ulii Dr.), de ori- 
gine israeliti (1$1$--1863) prin 
aetițitatoa sa, literară deveni u- 
nulii din cci mai zeloși patrioți 
români. Ca doetorii și profesorii 
scrise o mulţime de opere care 
contribuiră la respândirea sciin- 
țelorii naturale în ţeră. — Opere 
AMuuuuile naturei în 3 volume; 
Dilora, melodramă în-4 acte; 
Isis sau Natura, qiarii seienți- 
fie, Israelitulii românii, fâc po- 
litică, ete. E 
BĂLCESCU (Nicolae) unu din 

mari scriitori istorici (1815-1652) 
membru activă în reroluţia de 
la 184$; serise : Puterea armată 
a Româniloră, Magazinuli îs- 
toriciă pentru Dacia (împreună 
cu Aug. Laurianu), Question €- 
conomique des Principuutes și 
mal alesa Istoria lui Aichaiii 
Vitezulă, lui i se mai atribue și 

Cântarea Romăniei pe care i 
tradus'o după A. Russo din fran- 
țuzesea, ete. 
“BELDIMAN (Alexandru, cor- 

nicu), seriitoră românii de viță 

1. Sai exelusii autorii români în viață. 

7
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bocră, născută în ultima jum&- 
tate asecl. XVIII; a ocupatii mai 
multe funcțiuni însemnate și a 
fosti martorii alu evenimentelorii 
petrecute în Moldova la 1821, pe 
care le a deserisii: în versuri (în 
„Tragodia sat julniea Moldovei 
întemplare“); a mai scrisă JMor- 
tea lui Avelă, Numa Pompi- 
li, Oreste, ete. 
BOILEAU (Nicolas), supra- 

numiti Despreauze, celebru po- 
ctu francesi, a serisii : Satires, 
PArt poctigue,. Epitres și Du 
tri (1030—1711). | 

" BOLEAC (Cesa»), unul din- 
tre prineipalii prosatori români 
(1513—1881); a serisi, Ode, Su- 
tire, asupra „Archeologiei, „pen- 
tru teatru : Afatilda, ete.; Și a 
fundatii mar multe diare ca Cu- 
viosulii, Bucitnulii, Trompeta 
Carpaţiloră și altele. 
BOLINTINEANU (Dim tie), 

unnlii din cei mari poeți .ai Ro- 
mâniei (15201873); a eseelatii 
în gennla liricii, în care a serisii 
cele mal frumâse opere ale sale, 
ca Florile Bosforului, Mace- 
«donele, Peverii, ete., pentru tea- 
tru a scrisă „Alecandru Lăpuy- 
uenulă, După Vătălia dela Cii- 
lugăreni, Conrad, ete., atâtă în 
prosă, câtă și în versuri, Do la cl nai avemu ună frumosi ro- manii de moravuri lena Și mal multe biografii : Viața lui Vlad - Zepeșii, Ștefan celă mare, Air 
cea, Aichaiii Vitezulii și alte seriei literare şi politice. 
ROSSUE'L (Jcegues- Denigne) celă mar mare predieatori fran- cesii, episcopi de Gondom și de Meaux (1627—1704). 
BUURDALOULE, celebru pro- dieatori francesu (1032—1104) 
BUFFON, ilustru naturalistii <i seriitoră franeesă ; a serisii Jlistoire nrturelle Și Diseours sur le style (1707 —17$8). 
BURKE, celebru oratoră 'en- 

| 

| 

| 
| 
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Slesu, adversari alu revoluției 
irancose (1725— 1797). 

C 

CANTEMIR (Dimitrie, Prin- 
cipele Aloldovci), celă ial în- 
vâțat dintre eontimpuranii sti şi 
dintre Domnii români (1679— 
1723). Vorbia și a scrisă în mai 
multe limbi. Primulă autoră ala 
unei opere filosofice române, Di- 
vanulii Dumei; a mal serisi 
Deserijiţia Moldovei în lati- 
nesce (Descriptio Moldaviae), 
Istoria Daciey vechi și nou, 
Istoria Imperiului Otomani și 
ulte serieri asupra Alusicei, ete... 
CATONE (itrânulii san 'cen- 

sorulit), romani celebru prin se- 
veritatea, sa ca, censori și prin 
lupta sa contra inovaţiunilorii 
ne a rămasă de la densulu unu 
Tratată asupra. „Agriculturei, 
(292—147 a. Chr.) 
CESAR (Ludi), mare generală - 

și seriitorii romanu ; a scrisă de- 
spre .reshdele purtate de sine în 
Comentarii, voformatorulă -ca-- 
lendariului,  ote.: (100-44 a, Cr.) 
CICERONE (Alareu - Tulio, 

celii mai celebru dintre oratorii romani (107—45 a Chr); ca con- 
sule (in 63) năbuşi eonjurațiu- 
nea lui Catilina; opere prinei- | pale : Discursulă pentru -Milone, 
Contra lui Catilina, Veres, Fili- 
picele, cte. 

CICIIINDEI, (Dimitrie), fa- bulistii românii năseutii lv 1735 
în Bauatu ; a serisă Pabule în 
Prosti, apoi Adunare de lucruri 
moralicesci, Sfaturile înțelege- 
rei siinălăse, ete, 
CILAPELĂIN (Jean), poeta - francesă, unulu din primii men- 

bria! Academiei franeese și multi 
timpii oracolulă literaturei sul 
Imudovieă ali XIV (1595—1674). 
CONTA ( Vasile), distinsă seri- 

itoră români (1544—1852); de 
la densulă arenă : Zeoria ka-
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talismului, Teoria: ondulațiu- 
niloră universale “și Incercări 
de metafisică materiulistă, 
CONARI ((Constantiniă, 1o- 

sofătulii), distinsa poetu români 
de pe la începutuli acestui se- 
coli , devenită populară prin 
cântecele sale de lume; a mal 
serisă Amorulă din prieteşugii 
și alte poesii sub titlu de Alc&- 
tuiri şi traduceri, 
CORESI (George, Diuconulit), 

autorulă primei cărţi tipărită în 
românesee (secolului XVI-lea d. 

". Chr.), de origine greci din Chios, 
a contribuiti forte multi la r&s- 
pând rea literaturei bisericesc. 
„CORNEILLE (Pierre), erea- 
„torulă artei dramatice și: părin- 

tele clasicismului în Francia. 0- 
pere principale : Cid, Horace, 
Cinna, Polyeucte (1606—1654). 
COSTANI (Veniamin, Mitro- 

politu), ilustru prelati ali Mol- 
dovei (17685—1546G) care eontri- 
bui forte multă la înaintarea Ro- 
mânilori ; a serisi o mulţime de 
opere, mai alesii hisericesel : Is- 
toria universală bisericâscă, De- 
tra _scandalei, Buna. murire, 

” Pidalion, ete. : 
COSTIN (Afiron, logofătulii), 

primulă poetă și celă mal distinsti 
dintre . cronicari! români; a lă- 

„sati o mulțime de - serieri atâtă 
în prosă cât și în versuri : Peu-. 
tru descălecatulii Aloldorei în 
6 cap. Letopisețulii țărei mol- 
dovenesci în 20 cap. Despre po- 
porulă moldocenescii și ali ţe-" 
vei muntenesci (în polonesce) ; 
Viața. lumei, Epigrame, ete. Su 
năseutii cam pe li 1015 șia mu- 
rita sa 1692. - - 

* COSTIN (Nicolae), eronicari 
ca și “tatălu săa Miron: (nu se 
cunosee sigură -anulit nascerei ; 
dar a mariti la 1719), a serisil 
Cronice, 'comentândi pe Ureki 
sai continuândit eroniea tată- 
lui săi, ” .   
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D 

DAVID (Psalnustulii ),. rege 
alu Israelițiloriă şi profetii, a seris 
Psalmii (1040—1016 a. Chr.) 
DEMOSTENE, celi mai mare 

dintre oratorii grecesel (355— 
322 a. Chr.) pronunţă contra lui 
Filip Filipicele şi Olintiacele, 
reseulă, Atena contra lui Alexan- 
dru; și muri otrăvitu pentru a 
nu căâd6 în mâinele inemieiloru 
ssi (Antipatru). 
DELILLE (abatele Jacques), 

poetii franeesi (1795—1813) tra- 
ducătorulu lui Virgiliă, autorulă 
poemelorit - despre Grădini (des 
Jardius), despre imaginaţiune 
(de PImagination), ete. 
DEPARAȚILANU (ilexandru) 

unulii din cei mai eminenţi po-- 
eți ai renaseeroi literaturei ro- 
mâne, de li care avemiă o seriâ 
de poesil sub titlului  Doruri şi 
amoruri. A muriti în a. 19865. 

- DESPRIEAUX, vedi Boileau. | 
DIOGENE, filosofu greci ci- 

vicii (418—325 a. Chr.) 
DONICI (Alexandru), poeti 

fabulista din genecraţiunea bă- 
trână; de la densulu uvemi 2 
volume de J"abule, o poemă, după 
Puşehin: figanii şi o Colecţiă 
prescurtată din legile împera- 
tesci, _ 
DOSITELU (Afitropolitu Aol- 

docei), (1025—1690); de la care 
ne- râmasi nai multe opere în- 
semnate : Psaltiric în versuri 
(prima lucrare mai originală), 
Trebniculii şi Paremiarulii și 
mai alesi Prologurile tuturori 
sfinţiloră, ete, 

DU BARTAS, poeti francesă 
(1544—1590); a serisăi despre 
săptâmână sait Creaţiune (de lu 
Semaine ou Creution). 
DUMARSAIS, gramatici fran- 

cesi; a scrisi “unii tratatu asu- 
pră Tropiloră . (Zraite sur les 
"tropes (4670-1556). i
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ELIADE (1. Rădulescu), pă- 
- zintele literataurei române (1502 
i), a cultivatu mai tâte ge- 
nurile literare, inspirândă Sus- 
tulu de lectură. și preparândui te- 
renulii renascerei Remânismiilui; 
lui se datoresee adoptarea alfa- betalul latină în serisrea româ- 
ni; a întemeiată cela d'ântâia 
diari Curieruli românescă (la 1929) şi prima, “Tevistă, Cuyie- „7ulii de amve see (1836); a participati ea membru în Îoco- 
tenința * Domnâseă în revoluția din 1848, pentru care 
Memoires sur Phistoire „de. la regenerativu roumaine și, În e- xili  Souvenirs et impresions Pun” Proserit ; a mai serisii o Gramaticii românii, Cursii de poesiă generalii, unu Vocabu- 
lară de cuvinte streine, diare ]i- 
terare și politice; a, tradusă Pi- 
blicele, 21 edituțiună poetice du- pă Lamartine, și alte diferite o- pere după Lord Byron, Voltaire, ete., contribuindu la .desvolture 
diverselori instituțiunj frumâse : teatru, societatea filurmonieă ete. 

NIU, vechiu poetii latini de 
la care ne & rămasii numaj frag- mente (240—170 a: Chr.) : 
EPICUR. filosofi grecii (337— 210 a. Chr.) eapulă seetei Epicu- 

rieniloriă întemeindu-și morala 
ve bunulit trait ca resultată ali 
săn&tățer corpului şi liniseei su- fletesel. * , - - EPIMENIDE, poeta şi profeti 
„reci, către anulu 600 a. Chr.; pretindea că a dormiti 57. de anl într'o peșteră, 
ERASMU., seriitori şi savant 

celebru, născută în Totherdam la 1467 mortii în 1626. - 
ESCIINE, oratoră ateniană, 

rival “al lui Demostene (259— 
514 a. Chr.) .. 
ESOPU, fabulista greci, năs- cutii în Frigia și mortă eam pe 

a serisi * 

| 

    

la 700 “a. Olr. A fosta ânttini 
selavă, apoi liherat se bucură de - 
favârea Ini Cresus; dar fu ucisi 
de “Delfieni din causa uneia din 
fabulele sile. - 

P 
PFEDRU, fabulistă latina din 

I-ul secolii d. Chr. fu lihesti ali 
lui Ausust. | 
PIENELON (Prangois de Sa- 

lignac de la AMothe), episcopii și 
seriitoră francesii (1652—1%15); 
a seris Fubule, Telemaci și 
Scrisori. 
PLECHIER (Esprit), celebru 

oratorii și prelati franeesă (1632- 
1710). N | 
FLORUS (Lucius Annaeus), 

istoriei romană, contemporani 
Antoniniloră, autorulă unui £E- 
pitome de istoriii romană. 
FONTENELILE, literator fran- 

cesi. nepotii ali lui Corneille 
(1657—1'757) secretari perpetuii 
ală Academiei de Sciințe, cunos- . 
cută mai alesă prin serierea sa: 

- Entretieus sur la plhueralite des 

demiciens. . | 
FOX (Charles—James), ora- 

torii și omii de stati engles, sus- 
ținu causa revoluțiunei francese 
contra lui: Pitt ala doilea, ete. , 
(1749—1806). 

mondes și prin Hloges des aca- 

G 

GALILEU, ilustru astronomi 
și matematieii italian, (1564— 
1642) construi 'cclii d'ântiiii te- 
lescopii, și recunoscu, după Co- 
pernie, mișearea pământului îni- 
prejurulu sârelul, , GAMBETTA (Leon), mare o- 
ratora frunecsu (1535—1582). 
GORTILE (Johau- Wolfgang), 

cel mai mare scriitorii ali Ger- 
maniei (1749—1532); autorul 
lui Ierthey Faust, ete. 
GRACCHI (Fratii), Tiberius
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„și Caius, tribuni al poporului, 
cari propuseră legile agrare și 
pentru earo periră uciși; 'Tibe- 
viu în 128, Catu în l2l a. Chr. 
„GUIZOT (I'rangois - Pierre- 
(iuillaume), omă de stati, pro- 
iesorii și istorieit franeesii (1757— 
1575), a serisu asupra reroluţi- 
unei engleso, istoriei francese, ete. 

EI 

HARVEY, medicu englesu, des- 
eoperi legile cirenlaţiunei sânge- 
lui în 1628. | 
HELIADE veqi Eliade 
HOMERU. veqi Omerii. - 
HORAȚIU vedi Orația. 
HUGO (Victor), celebru po- 

-etă, dramaturgă și romanţierii 
francesii. capul sedlei roman- 
tice ; născut la Besancon în 1802. 

i 
ISOCRAT, oratorii și retori a- 

tenian, deschise la Athena o ce- 
lebră sedlă de elocință (456— 

-338 a.Chr.) | 
1SOP vedi Fsop.: 
ISTRATI (Nicolae), celebru 

bibliofil și distinsii seriitori ro- 
mânii; a serisu: Satirele, Babi- 
lonia românescă, Dihulă (Ara- 
mă) Chestia ]Monastiriloră în- 
ehinate, ete. (1518-1862). . 
IUN (Hduard), „poetii en- 

glesi (1684—1'765), celebru prin 
Cugetările nocturne sai Medi- 
tațiunile nopței, inspirate prin 
mârtea nurorei și a soţiei sale. 

IL 

LA BRUYERE (Jean de), ce- 
lebru moralistu franees, autorulii 
Caractere-loru (1645—1696) | 

LA FONTAINE (Jean de), i- 
lustru fabulistii născutu la Châ- 
teau-Thierry (1621—1695). 
LAMARTINE (Alphonse Prat 

de), poetii franeesi (1'790—1869) 

  

  

303 
Die 

  

autoruli J/editațiunilorii poe- 
tice; ala poemel „Jocelyn, ali 
Istoriei Girondiniloră, ete. mem- 
bru în guvernul provisoriii «de 
la 1848. - 
TAURIAN (Aug. Treb.), dis- 

tinsii istoriei și filologi românit, 
(15810—15$$1) a 'Inati o parte în- 
semnată în mișearea națională a . 
Românilori ardeleni de la 1545. 
“A fosta membru şi președinte ali 
Sociatăţei academice. Române, p. 
care a lucrati şi unit proiectii 
de Dicţionară ali limbei 10- 
mâne, (în colaborare eu I. C. 
Maximu). Versatu în limba la- 
tină a scris TZentamen criticum 
în Iinguam romanica, iar: în 
limba francesă a serisii Coup 
docil sur histoire roumaine 
precum şi mai multe alte opere 
de istoriă, geografia: filosofia, ete. 
LAZAR (Georgiu), promoto- 

rulii renascerei românismului — 
(17179—1832) întemeiătorulii se6- 
Jei din St. Sava; serise mal multe 
opere didactice; după Wolf, Kant 
și alţii. E 
LONGIN, retorii «reci din ali 

ILI-lea secolăa d. Chr. cui se a- 
tribue uni Tratat despre sublim. 
LUCIAN, seriitoră greci (130 

—200) eunosentii prin Dialogu- 
vi-le sale ete. 

IM. 

„MAJOR (Petru), mare istoriei 
românii (1753-1821): Istoria 
pentru începutulă Românilorii 
în Dacia, Ortographia romane 
una cam clai, Lexicon românii- 
Jatinii-ungurescii-germanesei (în-. 
ccputii de Jicu și în colabora- 
rea altora) Despre originea Ro- 
mdânilorii, Istoria bisericei ro- 
mâne, Protopapudichia , ete., 
“suntu prineipulele opere istorice 
limbistice, didactice și eclesias- 
tice alo lui Maior şi eare i-ai a- 

" siguratu epitetulă de J/oise ală 
Românilorii. -
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MALIIERBE (Frangois de), po- 
"etii celebru (1555—1628) refor- 
inatorulă limbei și al poesiei fran- 
cese, - 
MARMONTEI,, literatorii fran- 

cesă (1723—1'799), a serisă : Be- 
lisaire, Incas Elemente de li- 
teratură, ete, seeretară perpetuii 
alii Academiei francese, 
MARȚIAL, poetii latină (43-— 

104 4. Chr.) a serisă Epigrame, 
MASSILLON (.7.-B), celebru 

predicatori francesi (1663-1742) 
a scrisă : Petit Curâme, ete. 
MAYNARD, diseipolă ali lui 

Malherbe (1582—164G) sa dis- 
tinsui în sonete și cpisrame. 
MILTON, celebru poetă cn- 

lesu (1608—1674). Orbindă în 
1652 seriso poem sa: Paradi- 
sulă pierduti. 
MIRABEAU (Ziguetti, conte 

de), celui mal mare oratorii ala - 
Adunărei Constituante, din tim- 
pulii-revoluţiei franeese (1749-— 
1791). . | 
MOISE, legislatorulu Evreilor 

năseutii în Egipti către 1705 a. 
“Chr. și a trăitii 120 ani, murindă 
în pustie, , | 
MOLIERE (Jean-Baptiste Po- 

duelin dis), eelă mai mare din- 
tre poeții comici al Franciel 
(1622—1673); Operele sale prin: 
eipale suntă : Ecole des fem- 

„mes, Don Juan, le 21 isanthrope, . 
Tartufle, le Bourgeois gentil-. 
homme, les Femines sacentes și 
le Alalade imuginaire. “ 
MONTAIGNE (Afichel - 1 y- 

quem de), moralistă franecsă 
(1539-1592) cunoscutii. mai a- 
lesă prin opera sa Fissais (In- 
cereri). 
MON TESQUIEU, — publieistă 

- francesi (1659—1155) a scrisa: 
Lettres persanes, Considerati. 
os sur les causes de la grau- 
deur et de la decadence . des 
hRomains, și sprit des lois, 
MUMULENU (Barbu Paris), 

distinsă -poetă români (1794 — 
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1837); de Ia dânsulă avemi Plân- * 
gerea și tânguirea patriei, Ca- 
vaclerele si mal multe alte poesil. 
MUREȘIANU (Andrei), pri- 

mula poeti românii din Pransil- 
vania (1816—1863) a serisa Po- 
esii naționale; de la dânsula mai 
averii o scriere pedagosieă : ]- 
câna crescerei rele, * 

IN 

NECULCEA (Ion, Porniculă), 
eeli mai compleetă' dintre ero- 
niearii moldoveni (1673—1743); 
serierea lui coprinde Istoria Mol- 
dorei de la Dabija Vodă și până 
la a dona domniă a: lui Const, 
Mavrocordatii. ! 
NEGRUȚI (Costake), celebru 

seriitorii români (1809—1869) 
ci poeti, nuvelistă, dramaturgi 
ne î lăsată. o seriă de sarieri o0-. 
riginale și traduse coprinse în - 

„trei volume : Păcatele tinereţe- 
lori. (prosă)' Poesii și Teatru. 
NICULEANU (Nicolae), unul 

dintre poctii "distinși “ul nouci! 
pleiade (1833—1871); a serisu 
Pocsii, mai ulesă elegii și a co-. 
laborati la diverse diare politice. 

O. | 
OMERU, cel 'mai mare dintre 

poeţii grecesci, -auitoruli Iliadei 
și Odiseii; nu se scie unde și 
când s'a năseutii. Unii-i contestă 
chiar existența. - a 
ORATIU (Quintius Moratius 

Placeus), celebru poetii latini 
(65—8 d. Chr.) a serisă Ode, 
Epistole, Satire și unt fela de 
„ArtE poetică. . 
ORFEU, musieanti și poetii 

fabulosi; . obținu voia de a, lua: 
din Infernu pe soţia sa Euridice, | 
cu condițiă de a nu o privi: în 
faţă de câtu la eşire din artara; 
elă o perdu neaseultândă de a-. 
cestă ordini. . 

OVIDIU (Putlius Ovidius Nu- |
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50), poeti latină, unula din cele 
mai trumâse spirite ale secolului 
lul August, ali căruia capu de 
operă este JMetemorfosele, muri 
exilata la 'Pomi, lângă Marea N6- 
eră (43 a. Chr. —18 d. Cur,).. 

P 

PANN (Anton), mare poeti 
populari alu României (1197-- 
1854) de la care avemii o mul- 
țime de opere populare. nui tâte 
în versuri; mai însemnate s intii : 
Povestea vorbei, O sedătăre la 
(eră sait Povestea luă Moșii Albu 
Spitalulii amorului, Ințelep- 
tulii Archir, și altele, dintre care 
forte multe bisorices.i. _ 
PASCAL (Blaise), mare geo- 

metru și seriitoră francesi (16233 
—1662); constati greutatei, ac- 
rului la 1645 și compuse Pro- 
vincialele şi Cugetări (Penseis) 

„care se publicară după mârte-i. 
PERICLE, omu. de statui și o-. 

ratorii a eniani, dode numele săi, 
secolului în caro trăi .(499—499 
4. Chr.) muri de ciumă. 
PHEDRU, veqi Yedru. 
PITI (William), lord Cha- 

tham, omă de statii englesii (1708 
—1118), inemiculn crâncenă ali 
Franciei, și apârătorulu colo, iş- 
tilorii englesi din America, în 

" parlamenti. i 
PLINIU (celă ten&rii) eonsuli 

romanii (61—118 d, Chr.) a seris 
Panegiriculi lui Trajan și Jo 
pistole. | 
PLUTARCH, istoriei și mo- 

ralista grecii (50-—120 d. Chr.) 
fu .preceptoriă lui Adrian și con- 
sul sub 'Pralanii; ne-a rămasii 
de la elii Opere morale și Vie- 
țele paralele ale Gmeniloriu i- 
lustri, greci și romani. | , 
PROPAGORA, sofistă grecii, a- 

cusati de impietate și gonită din 
Atena (490—420 a. Chr.) 
PUMNUL (Aroni), capulă 

sevlei fonetiste din Bucovina, a- 

" Iuru, (Q798—%),   

„utorulii Leptuvariului și altoră 
scrieri limbistiee și didactice. 
(1815—1566.) 

QUINAULT, poetii: francest, 
obţinu uni mare succesu. prin 
tragediele sale lirice „(1635— 
168$). 
QUINTILIAN, retoră latină a- 

utorulă Tustitauțiuni-l ră orato- 
vice, retorică și vlani de studii 
pentru oratoră (42—120 d Chr.). 

TR 

RACAN, poeti franeesi (15$9 
—160) a scrisă Memoriii asu- 
pra tieței lui Malherbe, Ber- 
yeries, ete. - - ÎN 
RACINE (Jean), celt mal per- 

feetii dintre poeţii tragici fran- 
-cesi (1639—1699) ale 'eirui piese 
principale suntu : Andromaque, 
les Plaideurs, Britanicus, Ba- . 
jazet, Mithridate, Iphigenie eu 
„Aulide, Phedre, Esther şi A- 
thulie. , A - 
ROLLIN (Charles), - profesoră 

şi rectora alt Universităţel din 
Paris (1661—1741) a sevisu unit 
Tratatii asupra studielorii şi o 
Istoriii antică. 
„"ROUSSEAU (Jean-Baptiste), 
poetii francesii (1671-1741) a 
serisii (de. 

S 

SENECA (filosofulii), precep- 
torulă lui Nerone care-lu sili a 
se sinucide. A serisă unele tra- 
tate de filosofiă morală. Unii în 
atribuiă- si nesee tragedii. (2-05) 
SEUILESCU ((reorge ), cele- 

brulă editorii ala Cronicel lui * 
a serisii pe tă- 
și limbistieu : 
și o culegere 

remulă didactieii 
de la elu avemi 
de Fabule. , II 

SEVIGNE (Marie țde. Ida: - 
tin-Chantal, mavchisii de), câ-. 

pi 

pana mea PLEN
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let, Macbeth, 

BUG 

lebră prin Scrisorile sale. 
SHAKESPEARE (Pia), 

ecli mat mare poeti ali Engli- 
terei și unulii din cei mai mari 
poeți dramatici (1564—1616) fu 
actorii și apoi proprietarii de tea- 
tru. Avem de la dânsulă 26 pie- 
se, dintre care cele mai celebre 
suntu : Romeo și. Julieta, Ila- 

Othello. 
SHILENU (Alezandr 20), dis- 

tinist poeti românii, năseutu la 
1634 și mortii în florea verstei 
(de E ani), Găbertulă români, 
de la care uuvemi o seriă de poe- 
sii : drmonii intime, 
SOCRATU, filosofi ateniană, 

combătu pe sofiști și: condamnă 
excesele democraţiei; aeusatu de 

-.corumpătoră ali tinerimei și des- 
truetorii ali : religiunei, fa con- 
damnată a, he euoutii (460—400 
a Chr) 

7 

L. 

TACITU (Caius Cornelius), 
celebru istorici latini, născutu 
către anulă 50 d. Chr., mortii pe 

„la începutulii domnici luă Adrian, 
“ne-a lăsată : Viața lui „Agricola, 
Germania, o paxrte din „taale 

„Și din Istorii. 

  

TERENTIU, poetă comizii la-, 
tinit (19%4—158 a. Chr) ale eni 
comedii mai cunoscute suntă A- 
diana și Adelţii. 
TERTULIAN, părinte alu Vi- 

sericei latine (16V—240) autori 
ali multorii serieri contra păgâ- 
„nismului şi în favorea religiunei 
ereseine, intre altele Apologetica. 
PHEOPHILE, celebru riralu 

ali lui Malherbe 

|VERE ra, 

VERIFICAT] 
1987 
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sedici Pyrame et Thisbe si ali 
mal: multforăi Ode. 
TITU-LIVLU, istoriei latinii 

(55 a. Chr.—17 d. C.); a serisii 
o Itoriă romană din care a mai 
remasii puține fragmenta. 
PICHINDEIL vedi Ciehindelie. 

O. 

URERI (Grigore, Vornieulit), 
unulii din primii seriitori mol- 
doveni, de la. care .aremii- cea 
d'âutâit eronică intregă, Despre 
densulii se sciă numai că a tră- 
iti în secolului XVI; clu a serisu 
despre Domnnii Moldovei și via- 
ţa lorii cu o introducere Pentru 
descălecatulii terei Ioldorei. . 

SV 

VĂCĂRESCU (Ivan, logofă- 
tuli), unulii dintre cei dintâi 

“și mal buni poeți români (175 
1863); de la eare âvemii i 
multe Poesii originale şi câte- 
va traduceri pentru teatru : Bri- 
tanicii, Ermiona, Reguli, ete. 
VIRGILAU (Publius Virgiliu 

Maro). mare poeti lutini (50— 
19 a. Chr.) i serisi Eneida, 
Hucolice și Georgice. 
VOLTAIRE (irouet de), po- 

etii, . filosofi, istoriei francesi, 
(1694—1778), căpetenia. partitei 
iilosofice din ali NVIII secolii. 

m 
/ENON, ilosofu grecii (V-lea 

secoli a. Chr.),. ereatorulii dia- - 
leetieel,. 
ZOLA (Emile), eapuli şedlei 

“naburaiste în în Praneia. 

4
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Materiele coprinse în „Apendice“ 

m 

| ă „agina, 
(ienuri de cause : genuli demonstrativa . .. 1451 

Genulu deliberativii și judiţiari . . . 146 

„ Silogismulu, Entimema, Rpicliirema ..... 14 

- Soritulu, Dilema, Disputa lati Protagoru cu E 

calu o. a 148 

Dilema Oretanuluii a 49 

Esemplula . . - pa 150 

Indueţiuncă, Argumentul personală” a Bi 

Definiţiunea, Definiţia omului fai de ban. 152 - 

Enumerarea părţilor . .- 153 

Gânulu și Specia, Comparaţiunea - și “Asemenatea - 155 

Odă la Ciocoi de B. b. Hasdeu. . 0... 156 

Contravie, Repuenantele . . . . 157 - 

Cirewmnstanţele, Antecedente și Consecuente. „159 

Causa și efectulu . .. . 159 

„Etimologia,. Locuri comune  ostrinseci,: Patetieu. 161] 

Esemple de patetiei : din Demostene .-. . *162 

a Jdem (traducere) 163 

a din Mitică... 16% 

“din Masillon. . . . . ibid 

„„Idem (traducere) 165 

1 Materiele coprinse până la acistă pagini, “santa. aretate atâta în 

Apendice câti fi. în Tabloulii de Retorică, : 

| VERimioat | -



  

Pasiuni — Ura . 
Pateticu dislocată, . Sorginţile Invenţiunei ,. .. a 
Exordiă insinuantu din pledoaria lui De Size 

pentru Ludovieu XVI . a 
[dem - (traducerea) 
Exordiu măreţă din Bălcescu .* a 
Exordia ex-abrupto din Cicerone. e 
Narațiunea ; Intrarea lui Îihaiii Vodă în Ala- 

Julia. „ PI Ca 
Ordirea probelora în. Confirmaţiune. . 
Esemplu de ordine omerieă,. Pa . 
Discursula lui Perola. din Titu-livia . 
Amplifieiţiunea, . BI | 
Respingerea, Esemplu din Demostene . 
Apărarea ţăranului de Cichindelă A Lupta pentru unitatea naționale este o datoria pentru Români PR 
Sofisme': Căutarea principiului... | 
A lua drepta Causă acea ce nu este causă. 
A judeca unu lucru după acea ce-i convine NU- nai accidentală DR 
A trece de la cea ce e adeveratu relativu, la cea ce este adevărată absolutu . PRI Perorațiuniea, — Iui Cicerone pentru Milone. , Planula discursului, —Asnpra adevărului religiunei Digresiuni, episode DDD Stilulă, Puritatea a 
Proprietatea... ÎN 
Sinonime. 
Barbarisme, — de qicere .-. 
Idem, de trasă. Da Latinisme, JMihaiă be câmpulă 'Tuvdei de G. ML, Elinisme—Limbă românâscă din anii 1822 şi 1832 
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pugina 

Elinisme, — Cântecă vechiii de lume din timpult 
lui Caragea si Şuţu... . 

Germanisme, Slavonisme . . . . . 
Franțusisme. . . . , a 

“ Ungurisme, 'Turcisme, Solecisme. DR 
Provincialisme, Arehaisme. . . i, 
Neologisme . .-.: Ti, „ 
Purismulu, — Apelu la arme de G. AL. F. A 
Causele stricărei limbei, Claritatea . . .,; 
(îalimatia și non-sens, — Filosofia cbsolută, .. 
Obseuritatea, — La The mele lui Carolă 1V de 

OI Ehade Re 
„Equivoculu în stil glumeţi . " 

Stilu ombastieti — Căinţa lui Petr u "de Mal 
here, “Peratologia . .-. i. 

Armonia de cnvinte, Cacofonia 
Armonia fraselorii, Știla periodic. 
Stilu bibliea. . .: 

Armonia imitativă. a. 

Idem, — Piscoluliă de V. Alexandri, Pa 

“Tdom, —  Syomotulă, luptei, Tropotulă cailorii şi, 

avletulă lupiloră. ..... PR 
Idem, —L urbana, Șuer atulii serpilori îi Armonia de 

mișcare . . a . . 
Armonia de sentinonti — 74 isulii Atalică de Ra 

cine (Sion). : -..... , , 
Idem — Ucigaşul fără coiă de tir, Alexandrescu 
Stil tăiati, — „Fuga luă Sinan- Pașa de Bălcescu 
Simplicitatea,.— Logofetulă Tiută în misiune di- 

plumatică. de Î. Neculcea . 
" Jdem — Fuga luă Petru Ricroşăt de Gr: Ureki 

Stilula- familiara — Harpagon din Molicre 
Idem — Vulpea şi Dursuculii de A. Donici . . 
'Coneisiunea — Petiţiunea lui Horia către Iosif II 
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Stila laconicu, Eleganţa, — Glasă din stele 
Naivitatea — La laitiore et le pot au luit 

Idem — Planulii Simigiului de Anton Paun 
; Graţia, — Cântaulă. gintei latine de V. Alexandri 
Energia, Veheminţa . a 

_ Magnificenţa, — O nipte pe ruinele i rgovișteă 
ldem — Odă Statuei. lui Mihai Pitezuliăi, 
Sublimul de cugetare şi imagini — Căderea dra- 

ciloră. PRR IRI 
Tdem — Mieduli leruri de i " Alexandri 
Sulimuli de Sentiment — Mama de Al. De 

paraţenu-— Conveniuţa. Figurile. . 
Originea figurilor 

“ Intrebuinţarez lieuriloră, Metafora 
Alegoria , , . 

Tdem — Odă lu o “corabiă de Horaţiu. 
Idom —. Starea  Românilorii de la 1821. 
Duriă și Sciţii . A 

- Enigma li Gedipii, Tureiiii și, i fuă i stă 
Cataeresa, Metonimia 
Sinecdoca. 

Antonomasa. Elipsa A 
Zeugma, Pleonasmuli, Iperbata, Silopsa AR 
Repetiţiunea, - — „lrmatei Române, Vântusele 
Repetiţiunea,. esagerată, Aposiţiunea . a. 
Cine-sii Ungurii. Gradaţiunea 'Tautologia . 
Fufemismula. Enalagiulu. Chiasma-. 
Interogaţiunea — Ce e mai tristă pe lume 
Subjecţiunea . 
Apostrofa — dur sul conului 1848. | 
txelamaţiunea. — Limba românescă de G. Sion 
dem — -Săracelurii tinerețe de 0. Conaki 
Aonologulă medicului Merman din Sorin . 
Prosopopea — Prosopopce di Danube de V. Hugo 
jdem — Danabialiă în mânie (te aducere). 
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dem — Slănicală de Conaki, Dialogismulu . 

Uptaţiunea, Imprecaţiunea, Plestemulă ţărci. 

Blestemulii lut Grui Sânger de V.-Alexandri: . 

Imprecaţiunea Camilici de P. Corndilie ..” 

„Ipotiposa —'0 uipte la morminte, de D. Bolint. 

[dom — Dumbrava Roșiă de Băleeseu. . 

dem — Le Cozia de Gr. Alexandroscu . 

Acumulaţiunea de efecte. 

leona — Dada Negru e. 

Etopea — Caracteristica lui Stefun celii mare 

10, — Domua Stanca, soția lui Mihait Vitezuli 

Caracterulu san Portretul — Portretul li Tu- 

dorii Vladimirescu . . A 

Cronogralia —- Iuge și risipa jărei lu 1921. 

dem — Sburătornlit (fraxmenta) de Î. Fliade R. 

Topogratia — Călugărenii de N. Bălcescu 

Deseriptiunea sai Demonstraţiunea . . - 

„Idem — -] rdelulii de N. Bălcescu 

PONI. 
: 

Ironia Socraticiă. 

Asteisn o... , 

Sareasmulu. Iperbola. .. | 

litota, Perifiasa . . E , 

Antitesa — Le Sehiler (fragmentii) de I. Eliade 

dem — Piața de V. Conta E 

Antilogia, Comparatiunea . . - a 

Fericirea de Al. Sihlânu . o cc... 

Paralela — Decebal şi Stefiu cel. mare. 

Alusiunea. e... 

Ciradaţiunea. Suspensiunea, Retieenţa 

Comunicaţiunea. Dubitaţiunea. . 

Concesiunea, lpitonema, Sentinţe . o... 

Ipotesa, Jurământul o... 
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