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MEMORIEI VENERATE 

A STRĂLVCITVLVĂ ISTORIC ȘI LITERAT, 

FRVNTAȘ DISCIPOL AL MARELVI FHASDEv * 

ŞI NEVITAT AL MEV PROFESOR 

G. 1. IONNESCV-GION 
ÎNCHIN 

ACESTE STVDII 

CV INIMA ÎNFRÂNTĂ DE NEAȘTEPTATA LVL PLECARE DIN ACESTĂ LVME,



Iubite D-le Apostolescu, 

Mi-ai trimis frumosul volum cu „Studiile“ D-tale. 

Ceri dela mine apreciarea „magistrului“. 
Dar sînt ei Gre „magistru“? 
“Cine n'a iubit, nu va fi iubit. Cine n'a fost elevul nimărui, 

nu va ave elevi el-însuși. Născut peste Prut în Basarabia, crescut 
în atmosfera cea, muscălescă /zarodoză, pe. care am detestat'o 
pretutindeni și am urito tot-d'a-una: în liceii, la universitate, 
în cercuri culturale, eă n'am tubit nici un profesor, considerându-i 
pe toți ca dușmani, numai şi numai pentru că erati Muscali. Sin- 
gurul mei dascăl a fost tatăl met, dela care prin iubire am 
învețat a fi Român şi creștin, căpătând puterea de a transmite 
altora flacăra naţionalismului și religiunea immortalismului.. Tâte 
scrierile mele fără excepțiune a fost o șcâlă de Românism, o 
șcâlă din care aii eşit câți-va elevi ai mei de care sînt mândru: 
Gr. Tocilescu, G. D. Teodorescu, Anghel Demetriescu, Tudor 
Radulescu, Gion etc. Ca șcâlă de immortalism a fost scrierea 
mea „Sic cogito“, de unde mișună o legiune anonimă de cre- 
dincioşi. | 

In Russia et nu m'am specialisat în nemic, de cât numai 
doră la o facultate juridică — Dreptul muscălesc ! cum s'ar dice: 
justiţia câinilor turbați. In urmă, am devenit istoric, linguist şi 

„filolog, dar m'am format et însumi, ca autodidact în t6tă pu- 
terea cuvîntului. Independent dară de ori-ce șcâlă și de ori-care 
magistru, aveam o imperi6să tendință flrescă de a formă elevi 
tot așa de independenți. Ast-fel unii elevi ai mei fârte distinși : 
Şaineanu, Candrea-Hecht, Ilie Barbulescu, ati ajuns a mă combate
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pe mine în unele puncturi esenţiale; și aș fi adevărat fericit 
de acestă independență, dacă combaterea lor ar fi dovedită 

sai bine argumentată, căci nu dela mine ai învEțat acești elevi 

lipsa de probe solide. 

Din sutimi de elevi în interval de vr'o trei decennie din 

cariera mea universitară, cel mai noii ești d-ta, d-le Apostolescu, 

cel mai modest și tot-o-dată cel mai fârte, ș'apoi mai puţin passionat 
decât magistrul, căci mărturisesc et-însumi că am fost pururea 

pre-passionat, dar nu șciit dacă passiunea — o passiune desinte- 
resată —-este un vicii sai o.virtute. Aprâpe de marginea 

vieței pămiîntesci, eii mă bucur că: în privința întregei mele 

activități literare şi sciinţifice, te las pe d-ta unicul meti urmaș 

direct : nimenea nu m'a înțeles mai bine, mai complet și mai 
controlat. | 

| Ii string mâna frățeșce 

B. P. HASDEU. 
Câmpina, ' 

9 August 1904



Pragă Apostolescule, 

Îmi ceri câteva rînduri de introducere la studiile de mai 
la vale, cari adunate laolaltă alcătuesc un frumos buchet, de 

care ar pute fi mândru scriitorul cel mai bun. De aceea ele 

nici aii trebuință de vre-o recomandare, nici autorul lor, de 

încuragiare. 

Dacă r&spund totuși cererii D-tale, este că aflu prilejul 
de a-ți arăta cât de mare este mulțămirea sufletescă ce simțesc 
constatând statornicia sentimentelor D-tale față de mine. 

Mulţi elevi am avut; de mulți sunt mândru; dar puţini 
sunt aceia cari mi-ai, dovedit ca D-ta, în tâte: schimbările 

vremii, că țin la legăturile sufletesci ce se stabilesc între dascăl 
și ucenicul săi. | i 

In seceta de caractere de care suferim, și față de unele 
specimene hidâse, ca să nu le dic monstru6se, simţesc deose- 

bită plăcere și mândrie a-ți reînoi cu acestă 'ocasiune senti- 
mentele de iubire şi de prieteșug care ne legă și a-ţi dice: 

Mergi înainte, dragă amice, stăruesce în munca cinstită, 

fără a aștepta pentru ea răsplată; modestia să nu te părăsescă 
nică odată; izbânda ușâră să nu te orbescă; iubirea și recu- 

noscința pentru cei cari ţi-ai fost dacăli păstreză-le, spre ondrea 
ta şi spre a servi drept pildă și altora. | 

O strângere de mână frățescă 
GR. G. TOCILESCU 

19 August 1904. 

Cele mat multe din studiile coprinse în acest volum apărând în revistele 
conduse de câtre d. Gr. G. Tocilescu, am credut ca e de datoria mea a le supune 
aprecierii d-sale și înainte de acestă publicare de acum. Ilustrul mei profesor a 
bine-voit a'mi r&spunde prin scris6rea de mai sus. 

N.I.A.



ZT a i Îi ez     

În lunii, când Studiile cari urmeză erai tipărite, cu puţine dile 

înainte de a ne pirăsi, plecând din lumea acesta, mult regretatul Gion 

mi-a trimis acestă scrisore :



Dragă Apostolescule,. 

Ți-am citit cele mai multe din studiele ce publici acum în 
volum, âncă de când apăruseră în Revisfa pentru îstoriă, arched- 
logiă și filologiă a d-lui Tocilescu. Imi diceam atunci, comparând 
studiele tele cu ale altor tineri critici: prin urmare este adevărat 
ceia ce eit cred nu de puţină vreme; sunt două feluri de tineri 
muncitori cari trag brazde nouă în og6rele literaturei nâstre ; 
unii plecă în cercetările lor animați de o singură dorință—cea 
sfântă ! — aceia de a afla la capătul cercetărilor lor adevăru/ şi 
nimic alt de cât adzeru/,; alții se înhamă la aceiași muncă, cu 
aceiași trudă și printr'aceleași migălse și chinuitâre cercetări, ani- 
maţi de o singură dorinți — cea rea şi degradantă! — aceia de 
a găsi la capătul cercetărilor, după schingiuirea, chinuirea și 
pocirea adevărului, o pâine, o funcţiă, ciolanul: 

Muncesc și cei d'ântâii ; muncesc și cei d'al doilea; vedi 
nu 0 dată că se cheltuesce şi la cei.cu ciolanul o putere de 
muncă şi talent care ar face minuni decă ținta nu le-ar fi atât 
de josnică. Citesci adesea ori printre rândurile lor, şi în ţișni- 
turile inconsciente ale frasei desgust, căință, necaz, ruşine, căci 
scii că fac r&i, comit crime, înțeleg ce este bun și cinstit și 
sevârșesc ce este re și năpăstuitor. Ți-aduci aminte de vorbele 
lui Marţial: video meliora proboque, deteriora sequor ?!— l-am 
plâns totdcuna pe aceşti tineri de talent, capabili de încordată 

- muncă şi mai nefericiţi adi, cu robia și grozava încătuşare a 
minței și a condeiului lor, decât sclavii din lumea vechiă; — 
mai nefericiţi, de sigur, de vreme ce Davus din vremea Scipio- 
nilor și Leliilor își robia trupul, care devenia ze, pe când
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Ionescu sii Popescu, Dupont sâi Durand, Miiller seă Schultze 
își robesc mintea care odiniâră înfrunta voința Cesarilor. 

Şi decă n'ar fi talent și cunoscințe şi petrundere, i-ai lăsa 
în plata Domnului; der sunt adeseori aur curat și luci6se măr- 
găritare pe cari pentru cko/a3j le aruncă apte Zortos. 

Neferiţii! nefericiții ! nefericiții ! 
Voi, cești-l-alţi, cari aveţi drept țintă cercetarea adeverului, 

sunteţi fericiți ; şi urările tuturor “Omenilor de bine vă vor 
urma în muncile și în truda cercetărilor vâstre ; generațiunea 
vâstră va; da, literaturei române dreptul de. mare încetăţenire 
printre cele-l-alte literaturi -ale lumei. Prin studie, de felul cestor 
șepte ale tele, se va arăta, cu haina, podsbele și îndreptăţirile 
lor scriitorii români și operele cele de semă ale literaturei 
n6stre. Așa se fac studiele în literaturile streine cu, cari ne-am 
hrănit și. ne hrănim ; așa le-ai făcut şi tu pe ale tele. 

Citire fără saţiu; pătrundere pentru a alege ceia ce-ţi va 
trebui pentru lămurirea cestiunilor de literatură română ; dibăciă 
a alătura două fapte cari, ciocnindu-se, să dea scânteea puter- 
nică, menită ale lumina bine pe amândoue, — și mai presus 
de tote silinţe” sincere ca să pui mâna pe adevăr, săl încadrezi 
şi săl aședi sub cea mai deplină lumină, — că ce văd în 
tote studiele tele; &că pentru ce le-am citit cu cea mai senină 
plăcere şi €că — sunt adânc convins ! — cum le vor citi și toți 
aceia cari voiesc să vedă înșirându-se de sub pâna scriitorului 
cuvinte cinstite, pornite din inimă curată și din judecată nepă- 
timașă. 

Ce mare servicii s'ar aduce lui Eminescu, decă mulți din 
cei cari vor pe posthumele lui Eminescu să'şi facă o reputa- 
țiune, publică adi, din scrierile nefericitului poet, lucruri .cari, 
în-loc de a-l servi, îl :micșorâză enorm. în ochii posterităței, — 
ce mare servicii l-ar aduce decă ar asculta ceja-ce tu dică în 
Poesia Romândscă ! 

Şi tot ast-fel, ce mult ar câștiga aceia cari fac studie și 
critice asupra scriitorilor și operelor literaturei nostre, decă 
și-ar însuși .modul tăi de împărțelă a materiei, de înjghebare 
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a planului, de orânduiclă a probelor, de bogăţiă a apropiărilor. 
Nu se scrie un articol de critică, cum s'ar scrie un articol de 
polemică. Trebue să cercetezi, să te petrundi de modul de a 
vede și reda al marilor maeștri aj criticei contemporane, fran- 
cese și germane, pentru a vede şi reda ca ei cestiunile de 
critică și literatură românescă. | 

Astfel ai făcut; sunt sigur că vei avea aprobarea tuturor 
Gmenilor de bine, cari nu fac parte din nici o cărdășiă literară 
a căror minte nu este întunecată şi cari nu strigă la ori-ce 
ocasiune: z2/ aura de /esprit hors nous ct nos amts. 

Cu frățescă şi mult mai bătrână dragoste 

G. 1. IONNESCU-GION 

i -



POESIE ROMÂNESCĂ. 
'Un poet — ca şi un nuvelist, romancier — pâte scrie or. în to- 

nul poporan ori în cel orăşenesc. În amândouă casurile, însă, nu 
va fi de ajuns forma şi felul expresiilor peritru a caracterisa pro- 
ducţiunea. A scrie in spiritul poporan este a face o producţiune na- 
țională ; a scrie, însă, numai în formă poporană — românescă, de 
pildă — dar cu ideile aprâpe cosmopolite. ale pături! culte e ca şi 
cum al. îmbrăca pe un Frances ori pe un Nemţ cu haine ţărănesct 
de ale nostre şi apol af privi, spre a te distra, cum ţăranul român 
— după hafne — îţi vorbesce în limba lui Alfred de Musset ori a 
lui Lenau, sâi în ori-ce cas în sensul ideilor lor. 

La "noi lumea cultă s'a identificat atât de mult cu spiritul 
frances şi în genere occidental, in cât la ce! mal mulţi s'a rupt 
firul care "1 lega de trecutul ecestul ntm — trecut dureros de multe 
ori, dar interesant la culme, căc! ne arată drumul, făcut de nemul 
nostru în timp, ca să ajungă până aici. Câţi nu vor fi căscând.la 
citirea vre-une! splendide pagini din Scrisorile lu Ion. Ghica, ori 
de la vre-un alt zugrăvitor al vremurilor de odiniâră !: 

- De aceea multora le vor părea curiose rândurile de mai jos 
în care se'va arăta că majoritatea poeţilor noştri contemporani n'a 
scris în spiritul naţional românesc şi că singuril, d'intre poeţii frun- 
taşi, cari ai priceput şi redat felul de a simţi şi cugeta al intregu- 
lui popor românes?, singurii poeți naționali români sint Alecsandri 1) 
şi :Coşbuc în mare parte,:2) 

  

1) 'T. Malorescu, Critice, [Î, Poeți şi critict. 
2) In poesia dramatică, fâră îndorală că numar d. Ilasdeu este representantul 

poesiei românesci până adi. In Răsvan şi Vidra, ton, versificaţie şi simţiminte, totul 
e românesc. La Alecsandri chiar în Despol-Vodă, care e un subfect românesc, se e vede 
o-pronunţată influenţă occidentală. 

În poesia lirică şi narativă mat sînt încidental şi al poeţi car S'aii: exprimat 
în sensul firil românesci, de exemplu d. Ollănescu-Ascaniojchtar dd. Duiliii Zamfirescu, 
Ii. G, Lecca şi Macodonski.une-orl. Cu publicarea celul de-al IV- lea volum de Rus- 
lice (1900), d, N. Rădulescu-Niger—care făcuse bune începuturi, însă de la 1893, data 

“publicări! primulul volum — devine unul dintre cer mal distinși poeţi cu înfăţi= 
gare național-românescă. . 

N. 1. A., Studii, , 1



3 | srupri 

Din necunâscerea firii! n6stre poporane sa ajuns a se vorbi, 
şi forte serios şi forte mult şi pe tonuri diferite, că — de pildă — prin 

Eminescu poesia românescă ajuns-a, în fine, la perfecţiune ; că el, 

care a sciut să introducă o profundă cugetare filosofică, a cântat 
pesimismul «nostru» într'o formă desăvârşită... etc, Şi ca urmare 
S'aii inceput cercetări spre a se găsi causele pesimismului «la nof>. 
Unii cercetători spun că pricina ar fi ameninţarea continuă a «co- 
losului de la Nord» ; alţi! că <civilisaţia burghesă, care a înşelat 
aşteptările ce se puneaii într'insa>, e de vină ; şi aşa mal departe. 

În realitate însă, nimic din tote astea n'a fost şi nu este ; far 
scriitorii cari ai discutat cestiunile acestea, n'a cunostut firea po- 
porului nostru. Alt fel, ar fi observat că Românii n'ai fost pesimiști, 
că nici adi nu sint şi că deci Eminescu n'a produs o poesie ro- 
mânescă, o poesie in care să s> resfrângă ideile, obicelurile şi as. 
piraţiile poporului nostru — inditerent dacă poesia lui e e îrumâsă orl 
nu, cestiune de altă ordine. 

Şi sprijinul cel mat bun întru susţinerea aceste! păreri ni "1 
va da tocmai unul din critici! de care vorbiam, prin cele spuse 
— mai de curând, insă !) — într'una din scrierile sale. In al III-lea 

volum de Studiă crilice d. C. D.—Gherea vorbind de «Mortea lu! 

Fulger, cunoscuta poemă a d-lui Coşbuc, spune că la prima dată 
i sa părut a vedea, în acestă producţiune, o concepţie pesimistă a 

vieţii. Insă, dice d-sa, «plângerile sint ale poporului român, şi po- 

porul român numai o concepţie pesimistă a vieţii nu are>. Dar nu - 

e numai atât: Pe lângă afirmarea contrară celor spuse o-dată de 

d-sa, că în vecul ăsta sintem bântuiți de decepţionism, singur ne 
va arăta cum se pote explica unele aparențe de pesimism în ge- 

nere—şi negreşit şi la Români. D-s: arată că fie-ce om are în el ger- 
menit optimismului şi ai pesimismului, în grade şi proporţii deo- 
sebite şi că'el se manifestâză intr'un fel sai într'aitul, după împre- 
jurări. «Nu sînt Omeni cari să riîdă numai saii numa! să plângă 

«totă vi€ța lor, şi dacă sint, aceştia nu-s pesimişti, ci sînt : nebuni. 

«Omul cel mai optimist, cu o concepţie a vieţii din cele mal se-- 
enine, lovit de o crudă şi neasceptată nenorocire va inanifesta pen 

«tru moment gândirile şi sentimentele cele mat pesimiste». Apo! 
adaogând că poporul român are o concepţiune supra vieţii care 
e optimistă «sai în ori- -ce cas mal mult optimistă de cât pesi: 

mistă», dice ma! departe : Dar <o întâmplare extraordinară, cum 
<e o nenorozire mare, neasceptată şi neobicrnuită, rEstârnă pentru 

citoment filosofia țăranulu! tot cu atâta uşurinţă ca şi pe a orăşa: 

DI In 4807,
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«nului». Şi eatât de adevărat, în cât e de mirare cum a putut d. 
Gherea să nu fi observat acesta mai de mult, — afară numa! dacă. 
nu consideră pe cel cari scria. versuri pesimiste şi pe vre-o câţi-va 
adepţi a! lor, ca o clasă deosebită, lucru — se 'nţelege — neexact, 
mai cu semă că la noi nu-s pesimişti, în realitate, nici cel cari se 
tânguesc mal tare. 

Atât e de adevărată observaţia de mat sus, că n'avem de cât 
să ne uităm în jurul nostri şi să vedem că-l aşa. De pildă, ca să 
începem cu orașul, cine nu scie, cine n'a audit ;durerosele tânguiri 
ale optimistului, atât de optimistului Hasdei, Pocta de . talent cu 
scânteleri de geniti, dar ma! întâii fica, perise. ŞI aturci tatăl a 
isbucnit întrun hohot de plâns şi în versuri geniale şi—pe care le-ar 
fi semnat cel mai pesimist poct—şi-a cântat durerea, 

Dar chiar atunci nu uită că plângând o nenorocire, nu trebue 
de aci să avem o concepţie pesimistă a vieţii, că trebue să te în: 
chini înaintea celor scrise: 

Ea m'a uitat, a morţii dulce zină, 
Ea după care ne'ncetat suspină 

Și geme sufletu'mi, ca Promeleii ; 
Un suflet ce se sbuciumă- şi ţipă, 

Dar care ?n veci nu s'a- “ndoit o clipă 
C'aşa vrea Dumnedeii! 1) 

«Aşa vrea Dumnedeti> dice Românul şi nu caută să se ridice 
în potriva voinţei Lui. i 

Şi acest om, atât de încercat de nenorociri, n'a încetat un mo- 
ment de a fi optimist; ba încă toţi îşi aduc aminte de cele două 
conferinţe atât de optimiste — şi cari ai făcut atâta sgomot: «Noi 
în 18922 şi «Noi şi Vor, — ţinute în urmă, după vre-o câţi va ant 
de la data când, pentru un moment, _păruse — dar numai ăruse— 
că e pesimist. 

Ore la noi, in'poesia poporană, e pesimism ? Negreşit că punctul 

acesta e hotărâtor, căci nicăeri mal bine de cât în poesia poporană 
românescă nu se p6te vedea firea nemului nostru. 

Dar mai întâiii o lămurire: Am spus că poeţi naţionali la not: 
nu sint de cât Alecsandri şi Coşbuc. Ca să dovedim acesta vom 

căuta ca, pe cât e posibil, vorbind de producţiunile celor-l-alţi poeţi, 
să le comparăm cu poesia poporâană — negreşit nu în privința forme! 
sati a perfecțiunii, ci în privinţa spiritului care le animă. Şi un lucru 
sperăm că va reeşi : anume că toţi se inspiră numa! din Occident, 

  r 

1) Hasdeti, Itevista Nouă, an. LI, No. 3, 1899 şi Sarcasm şi Ideal, cAșteptând»,
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de la .romantismul frances ori german, de la Musset, Lamartine şi 
alţii, afară de un singur poet — Duiliii Zamfirescu — care "ŞI îndreptă 
privirile către Grecia vechiă, către Laţiă, spre clasicitate, 

„Și va fi vorba de direcţiuni, de sentimentele conducătâre, 
nu numai de cât de cutare saii cutare poet; aşa că nu toți —saii 
mal bine dis prea puţini—vor fi acefa cari ne vor eşiîn cale, 

Aşa, vorbind de' pesimism, cercetând dacă este orl nu în poesia 
poporană, vom căuta a ne referi în poesia cultă la Eminescu: întâii 
pentru-că e arătat, la not, ca unul din cet mai desăvârşiţi adepţi at 
ideilor lui Schopenhauer şi Leopardi ; şi al doilea fiind-că a scris şi 
el poesil în formă poporană. Şi dacă poesiile acestea, în care Emi- 
nescu a căutat să imiteze poporul, vor oglindi într "adevăr spiritul 
poporului român, atunci acesta va fi dovada cea mal puternică de 
existenţa pesimismului la noi; Iar ce nu, vom avea proba că poetul 
n'a înţeles, sai, cel puţin, n'a cugetat — n'a putut să cugete — ca 
poporul român. 

In afară de <Do!nă», Eminescu a scris, în formă poporană: «Ce 
te legeni codrule ?» şi «Revedere» 1). In amândouă poesiile acestea 
Codrul e plângător ; se tângue ca un bătrân prăpăditde vreme, în- 
durerat şi cu ilusiile perdute.. . Şi e amară vicţa asta neschimbată, 
în care trebue să facă mereii acelaş şi Yar acelaş lucru, şi "n care 

Numa orau-i schimbător 
Pe pămînt rătăcitor. 2) 

  

1) De curând s'aii dat publicităţii şi aite producţiunr ale lut Eminescu, printre 
care un volum de versuri, parte poporane şi parte propri! poetului, dar având sati 
formă poporană, saii—cele narative—subiecte luate din popor. Citirea atentă a ver- 
șuriloc lu! Eminescu întăresce şi mal mult conclusiumle nâstre, căci unele poesii 
nu sînt de cât variante ale celor cunoscute—și deci scrise în acelaş spirit; Iar cele 
narative sint un fe! de produse necunoscute poporului în acâstă formă—fără a mal 
vorbi şi de unele idei streine lut.. Intr?adevtr nu există în tâtă literatura. nâstră 
poporană nici un basm versificat, cum ar fi, de pildă, «Călin nebunul» saii «Mi- 
ron şi frumâsa fără corps din Eminescu (Lileratură populară, 1902), Se înţelege că 
vorbim de produsele poporane far nu de cele populare—primul termen cindi- 
când. ceea ce aparţine poporului, far cel-l'2lt denotând ceea ce este Iubit de popor» 
(B.P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, t. LI, p. XXII), aşa că, de pild*, aMihul co- 
pilulz e o productie poporană, pe când elstoria prea frumosului Arghir şi a prea 
frumbsel Elenu cea cu părul de aur» e populară în forma cc-l a dat-o Barac 
(liasdeii, Cuvenie dei bătrâni, t. IL, pp. XXNVII—NUID). Singurul nostru basm cu 
părți versificate de pop or este «Călătoria Mortului», de ore ce unele părți ale 

)ui puteai servi de bocete, care sînt în versuri (A se observa.I. Șălnânu, Basme 
române, «Călătoria Morţil,» pp. 897 —1)10, de unde reese clar accstu). Se pote însă 

întâmpla lucrul invers, adică nisce versuri să dea nascere unul basm, după cum se 

pot găsi elemente din colinde în unele părţi ale basmelor. 
2) Eminescu, Pocsii, «Revedere»,
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"Așa se plânge Codrul ăsta. Dar pare că Mihail Zamfirescu. şi Co. 
drul lui Eminescu ai fost buni şi nedespărţiţi prieteni, căci tată cum 
se începe cunoscuta Ivi poesie «Somnolenţa» : 

Amicii mei, vi6ţa e harpa ce intonă 
Acelaş cântec. ])iua se duce monotonă 
Şi 'n locu-i vine alta c'un lung pas, uniform | 
ŞI tot acelaş lucru, Ce sârtă ne "mpăcată.! 
Tatâta inerție simt fruntea'mi apăsată 

Şadorm .. şi dorm... şi dorm!) 

Numai că Zamfirescu întinde şi mai departe hotarele neschim- 
bării de care se plânge Codrul lui Eminescu : in ea coprinde şi pe 
om, fără a se despărţi, prin asta, prea mult de amicul săi Codrul 
eminescian, căci schimbarea uniformă a omului — mereă in acelaş 
fel — e tot o monotonie. | 

Şi versurile lui sint, ca şi la Eminescu, pline de amar — co- 
lorate, der, in unele părţi cu o nuanţă de ironie. 

Şi ast-fel pe nesimţite, de la poesia populară a lui Eminescu 
ne-am pomenit la poesia destul de nepoporană şi proprie lui M. 
Zamfirescu—ambele având, însă, acelaş temă. Şi ce este mal curios 

„e faptul că acești doi poeţi,—cari nu: se tubiaii de loc, ba chiar se 
urati, în cât unul, Zamfirescu, a făcut celebra «Muza de la Bolta 
Rece» în care "ŞI bătea joc de direcţia şc6lei saii mai bine dis de 
«cercul» din care făcea parte cel-lalt — aceşti dot poeţi aveaii de 
multe oră idei comune, cum e şi în exemplul de faţă. 

Ac6sta e nn inceput de probă a celor ce spuneam, că toţi poeţii 
noştrii—afară de Alecsandri, Coşbuc şi Duilii Zamfirescu, far Has- 
deii mal ales in poesia dramatică—urmeză o acelaş cale, ai aceleşi | 
simţiminte, se călăuzesc de acel€şi ider. Si : 

Dar se revenim la punctul unde ajunsesem: la înfăţişarea Co- 
drului în poesia n6stră inspirată de Occident şi să căutăm acum 

„a vedea cum ni se înfăţişază el în poesia poporului. Să luăm, de 
pildă, colecţia d-lut Bibicescu, mai ales că aci avem strânse la un 
loc, sub titlul chiar de «Codrul» poesiile de care ne interesăm. 

„- Oricine va citi, nu câte-va, ci tâte versurile de sub acest titlu, 
va vedea cu siguranță un lucru: Codrul pe care '] cântă poporul 
nu e rudă, dar nici pe departe măcar, cu cel al poesiei orăşenesci 
adusă din alte părţi. Codrul poporului e voinic, e vesel, nu cun6sce 

  
  

1) 24. Zamphirescu, Cântece și plângeri, «Somnolența»,
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grijile, n'a citit pe Schopenhauer nici pe Leopardi, e aşa... cume 
Românul, căci 

"Codru-i frate cu Românul. 

Şi când are omul necazuri, nu se gândesce să şi le spue co- 
drului, căci îşi dice în gând: 

Codru ?i verde, 
Nu mă crede. 1) 

Şi sai simţit feri: iţ în tot de-a-una Românil în umbra pădu- 
rilor, în frunzişul cărora se ascundeati de duşmani şi verdeţa că= 
rora “a inspirat aşa de mult, în cât semnul caracteristic al poesiei 
poporane românesci, dar numai românescă ?) e începrea aprope a 
tutulor poesiilor cu vorbele «frunză verde», ca un preludii, sai o 
aseme&nare—mai pe de parte—cu invocaţia celor vechi către Musă, 5) 

Şi nu! merge bine Românului când se depărteză de codru, 
căci dice: 

Până eram pe supt codru 
eram roşu ca şi măru, 

lar de când m'am dat cu țara 
gălbenit-am ca şi ceara. €) 

Negreşit că e mat frumâsă—după nol, cel o:cidentalisaţi—po- 
esia care descrie tot dorul de singurătate şi tâtă melancolia ce co- 
prinde pe omul ce "ŞI indrumeză paşii prin'r'o pădure şi căruta "[ se 
pare că: 

++ pădurea lin suspină şi prin frunzele uscate | 
Rânduri, rânduri trece-un frâmăt ce le scutură pe tâte,5) 

Aşa o fi; dar pentru Român crengile copacilor nu «se clatină 
cu jaleoz—cum dice un urmaş al lui Eminescu-—şi nici dorul de sin- 
gurătate nu'l coprinde într'o pădure, căct totul îi e prieten a:olo: 

“stejari, bradiy, paltenit îl par nisce vechi tovarăşi; şi când, mal 
"nainte, Domnii noştri aveati nevoe de ostaşi mal mulţi, in poesia 
poporană el—stejarii şi bradil—se transformat în flăcăi vo!nici, cari 
să scape ţara de duşmani, 

“Aşa dară veselă, optimistă e firea poporului nostru şi fără in- 
tunecări de pesimism aducător de desperare. Şi când citesci pe <So- 

1) I. G. Bihicescu, Poesii pop. din Transilvania, p. 90. 

2) B. P. Hasdeu, Istoria Crilică a Românilor, t. II, pp. 11—74. 

3) Cf. studiul următor «Frunză verde» din acest volum, 

4) 1. G. Dibicescu, Poesii pop. din Transilvania, p. 763. 

5) M. Eminescu, Pocsii (Ediţia 'T. Maiorescu), eCălins, VII,
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rin> al luf Bolintinânu 1), pe «Maria> lui Mihail Zamfirescu, «So: 
netul la Veneţia», <Impărat şi proletar» şi atâtea altele de Eminescu, 
—vedi răsărind după autori şi ultându-se cu mirare, să vadă ce caută 
el în România, ba pe Hamlet şi pe Faust, pe cari Bolintinenu I-a 
angajat, cu de-a sila, sufleiiri unu! personagiii din «Sorin» 2) ; ba pe 
«Rolla» al lut Musset, care bine-voesce a învăţa declamaţia pe <Ma- 
ria» lui M. Zamfirescu ; ba pe Platen cu cele nu sciii câte sonete 
ale lui către Veneţia 5); ba pe o drâe de socialişti încărcaţi cu a. 
narchişti, disputându'şi pe Eminescu şi strigându-i: 

He Vami! tu cs des nâlres; n'est-ce pas? 

Şi de o parte, necăjit ca şi alţii de viţa asta care trece prea 
repede, Duil:ă Zamfirescu e tot un pesimist; dar un poet pentru 
care frumosul întrupat în artă e mai presus de t6te, şi arta e aşa 
după cum o înţelegeaii cei vechi şi cum o spune şi poetul când 
descriind pe o deiţă, o arată 

sase rece Şi frumâsă ; simbolul eternci arte! 4) 

Şi când vede Panteonul, 

Monument al cărui nume sunător e ca un vers, 

unică protestare a omeniri! contra timpului ce trece şi întrupare a 
întregi! poesii din lumea gânditâre, îşi indreptă cu drag mintea spre 
vremurile trecute, şi dornic, fără de măsură, îşi înalță glasul: 

Lasă-mă să viă la tne, lume plină de parfumuri, 
Ce răsai din timpul clasic ce mi-a! fost alât de drag; 
Să culeg în libertate trandafirii de pe drumuri, 
Să mt 'mbăt de armonia limbii din Areopag ; 

Să cunosc amorul vostru, dei a tot ce-i scris să fie, 

Născătorul de ilusii, de dureri şi poesii, 
Ast-fel cum îl vrea Sophocle, răsturnând o-imperăţie 
Şi putend să locuiască pe obraji trandafirii. 5) 

1) Bolintinfinu e citat aci întâmplător. EL are însăşi multe producţii naţionale, 
inspirate chiar din paginele vechilor nostre cronici — dar redate une-ori cu o în- 
făţişare mal puţin românâscă. Bolintincnu aparţine unef epoce anteriâre cale! de 
care ne ocupăm. 

2) V. D. Păun, Ficțiune, imagine și comparaţiune, 1896, p. 36. 

3) (AL. Grama), Mihailii Eminescu, Blaşiii, 4591, pp. 150—182. 
4) Duiliă Zamfirescu, Imnuri păgăne, «Către Diana». 
5) Idei, dlte orizonturi, «Pe Acropole», !
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Şi apoi se întorce către Italia ; şi fie-care colţ e străbătut şi fie-care 
urmă e cercetată. Câte-odată, de printre ruinele. aducătâre aminte 
de timpuri glori6se, 1 se pare că aude glasuri evocând vremile cla- 
sice şi pe Omenii lor; Dar... totul sa dus, nimic nu mai rămâne din 
vieţa de atunci “şi Laţiul e o ţară de morminte! 

- Şi tâte-le pricepe şi le simte: poetul ca şi cei antici. Epicureiă, 
pentru el nimic din viâţă nuj tratnic şi îndemnul care'l face: : 

Fii fericit, şi fil acum, 
Acum e ultimul cuvint ; 
Tot restul: un virtej de fum, - 
lar mai tâ ziă, un colţ de drum, 
-O cruce şi-un mormint. 1) 

te face să ți aduci aminte de Horâtius ?) şi de sfaturile lui aşa de 
frumos redate de Leconte de Lisle: a 

Pour toi, mets ă profit la vicillesse tardive : 
Il est plus d'une rose aux buissons du chemin. 
Cucille ton jour Jleuri sans evoire au lendemain:; 
Prends en souci: Pamour et Pheure fugitive.3) 

Versurile la D. Zamfirescu a avinturi din cele ma! poetice ; 
totuşi poesia sa — din punctul de vedere din care ana privit până 
acum producţiile— nu pote fi socotită drept poesie românescă, fiind-că 
nu se inspiră din popor. Principiul epicureic cEde, bibe, comede; 
post mortem nulla voluptas> pus în versuri de Duilii Zamfirescu 
nu e în firea r&mului nostru. 

Dar sint poeţi cari ar fi putut face minunate poesii cu o ca-: 
racteristică românâscă, dar care n'aă produs nimic în direcţia asta. 
Aşa, de pildă, când citesct frumosa şi îndestul de cunoscuta poesie a 
d-lui A. Naum «Dona Clara», te miri de ce poetul n'ar fi pus in- 
triga—ce constitue subiectul poesiei—în România în loc de Spaniz. 
Negreşit că nu se înțelege prin asta ca să: se infăţişeze sub haină 
românescă un subiect spaniol. Ideile şi situăţiunile din' «Dona Clara» 
pot insă alcătui fondul unei poesil 'curat românesci, luându-se drept 
decor Roinânia în locul Spaniei. Intradevăr Yată coprinsul poesielk 
d-lui Naum: - | i 

Bătrânul Don Fernando şi tînărul săă pagiii Don Paiz ai ple- 

1) Duilii Zamlivescu, Imnuri păgâne, «Acum...» 
2) Carminum liber 1; sAd Thaliarehum a, 
3) Leconte de Lisle, Pocnes atligues, Etudes latines «Taliarque.» VedI pen- tru evoluţia acestel idei, ce apare şi la alţii, al treilea studii din volumul de față,
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„cat de multe dile la 'războlii. Vremea se scurge încet, dilele trec 
gre şi ort-ce clipă e un chin, căci Dumnedeii scie ce-se pote în- 
tâmpla ; şi dorul — se înţelege de Don Fernando —o prăpădesce pe 
încântătorea dar trista Donă Clara. Iată, însă, că într'o di: frumsă, 
în fuga unui cal de foc, sosesce, venind din tabără, mult elegantul 
Don Paiz, trecând pe stradele oraşului în admiraţia frumoselor fete 
din Madrid.. El, cum sosesce, îngenuclie înaintea stăpâne! sale ; îi 
dă scrisorea nobilului Don Fernando şi iute pornesce. înapot, Dar 
curios !—când n6ptea s'a întins peste lume, când liniştea predomină, 
pe sub veranda vişinie de la palatul lui Don Fernando se strecoră 
O umbră. Să fie vre-o stafie ?,.. Şi ce strălucesce în întunerec ? E un 
pinten or un licurici ?... A! nu, dice poetul, 

„ e luna, luna brâză 
curioză 

Şi cumetră... cu a el rază 
” imil6ză 

Chiar în nopțile senine 
pe ori-cine! î) 

Sub rada'i argintie, ce trece prin perdele, se aşterne pe sub 
„alcovuri, : 

se încurcă prin dantelc,. : 
sparge gratiile grele, 

luna dă forme fantastice lu.rurilor scăldate in lumina el. Forme 
ciudate, neaşteptate se desemnâză în umbra nopţii: Zăresci mustăţi 
blonde, ţi se pare că strălucesc pinteni auriţi... A | dar nul! 

„ € luna! luna breză ! 
i curidză, 

Şi cumttră.., 

ApoI târzii de tot: Un ual:'duce: în fugă pe-un călăreț grăbit 
şi întârziat pe stradele Madridului; far de aci afară spre locul în . 
care e tabăra. Şi din noi tăcerea se *ntinde peste tot, 

A doua di: 

«Dona Clara, dic vecinii, fericită acum este, | 
Căci bătrânul Don Fernando i-a trimis scrisdre ceri, 
Ce blestem mai sint pe lume şi războiele aceste ; 
Câţi viteji nu mor în ele şi câţi mândri cavaleri !2 

1) A. Naum, Versuri, 1890, + Dona Clara»,
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Şi acum să vedem dacă nu cum-va acestă povestire poetică- 
satirică nu putea să'şi aibă locul tot aşa de bine în România ca şi 
în Spania. Intr'adevir, fa să punem în locul lui Don Fernando şi 
Don Patz, pe vre-un mare hatman, ori spătar—din vremile de mult— 
care e plecat la luptă cu omul lui mai de aprope—un căpitan de 
curteni, de pildă ; şi puneţi în locul Donei Clara pe vre o jupâniţă 
de prin secolul al XVI, XVII sati mai aprope, Yar în locul pala- 
tului spaniol, o frumosă casă boersscă, prin cerdacul cărela să se stre- 
core luna ori căpitanul de curteni, şi care va fi deosebirea? Nici.una | 
Nict-una, căci de şi ni se vorbesce de nisce cavaleri din Occident 
— pote chiar din timpurile Evului Mediă — totuşi aici nu-i vedem 
nici plecând pentru vre-o cruciată, nici intrecendu-se în lupte la 
strălucite tournois, — nimic, în fine, din ce e caracteristic unui ca: 
valer feudal. - 

Din potrivă acestă vicţă medievală —cavalerescă —răsare de pre- 
tutindeni în poesia adusă din Occident, e o caracteristică a ei, Aşa 
la Eminescu până şi Cupidon e un «paj» î), far Mircea cel bătrân 

  

1) «Pagita la Eminescu se găsesc chil:r atături de feli-frumoși şi de smei, — 
„un amestec puţin cam cludat—cum e de pildă, în «Călin» (Poesii, Ediţia Malorescu, partea VIII a poeme), , | 

Acest Călin care, în versurile publicate în ediţia d-lui Maxorescu, apare ca un cavaler distins, cu trăsături poetice, Ya—în restul versurilor, publicate în 1902,—în- făţişarea unu «prost», unul atont»: 
” « era cam prost, 

Câtu-l diua, şade “n vatră și se jocă în cenuşă, 
Prost ca gardul de răchită, şuii ca clanţa do la uşă. 
De vorbesce, cine-ascultă ! Sciă că nu-l de nici o samă, 
“Toţi îl dic ne-aude tontul,—da pe el Călin îl cheamă. , 

(M1. Eminescu, Literatură populară, 1902 «Călin nebunul). 

păstrându-și înlățişarea primă când ne întâlnim cu vechile şi cunoscutele versuri, intercalate între cele până acum inedite, 
E curios cum fârte multe din versurile publicate după mârtea poetului sînt 

cu-totul lipsite de poesie. Ori cât n'ar fi fost revidute de poet, dar unele sînt prea.. 
ca următorele ; 

Voi fii îl vechei Transilvanii 
Sinteţi cu totul enervaţi. 
Şi suferiţi îa înjosire 

De la Braşov pân” la Abrud, 
Ca să vă jie in robire 

Fino-Tătarul orb şi crud. 
(Poesil postu me, uLa arme !n), 

orl ca primele de mal sus, ca să nu mar menţionăm începutul din «Călin nebunul»: 

Fost-a Impărat odată şi trei fete el avea, 
Cât puteai privi la sore, dar la ele ca mai ba. 
Una de cât alta este mat frumâsă de poveste, 
Dar din ele-acuma două mal era cum mal era: 
Nu că dor ai putea spune, cum-că-a fost aa-şt-aza,
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ține discursuri înaintea luptei de la Rovine, parcă ar fi—sciă et 2— 
vre-un puternic şi mândru cavaler apusan, vre-un Godefroy de Bouil- 
lon aruncând in defi adversarului, Şi călăreţiI ăştia a! lui Mircea, 
"—de şi ne spune poetul că 

in caii lor sălbatici bat cu scările de lemn W 

„totuşi se pare. câ, afară de scările de lemn, sint nisce cleganţi ca- 
valeri imbrăcaţi în fer, cu visiera lăsată pe ochi, dând năvală în 
duşmani şi strigând : Montjoie Saint-Denis! Şi, pentru-ca ilusia să 
fie completă, vedem la sfârşitul luptei pe unul din fit Domnului scri- 
ind un «billet doux» iubitei sale, ca or% şi ce nobil cavaler de la 
curtea casel de Valois ori de Bourbon. Apoi ori cât s'ar dice că 
n'avem aci a-face cu un feudal frances, trebue să admitem—cel pu- 
țin--că fiul acesta al lui Mircea a fost născut şi crescut la Paris ori 
în Sudul Franţei şi că a concurat la premiile date de vestitele Cours 
d'amour. 

D'apol «castelele: 2 Pe unde nu le găsesc! ? Sub ferestrele cas- 
telului singuratic face o serenadă Iubiter lui cavalerul lui Eminescu 
din satira a IV; şi tot cam aşa e şi cu Mărgărint dintr'o frumosă— 
de altmintreli—poesie de Artur Stavri. 3) 

Dar nu e numai atât: Chiar ncoşul Român —după nume—Că 
lin nu e de cât un cavaler, ră învestit cu numele unui țăran ro- 
mân, Şi castelul medieval — inconjurat de ziduri, oglindindu-se în 
ape, singuratic lângă codri — nu e, se 'nţelege, din Moldova saii 
Ţara-Românescă, ” 

- Exemplele sint, însă, prea multe; şi n'ar folosi la nimic să le 
aducem pe tâte. E destul de învederată presărarea cavalerismului 
occidental în versurile poeţilor noştri contemporani, spre a mai în- 

„sista asupra lui. Şi că la noi n'a existat feudalismul cu tte ale lui, 
nu încape îndoială; şi e de credut că n'o să-i vie nimănui să sus- 
țină o aşa minunăţie, numa! spre a fi original—de şi lucrul e prea 
cu putință faţă de semnele îngrijitâre ce se observă, de pildă, la 
unii istorici, pe care "1 chinuesce o asemenea bslă, 

Dar Yubirea cum e arătată la pozţit de care vorbim ? E bine 
tot-de-a-una să dai cuvintul celui de care vorbesc. Să ascultăm dar, 

Actsta dovedesce încă odată că Eminescu nu putea să scrie în tonul poporan 
românesc şi imediat ce încerca, nu ishutea. Să se compare, însă, părţile în care Că- 
lin Ya înfăţişarea unul cavaler şi se va vedea superioritatea, 

1) Eminescu, Poesii, Satira III. 
2) «Revista Nou», An. II, No. 9, aMărgărint şi Odorica»,
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pe unul din aceşti poeţi explicându-ne ce e amorul: pe Eminescu. 
«Ce e amorul?» "intrebi Eminescu. Nu e vorba, întrebarea, pusă 
aşa, e cam prosaică ; par'că ar întreba un profesor de tisică pe 
vre-un elev: Ce e gravitaţiunea ?—Ce e amorul dară? £ a prilej 
brilej pentru durere. 1) In vorbele astea se resumă tot ce spun su: 
tele de poesii având drept subiect Yubirea ; toţi dic aşa: Eminescu, 
Lecca, Vlahuţă—de multe ori—şi atâţia alţii; Iar dintre cel relativ 
vechi une-oră se strecâră chiar la Gr. Alexandrescu 3), care în ma- 
joritatea poesiilor : presintă tubirea ca o mângâere faţă de neajun- 
surile vieţii 3). « 

O notă deosebită a la H. G. Lecca în «Nestatornicie» şi în 
alte poesil în care ideea, de care e vorb:, revine, E părerea, la 
urma urmei, a unut parisian, a unut tînăr care vorbesce cam la fel 
prin ajutorul eroilor din romanele lur Marcel P.âvost, Gyp, etc, 
Părăsit de iubita lu, se tângue omul câtă-va vreme; dar, în sfârşit, 
incepe să se mângâe singur : 

Firea tot aşa rtmâne; nu se schimbă fața lumii, 
Nici cu o dragoste perdută, nici cu lacrămile mumei ; 
Nici socot c'a fost vre-odată pe pămintu-ocolitor . 
Fericire “namorată ani întregi de-un muritor 8), 

şi sfârşesce prin a-l părea r&ă de timpul cât a fost trist,— fără să 
se mai gândiască la trecutul -luy. Ma 

Oră cât de frumâsă “e poesia, nu trebue să nu spunem că aci 
audim vorbind pe un Frances blasat. Şi o repstăm încă ojată: pe 
noY nu rie preocupă în aceste pagini nici frumuseţea poesii!or, nici 

„Versificaţia lor, nici asemănările ori: deosebirile “între : diferiţii poeţi 
între el, ci numai raporturile poeţilor noştrii cu poesia poporană ; 
întru cât cugetă şi scriă e! în spiritul naţional şi poporan românesc ;' 
întru cât acesta le este isvoru! de inspiraţie. Ast-fel că vorbind de 
poetul Lecca se pâte dice că în parfumata-l poesie—care-l tace frun- 
taşul tinerilor poeţi— se găsesc versuri de o adevărată poesie ro- 
mânescă—ca <1877—187825) — alături de cele mat occidentale ins- 
piraţii ca <Actriţa> şi altele. Une-ori amestecul ambelor elemente 

1) Pocsii, „Ce e amorul“, 

- 2) Scrieri în versuri și prosă (Ed. nouă 1893): «Când dăr o să guşti pUCoI „+2 
3) Gr. Alexandrescu, Vol. cit.,:aIncă o qi» ; «Un cease de când-anul trecu...» 

«Eliza», ete. i ! 
"4) Haralamb G. Lecca, Prima, «Nestatorniciea. 

5) Prima, 1895. Se mat pt cita «Bujor» «ltecrutule (Seuta), ete.
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e chiar în acelaş poesie, Aşa în «Cătălin şi Simziana» ?) inceputul 
e un frumos pastel— pastel românesc,—amintind pe cel din atât de 
frumâsa şi românâscă poemă a lui Heliade «Sburătorul ; dar în 
partea a doua găsim pe nisce lăcuitori ar Parisului vorbind româ- 
nesce şi vroind a ne dovedi ca adevărată tesa din «Nestatornicie», 
„Dar să revenim la curentul cel mare. E un fel de vaet ge- 

neral, o: tânguire fără semăn la ma! toți poeţii, când e vorba de 
Jubire, Dar din când în când răsar note care se depărtâză de acest 
trist concert. Un poet—care a scris mult în genul poporului, unul 
din rarit poeţi care aii priceput firea nemului românesc— răspunde 
celor ce inalță în slava cerului o iubire bolnăviclosă, tristă făr' de 
motive, jalnică şi prăpădită, dicând tubiter sale: 

Draga mea de cât vița 
Mult mai mult ași vrea să mor, 
Pentru dragostea străvechi, 
Dacă n'ai de cât amor 2). 

ŞI însuşt unul din poeţii, care văduse de s.ulte ort lumea în 
negru, se revoltă când vede că acestă disperare—plecată mat mult 
de la închipuite fubiri perdute ori neînțelese—e un fel de întuneric 
ce se lasă pe suflete şi 

„„împrăştie în lume o misteriâsă jale * - 
Parc'ar sta să bată ora stingerii universale 5, 

pe când totul e o modă, pe care o adoptă “toţi începătorii, . toţi 
Gmenii cari n'aii dat plept cu greutăţile şi desilusiile vieţii, tocmai 
cei neîncercaţi de focul durerilor, şi cari dor 

Işi zădărnicese puterea, focul tinereții lor, 
Ca să legene!'n silabe, pe tiparele găsite, . 
Desperări de poruncelă şi dureri închipuite.. 

La -nol poesia care oglindesce: firea nemului. nostru, cu. tâte 
dorurile şi aspiraţiile lui, cu tote durerile şi veseliile lui este mult 
cântata şi românâsca doină. «In «doină>, dice d. Delavrancea, s'a 
restiânt sufletul poporului român, ca energie specifică, ca eroism al 
rasej, ca rațiune de a fi al unul n€m milităresc». 

4) Prima. | 
2) Gh. din Moldova, Revista Nouă, An. II, No. 11-49, p. 478, 
3) A. Vlahuţă, Iubire, «Unde ni sînt visătoril 22 i
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-Moştenire frumâsă de la strămoşi! noştri Daci!) — d. Hasdei 
a dovedit-o—doina e adevărata poesie românâscă şi numai din cul- 
tivarea eX se pote continua felul nostru de poesie. 

In resumat, din cele spuse până acum resultă să avem mulţi 
poeţi talentaţi, unii chiar mari talente, dar forte puţini. cari să fi 
scris în forma şi în spiritul poporului român. Şi încă ceva: Să nu 
se dică, de unii, câ poetul cutare sai cutaree un genii. Când acest 
poet ar fi produs, el, un fel superior de poesie—nu versuri ;—când 
mintea lui ar fi produs ceva-cu totul noi şi neaşteptat, atunci da: 
un genii | Dar așa, când poesia o ar de-a gata — afară de variaţia 
subiectelor—o iei din jurul tăă, din Franţa ori din Germania, în 
care trăia! cu gândul, apoi nu e de mirare că at produs o asemenea 
poesie... frumosă, dar inspirată de alţii. 

Prin asta nu am vrea să dicem că un poet trebue să fie fără 
predecesori, să asă ca un deus ex machina : de o dată, fără pregăti. 
tori, fără a face o sintesă -a părţilor valorâse din operele celor 
dinainte. , 

Nu putea să apară la not: Eminescu, M. Zamfirescu, Vlahuţă, 
autorul «Nopţii de Maiiis — Macedonski—şi atâţia alţi norocoşi fu- 
biţi al Muselor, fără de poesia occidentală, după cum la Frances, 
— o spune Brunetitre — nu putea să răsară de pildă Molitre, fără 
Scarron, Corneille, chiar uni! Spaniol şi alți. Nu e cădut din nori 
Molitre, ne-o spune criticul 2), şi tot aşa se pote spune și despre 
poeţii noştri. | 

Brunetitre, ce a revenit mai de curând asupra acestei cestiun 
în Revue des Deux Mondes, din 15 Februariii,! anul acesta (1898), 
în articolul intitulat <La' doctrine €&volutive et Phistoire de la lite. 
rature 5)» expune ma! pe larg aceste păreri, arătând că în artă, drept 
vorbind nu există: cindividi», O producţiune de frunte nu este eşită 
numai din capul unula—ori cât de mare ar fi el—ci e un fel de sin- 
tetisare a muncii unui întreg şir de scriitori sati artişti anteriori. 
Ati muncit cei de ma! "nainte — care mat bine, care mat râă — şi 
din dibuirile lor s'a folosit, mat pe urmă, omul care a sciut şi a 
putut să dea forma definitivă lucrării, ce aştepta un maestru,. 

Şi Brunetizre spune lămurit de tot că: - 

1) Hasdeii, „Colunina lui Traian Noua setie, an.al II-a No. 7-9, 1833 «Dolnas, 
2) Bruneticre, Iludes critiques sur histoire de la lillcralure franțaise, IVaieme 

stric, el.a philosophie de Molitre» şi VI-itme serie, p. 16. 
3) Tipărit în 1899 în a VI-a serie a studiilor citate mar sus.
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«Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait tant Vesprils originaux ! et 
«le gtnie mâme,—si toutefois nous savons ce que nous appelons de ce nom,— 
«mest peut-âtre souvent qu'une participation plus ctendue, plus affective surtout, 
«ă ce qui constitue le trăsor commun de Phumanits 1)». 

Aşa dar nici Eminescu, nici... marea majoritate nu putea să 
aibă acea notă perfectă de originalitate, care li se atribue şi care”! 
întronsză pe unii, dându-le cununa geniului.: Aceștia, dacă n'ati avut 
în vedere pe câte cine-va, apoi cu siguranță ati privit o întregă serie 
de poeţi şi literați anteriori lor, din care s'aă inspirat,— uni! făcând 
pe ici pe co!o lucrări în care se apropiaii de maestrii lor ; alţii ră- 
mânend în jurul scării ce ducea spre Parnasul,.. originalității ; nici 
unul ne întrecând pe inspiratorii lor. 

Când acâstă sintetisare superidră, desăvirşită—în care să dispară 
individualitatea elementelor componente —împrumuturi de idei, isvâre 
de inspirare, forme de exprimare, etc.—nu e săvârşită, atunci ro- 
ducţia literară nu are putinţa să imbrace haina aşa disel <origina- 
lităţi» ; şi când, cel puţin, spiritul conducător, animător al poesiet 
— nuvelei, romanului, etc.—nu e naţional, nu exprimă ideile pe care 
se presupune a le avea poetul—nuvelistul, etc.,.—nu se inspiră de la 
un isvor din care—mal cu semă la no!--puţin! ai 'sorbit apa-r lim- 
pede şi îmbelşugată, din literatura poporană, atunci originalitatea 
în mod firesc nu e atinsă. . 

Chiar Alecsandri dâr în Pasteluri şi unele Legende a putut 
să ne dea măsura originalității sale basate pe cântarea unor sim. 
țiminte curat românesct. La Coşbuc găsesci une-ori în «Cântece» 
o influenţă orientală—prea se cântă vinul şi petrecerile —alături de 
frumâse producţiuni naţionale din restul volumuluY [Balade şi Idile), 
după cum la Alecsandri zăresci din vreme în vreme, chiar în Pas- 
teluri—uş6re altoluri francese pe crenga românescă 2, 

Poesia, dară, trebue să'şt păstreze şi o înfăţişare naţională, 
Acâsta e una din condiţiile cerute poetului spre a putea fi socotit 
original. Se inspiră atunci de la un mare anonim — din care face 
şi el parte—de la popor, un anonim care—singurul cas—nu e su- 
perător, producend prin ajutorul tutulor celor ce'l compun şi des- 
fătându-se tot pe el. Poesia are deci tendinți—spre a scăpa de acu- 
sările de imitare-—-să devie din ce în ce mal naţională, să se hră- 

a APA 

1) Brunetiere, Op. cit., p. 17 din seria a Vlaa, 
2) De pildă în «Serile de la Mirceset»,
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niască din propriă et avuţie, să se învelrască în propria el haină, 

căci după. cum. dice marele: invețat ş şi poet Hasdeii : : 

Suflet; junic 
Şi poesie 

Sint călătore p'acest pimiînt:. 
Orice le plase - 
Vor. să-l îmbrace, 

In- haina [ării de unde "sint 11) 

Conferinţă ținută, în Martie 4898, la Soeie. 
în litere si la tatea Istorică a studenţilor 

«Seminarul pentru limbu şi literatura românăa 
"al Facultăţii de litere din Bucuresei ; publicată 
în «/inerimea Phomânăv de sub direcţiunea 
d-lui Tocilescu, noua seric, 18%, vol. 1, fasc. 4. 

aa 

1) Iasdeii, «La Iulia», Salyrul, 1866, No 10 și Poesii, 1873.
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FRUNZĂ VERDEI.. 
Când aprope de sfârşitul secolului al III-lea după Christ, legiu. 

nile romane trecură Dunărea în Moesia, Yar ţările mal târziă româ- 
nesci r&maseră în vota întâmplării şi a barbarilor, populaţiunea ro- 
mană şi daco-romană rămasă aci, se ascunse prin munţi şi prin pădurile 
nesfârşite ce acoperlaii Dacia, or de câte-ori puholul năvălitor, — 
acest blestem al -lul Dumnedeiă —innegria câmpurile mănâse peste 
care domnise odată Decebal. 

Şi cum năvala ţinu sute de ant de-a rândul, în munţi şi în pă- 
duri şi-aii petrecut vecul strămoşii noştrii, cari a plămădit n&mul din 
care era să l6să un Ştefan, un Mihaiă, un Cantemir, Bălcescu, 
Alecsandri... | 

In mijlocul frunzişurilor verdr, de-a lungul colnicelor, şi în lu- 
sninişurile codrilor, pe seninările munţilor şi în p=şterile lor şi-a dus 
traiul Români! din secolul al III-!ca şi până pe laal XI-lea. Şi acolo, 
în mijlocul naturi! vik, totul le era prietin: Stejarul stufos şi paltenul 
cu umbra întinsă; bradul, care'şi înalță capul ca un vârf de catedrală 
gotică, şi jnepele, car! se întind în buchete uriaşe pe culmile ames- 
tecate în nori. Pe frunziş îşi rezema Românul capul obosit; din 
frunză doinita; şi frunză punea "de-asupra lu! tovarăşi, rudele şi 
prietenii, când sufletul îi pleca din Jumea asta, în care amarul pri- 
goniri! îl fusese indulcit dâr de fremetul frunzişului. Frunza verde 

_era şi este pentru Român, preludiul ori-căru! cântec poporan, căci 
este Musa către care se adresa el, pe care o invoca pentru a putea 
cânta. Codrul îi este cel ma! bun prieten, căci: 

- Codru-i frate cu Românul... 

- Şi nicăferi nu" merge bine Românului departe de codru. Poesia 
poporană o spune: | | 

NI. A-,Studit, : a 2 
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Până eram pe subt codru 
eram roşu ca şi măru, 

lar de când m'am dat cu țara, 
gălbenit-am ca şi câra. 1) 

Frunza verde, începutul ori-cărui cântec poporan românesc, ea— care «s'a născut dempreună cu naționalitatea română în secularele păduri ale Carpaţilor,—dice d. Hasdei—acolo unde străbunii noştrii S'aii format şi s'a desvoltat în curs de vEcuri mai 'nainte de a se rEspândi pe câmpiă»,2)—ea este primul semn al poesiet lirice în [i- teratura n6stră şi s'a păstrat până astă-qI cu acelaş trăinicie de aramă ca şi nemul românesc pe care l-a inspirat. 
Dacă însă invocarea frunze! verdi este o caracteristică proprie poesiel -românesci, invocarea unet părţi din natura iînconjurătâre sai a unor fenomene petrecute în prejur este o moştenire de 1a Romani. Intr'adever, se scie că în poesia greco-romană se invocaii Musele, de către poeţi şi cântăreţi. Cercetarea de mat jos ne va arăta că 

Musele se asemEnă cu frunza verde nu numai prin faptul că servă drept obiect de invocare, ci şi printr'o altă legătură mai apropiată, Musele la primi! poeţi greco-romani nu sînt nisce simple ab. stracţiuni, dice P. Decharme. «Când Hesiod le face elogiul, nu vor- besce despre ele din audite, ci le-a vedut chiar el.> Va să dică, primul lucru de observat e că sint socotite visibile, Apol «în via sa imagi- nație poporul credea că le aude în sinul singurătăţilor, în vecinătatea îsvorelor şi a apelor limpedi.» Tote san:tuarele erai aşedate în ve- cinătatea isvârelor şi în regiunt udate de riuri, 3) 
i Decharme citâză o mulţime de localităţi şi o mulţime de epi- tete în cari se recunosc numiri de rîuri, 

E deci lămurit că Musele «furent primitivement des divinites des eaux». 4) | | 
Dar numai atât: Ele aparţin numerâsei familil a Nymfelor <lă- 

cuitore ale viurilor şi ale isvârelor». t) 
Intrebarea e : Cum aii ajuns aceste divinităţi ale isvorelor nisce 

divinităţi ale cântului şi ale inspiraţiunit ? Autorul citat se teme a întări cu totul părerea '<că la primele populaţiuni ale Greciei, sentimentul 
armoniei musicale a fost deşteptat ma! întâi de sunetul apelor, de 
armonia naturală a fluviilor şi a torentelor.> Dacă privim însă 

1) L. G. Bibicescu, Poesii pop. din Transilvania, p. 165, 
2) Hasdeu, Istoria critică a Românilor, t. II, p.74, 
3) P. Decharme, Alythologie de la Grice antique, p. 296. Cf. Les Muses de acelaş. 4) Ibidem, p. 227. . ! 
3) Ibidem, p. 228, cf. p. 352.
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lucrul mai de apr6pe, vom vedea că tocma! acestă ipotesă e cea ma! 
verosimilă. Şi iată cum: 

In latinesce Nympha, grec. viwpn, alterneză de multe ori cu 
Iympha, grec. X5upn. | 

Primul cuvînt însemnă <nymfă> şi «fată tinără» ; a doua : cisvor» 
<apă transparentă», «apă.» î) 

Să stabilim de-o-cam-dată legătura între aceste două cuvinte şi 
sensurile lor, spre a putea trece la raportul lor cu Musele. 

Lymbha era apa, isvorul. In pădurile singuratice şi întinse ale 
Greciei şi Italiei, călătorul care mersese cesuri întregi fără a întâlni 
pe nimeni, era surprins în mod plăcut şi tot-de-odată misterios de 
sgomotul unul torent, al unui isvor,al unei ape. Şi în penumbra unu! 
luminiş, el zărla de departe spuma pâriului şi audia murmurul lui, 
I se părea,—mal cu semă Greculuj, sociabil din fire şi deci mai lesne 
antropomorfist — i se părea că vede în unde o ființă omensâscă, al 
cărui păr r&sfirat i se arăta şi pe al cărui glas, pe al cărui cântec 
— susurul apei —il audia. Şi atunci Lympha .capă>, cu vremea se 
schimba în nymfha — o fiinţă femenină, o divinitate a isvârelor—, 
schimbare necesară, de 6re-ce de acum înainte fiind două concep- 
țiuni, două noţiuni—apa şi divinitatea apel—trebutaii două cuvinte. 
Şi fiind într'o strânsă legătură ambele, derivându-se una dintr'alta, 
şi cuvintele erai asemEnate, derivate unul dintr'altul, printr'o mo- 
dificare consonantică. 

Deja de la derivarea Nywphet din iympha observăm că unul din 
elementele ca:Y ati presidat la acestă antropomorfisare a isvorului 
şi a spumel lui a fost şi murmurul apel—cântecul el. Era deci firesc 
ca o parte din .numtrul Nyrmfelor să fie, cu vremea, divinităţi ale 
cântecului. Mat târdiii poporul a uitat origina lor şi le-a despărţit 
cu totul de Nynmife, de deităţile isvârelor, Poeţii însă tot le mai ţin 
minte inceputul şi rostul lor; ba uni! le numesc câte odată numa! 
Nymfe, pe aceste Muse. Ds pildă Virgilius, vorbind de o certă între 
doi păstori în privinţa luării unui premii de cânt, după ce dice: 

2 

(vorbesce M elibceus) 

Alternis igitur contendere versibus ambo 
Cpere, alternos Muse meminisse volebant. 
Hos Corydon, illos referebat in ordine Thyrsis. 

1 i : 

1) Breal, Diclionuaire clymologique latin, s. v.
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imediat, când vorbesce. Corydon, spune : 

Nymphe, noster amor, Libethrides, aut mibhi carmen, 
Quale meo Codro, concedite (proxim: Phoebi 
Versibus ille facit) ; aut, si non possumus omnes; 
Hic arguta sacra pendebit fistula pinu.!) 

Pe acest fel de Nymfe, pe Muse, le a invocat necontenit poeţii, 
—la început conscient, ca pe nisce trumuseţi ale firii, cari I învioraii 
mintea, te entusiasmaii, aşa în cât par'că inspirarea pornea de a ele, 
Yar nu era a ta—a poetului — în fața naturii superbe şi neînţelese. 
Mai apoi.le-ai invocat ca pe nisce simple deităţi cari aveai darul 
de a-ţi trimite ider poetice şi crâmpee de versuri pe care tu să le 
aşedi in poema ta, 

- Intocmat așa s'aă petrecut lucrurile şi la noi Românii cu frunză 
verde. A fost inspirat Românul de frumuseţile naturii; şi înainte dea'şt 
începe ori-ce cântec se îndrepta cu rugăminte spre ce”! părea mal 
trumos din firea înconjurătâre—spre frunzişul păduril— ca să'l inspire, 
intocma! cum Grecul şi Romanul se îndrepta către zinele apelor, 
către acele lăcuitore ale pădurilor, al căror cântecil audiaii în mur- 
murul isvorului, cum Românul audia un cântec în fremătul frunzelor, 
în fâşiitul frunzişului printre. care se strecura vintul, e 

- Musele—nisce Nymfe—aii inspirat pe Romani; «frunza verde» 
—un element de pădure—a inspirat pe Români. La unit elementul 
aquatic şi de pădure s'a antropomorfisat ; la cel-l'alţi a rămas un 
simplu preludii al dotnelor şi al unor balade. 

Dacă Musele la Romani şi ai luat fie-care câte o atribuţie, saiă 
ma! bine dis li s'aă dat,—apol şi la Români, felul sentimentului ex- 
primat -are drept preludii o frunză cor&spundătâre din vre-un punct 
Gre-care de vedere. 

Intr'adever, tată ce dice Alecsandri, pe care îl citeză şi d. Hasdeii : 
«Frunza verde ce încunună cântecele poporale,. servă tot de o 

«dată de caracteristică cântecului. Ast-fel când subiectul este eroic, 
«când. el coprinde faptele unu! vitez, poetul alege frunzele de arbori, 
«sali de flori ce sint în potrivire cu puterea şi cu tinereţea, precum 
«frunza de stejar, frunza de brad, frunza de bujor, căci vo!nicii ba- 
«ladelor sînt nalţi ca bradul, tari ca ştejarul, rument ca bujorul. Cân- 
<tecele de iubire se incep cu frunzele de lăcrămidră, de sulcină, de 

„«busutoc, pentru-că aceste flori, după crederea poporului, aă o me- 
«nire fermecătâre. Când e cântecul de durere sat de morte, el pre- 
<feră frunzele de mărăcine, de mohor, etc. In legendele şi baladele 
«unde figureză copile frumâse, acestea sînt întovărăşite de cele'ma! 

  

1) Yirgilius, Ecloga VIT, v. 18-94,
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agingaşe flori ale câmpiilor, poetul le incunună cu ghirlânde miro= 

«sitore de frunze de viorele, de trandafiri, de micşunele, etc.» 1) 

D. Hasdeu, după ce înlătură greşela, ce o făcea Alecsandri, 

dea găsi o 'comună origină cântecelor nâstre incepătâre cu frunză 

verde cu unele cântece italienesci şi spaniole începătâre cu : flâre de 

viorea, de cireş, etc.,—acolo fiind ceva sporadic şi cu privire la efe- 

minata fl6re, iar la no! fiind un fenomen general şi cu privire la 

bărbătesca frunză, din care doinesc flăcăi! de resună văile şi pădurile, 

—după ce înlătură acestă greşelă, ne dă exemple indestule spre ade- 
verirea aserțiunii lui Alecsandri că felul unei frunze servă de ca- 
racteristică fie- cărui cântec, ' 

Aşa : 

«In balada lui Ghemiş, eroul fiind fârte mic, dar şi tare tot 

«de-odată, cântecul se începe printr'o alună; 

<Frunză verde d'aluniş 
<Tace cucul la răriş, 

«La răriş, la cărpeniş 
«De frica celui Ghemiş, ete . - 

«Balada lu! Bujor mort în spânzurătâre debută prin: - 

«Frunză verde de năgară, 
<A eşit Bujor în ţară... 

«ca şi o dolnă despre: 

«Frunză verde de năgară, 
«Vai, strmana biată ţară, 

«Cum te-ajunse focul Iară ! 
cRuşil vin te calicesc, ete. .. « 

«Trista salcie figureză în cântecul orfanilor; 

« Frunză verde sălcidră 
«Puiculiţă bălăidră, 
<Tu mai tată, ei mam mamă, etc, 

«Un voinic cântă: 

«Frunzi verde şepte dradi, 
«Fost'am noi vre-o şâpte frați, etc. 

«Amarul pelin caracterisă pe cel înstrăinaţi : 

<Frunză verde de pelin 
<Tu străină, ei străin, 

«Amândoi ne potrivim, . . 

«Hai în codru să trăim, ele.» 
  

1) Alecsandri, Poesii populare, 1867, p. 92, citat la Hasdeu, Istoria critică, 

t. II. p. 70. Ă
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«Urzica merge de asemenea în armoniă cu suferinţa : 

«Frunză verde de urzică, 
«Strigă, Domne, cine strigă, 

<Sirigă Giurgiă dintre lunci 
«De la bol şi de la giunci, 
«Nimeni ?n lume nu aude.. 
«Strigătele sale crude, ete. 

«Ilusiunile perdute se manifestă prin aguridă : 

«Frunză verde aguridă, 
«Mult esci, leleo, ispitită, 
«Mult me "nşeli şi mult mă porţi, ete. 

«Mai pe scurt, totalitatea poesiei poporane a Românului este 
«ca un fel de botanică, fie-care plantă fiind descrisă pe larg printr'o 
<situaţiune corespondentă a sufletului uman.» !) | 

Acest lucru este aşa de adevăraţ şi e aşa de înrădăcinat în firea 
Românului, în cât persistă cu stăruință de fier. Intr'adevăr, aceste 
lucruri le observase Alecsandri pe la 1867, iar d. Hasdeii le adeveria 
pe la 1874. De atunci vremurile s'aii schimbat mult, Civilisaţiunea, 
adică mal bine dis vicţa Orăşănescă, a pătruns pretutindeni, a stră- 
bătut până în cele mai depărtate cătune din munți. Şi ştiut este, 
după disa poetului: | 

«Şi cum vin cu drum de fier 
«Tâte cântecile pier.» 

Totuş poesia poporană n'a dispărut: frunza verde s'a păstrat 
neclintită în fruntea cântecelor ; şi caracterisarea conţinutului versu- 
rilor prin felul frunzei, e tot aşa de obicinuită ca şi în vremurile vechi, 

Aşa de pildă, dacă ne aruncăm ochir asupra colecţiunii mult 
regretatului G. Dem. Teodorescu, publicată în 1885, acelaş lucru 
il vom vedea. Şi tot aşa în colecţia d-lor larnik şi Bârsenu, pu- 
blicată, întâlaş dată, în acelaş an 1885 ; în colecţia d-lui Bibicescu, 
publicată in 1893; în colecţia d-lui Rădulescu-Codin, din 1896, şi în fine în primul volum de materialuri folkloristice publicat sub direc- țiunea d-lui Tocilescu, în 1900. 

E interesant însă de constatat că pe când în t6te părţil Daciei Tralane, frunza verde apare pretutindeni, în Banat ca și în Basarabia, în Transilvania ca şi în 'Țara-Românescă şi Moldova,—la Macedo. Români nu apare aprâpe de loc. In al doilea volum de materialuri fol- 

  

1) Haşdeij, Istoria crițică a Românilor, 4. II, p. 71,
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ktoristice, publicat sub direcţiunea d-lui Tocilescu, de d. P. Papahagi 
— material cules numai de la Aromâni, —nu vedem, de cât o singură 

poesie începătâre cu frunză verde, dar numai una : 

Frundă v&ardi di sicară, Frunză verde de săcară, 
* ş-es făâtile nafăară, es fetele afară, 

şi ei mirata di mine şi eu sărmana de mine 
şed încli'să ca tu guvă; ”_şed închisă ca în gaură; 

Toţi g'on!i' z-ducu j-viin, toţi voinicil se duc şi vin (se întorc), 
şi furtunatlă-amâă nu-z-v&ade şi al meii bătut de sârtă nu se vede, 

di la ermilă-al Culachi ; (să vie) de la pustiile lui Colachi; 1) 

In trâcăt, şi nu ca invocaţiune—observaţi bine acesta—intâm- 

plător găsim versuri in macedo-română care să începă cu o fl6re— 

dar nu cu o frunză—ori cu un alt termen privitor la vicţa botanică. 
Aşa în acelaş colecţiune găsim un cântec adresat unei tinere din 

Clisura, măritată după un strein: 

Moi lilic'e gh'urgh'uvană — Fă fl6re (de) liliac, 
moi lilic!e clisurăană, „fă îlâre clisurencă, 

ți n'-ă ai dăana licrimată, de ce ţi e sprincâna lăcrămată, 
di n'i stat învirinată ? de ce-mi stal întristată ?) 

-Aci, prin metaforă, avem chiar pe Clisurencă luată drept fl6re, 

deci n'avem 0 invocaţiune nici măcar către fl6rea aceea de liliac. 

Şi tot aşa e în bocetul pe care 7] strigă Aromânca la mârtea 

unei fete: 

Moi trandăfilă lilicte, Măi trandafirule, î6re, 
casa cari si n'-u nviilic'e casa cine mi-o va luci (umple de sirălucirei) 

o lata-ni, lata-n! mărată. vai nefericita, nefericita de mine 3). 

unde trandafirul, rosa, e chiar tînăra mârtă. 

In : 

Suntu mereu suntu peru. 
suntu frăndza de kăstâni 4). 

mavem de cât descripţia locului unde are să se petrecă cele spuse 

în cântec, 

1) Gr. G. Tocilescu, Jalerialuri folkloristice, vol. Li, culese de P. Papahagi, - 

p. 892. “ 
2) Ibidem, p. 932. ' 
3) Ibidem, p. 973. 

4) Weigand, Die Sprache der Olympo- Walachen, p. 198.
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Lipsa acestui element general al invocării frunzei verqi la Macedo-Români e o nouă dovadă impotriva teoriel. lui Roesler, D. Hasdeii a demonstrat, prin 1882, că faptul lipsei cuvîntului doină la Aromâni, e cea ma! bună dovadă antirâsleriană, Intr'adevăr, acest cuvînt de origină dacică, pe care | avea dintre Fraco-llyri numai şi numa! Dacii, şi pe care nu'l găsim nicăeri în Peninsula Balcanică, nici chiar.la ultimii lor descendenţi direcţi, la Albanest, plecaţi încă din secolul III-a d. Chr. din Nordul Dunării :) — acest cuvint nw' găsim de cât—făcând excepţie pe Litvani—de cât la Daco-Românt. EI bine, dice d. Hasdeii, <dacă Românit n'aii deşertat nicr o «dată Dacia, ci numa! din timp în timp, în tot cursul veculuy de mijloc «revărsaii peste Dunăre stoluri, din cart descind în mare parte -ac- «tualii Macedo-Români şi actuali! Istro-Românt, —far în masă s'a des- <părțit în sec. al X-lea, după năvala Ungurilor2),—atunci e forte natural «ca doina, de şi conservată în cuibul să&ă, unde nimic n'o sdruncină, «totuşi să se fi plerdut la acele depărtate colonil, puse în alte coz-! «dițiuni teritoriale, culturale şi etnice». 
«Dacă, din contra, totalitatea elementului românesc a părăsit « Dacia sub Aurelian, pe la 270, remânând de aci în Balcanr şi la «Rodop până la 1200, după cum susţine Răsler, adică cel puţin vre:o «nouă secoli, la expirarea cărora abia 0 parte s'a întors la Dunăre, «atunci este învederat că în curs de acel nouă secoll toţi Românii <aveai pe doina, de vreme ce unii din el aă putut s'o readucă în «Dacia, şi deci până pe la 1200 o cunoscâă şi actualii Macedo-Ro- «mâni, fără ca să mal vorbim de ce! din Istria. Ce minune dară «că de o dată, mănţinendu-se în acelâşi condițiuni teritoriale, cul- «turale şi etnice, tocmai! Macedo-Românii o pierd cu desăvârşire <după anul 1200, pe când not ăştia 0 strecurăm intactă prin atâtea «şi atâtea schimbări de posițiune geografică, de desvoltare socială, «de contacte cu diferite POpore streine ? E peste putinţă | <Prin cuvântul dotnă, conchide q: Hasdeii, însuşi Râsler îşi res- <tornă întrega teoriă» 3), 

Intocmai ca şi cuvintul dolnă, Macedo-Românii ai pierdut ex: presia Jrunză verde, căci, servindu-mă& de argumentele aduse de: 

o x 

Î) Masaci, Cine sunt dlbanesii ? „Analele Academiei homâne“, seriu II, tom. XAU. 
” " 2) dem, Genealogia popdrelor balcanice (Strat şi substrat), în „Revista Xouâă, an. V, No. 1—2, în Elymologicum Magnum Romaniae, t. IL. şi în făscidră Separută. 3) Iden, Columna lui Traan, Noua serie, an. II, No. 40-12 Octobre-Decembre 1882, «Doina» răstârnă pe Rosler, pp. 535-536, "
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genialul nostru istoric, pentru antirâslerianismul doiner,—căci, în Da- 
cia, Românul-a trăit mere în păduri, as:uns nu numal în timpurile 
de năvălire ale barbarilor, dar şi mal târzii când ai -venit Tureil, 
Ungurii orl Polonil, Ştefan ce! mare din păduri atacă pe Turci la 
Podul Inalt şi în ma! tâte luptele lui. In păduri şi la munţi se retrag 
oştile spre odihnă, şi acolo fug câmpenii cu tâte averile lor ; şi asta 
până aprope de începutul secolului ce peri. E natural dar ca firea 
Românului din Dacia Tratană să'l îndemne a păstra poesia frunzei 
verdi, pe când Românii din Balcani şi Pind, neformând o naţiune com- 
pactă, ne având de luptat impotriva năvălitorilor în chip neincetat n'aă 
lăcuit atât amar de vreme sub frunzişul pădurilor, şi orl-cum îşi ducea 
tralul ma! liniştit, fără să se ascundă vecinic prin codri. II inspiră 
şi pe el frunza verde, după cum am vEdut, îi inspiră şi munţii şi 
văile, şi marea, alături de cari unil trăesc; dar'la-el, o repetăm, 
nu există gener..lisare, nu e frunza verde, muntele ori marea za 
fel de musă, cu al cărel nume să încâpă versul lor poporan,. Intra 
devăr, Macedo-Românul dice : : 

Di vreţi piduri, dişeiudeți vol, „Dacă vroiți pădurilor înverdiţi vo, 
di vreţi miringhi'isiţi vă, | dacă vroiţi veştejiţi-vă, 

to aumbra văastră fo nu'n! şed, . în umbra vâstră et nu şed, 
s0-aumbra vă nu dormu, în umbra vâstră nu dorm. 

„ma primuvăara iu n-aşiept, . . ci primăvara ei aştept 
cu mailu aţel muşatu, cu Maiul cel frumos, 

z- dişel! idă faql!i nsus tu munţi, să "uverdiască fagil sus în munți. * 
şi munţii! si "nvirdască, ! şi munţii să 'nverdiască, | 

s tasă Aruminil'i tuţi în sus să Iasă Aromânii toți în sus (la munţi) 
că-Armi'nili muşati, cu Aromâncele frumbse, 

s-gasă. şi oili ajăali lăi, să jasă şi oile cele negre, 
cu clâpultli curati, cu clopote le de argint, 

pri dinăpoi şi-n! esu ş-io, Şi în uimă să es şi cit 
s-n'-arâp ună Arumină 1) să răpesc o Aromâncă, 

Versuri pline de o adevărată poesie, ele resfrâng tot rea Ro- 
mânului ivbitor al frumuseţilor naturii; dar aci la Aromân, vedem 
mat mult iubirea înălțimilor înverdite cun vine Mat, far nu atât 
Yubirea de pădure, în umbra căreta nici nu vrea să stea, nici să dârmă.: 
Peste tot însă, nici o invocare a frunzei celei verdi. Aci avem munţii, 
delurile, 2) Iar în alte părți văile ori marea luate drept subiect al 
poesiel, ori ca scenă a acţiunii, dar nu ca punct de plecare al inspi- 
raţiei. E un cas cam la fel cu următorele : 

1) Gr. G. Tocilescu, Materialuri folklorislice (ol. II, p. 931) culese de la 
Aromâni de P. Papahagi 

2) CI. şi Gr. G. Tocilescu, Malerzaluri folkloristice (vol. II, p. 994, 1022) cu- 
jese de lu Aromâni de P. Papahagi
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Culotihi vă, munţi măraţi, "Ferice de voi, bieţi munţi, 
- Că Hară şi morte n'aşteptaţi | Că pe Charon şi mârtea n'aşteptaţi! T6tă vera, şedă pi la voi T6tă vara, şed pe la voi 
Picurari cu turme de oi; Păstori cu turme de oi; 

Ira tâmna ş'tâtă iârna, IGră tâmna şi tâtă ârna, 
Bruma şi năa pi vot sta. 1) Bruma şi nins6rea pe voi stai. 

Ori: 

Scol, fâtă, s'mârgimă tu munte, Sc6lă, fată să mergem la munte, 
La stanea cu oile multe, 2) La stâna cu oile multe, 

Sai: 

Ea înşiţi tu valăa văarde. Ean eşiţi în valea verde, 
şi scriâți ună lat carte Să scrieţi o carte 

la păşelu di Vilarde... $) la pașa din Berat. 

Ori în varianta ; 

Ea inşiţi tu valăa văarde, - Ean eşiți în valea verde, 
z-vă scriâți ună Şirmani Să scrieți un firman 

la păşelu di Vilarai... 4) la paşa din Berat. 

Sai, în fine, având drept subiect marea : 

Aprinâi-ţi, niică, lea finare, Aprinde, dragă felinarul 
şi dipune-ti tă amare, şi coboră-te la mare. 

— Amarăa şe=are furtună, — Marea e în furtună, 
di n'-ă frică s-nu-n! mi necu ; | de mi-e frică să nu mă înec; 

frimţăada-n! ca di cundil'u, sănu'mi înec sprâncâna ca din condeiă, 
gura mă&a ca di birbilu, gura mea ca de privighetore, 

s-nu-n! nec truplu n! sirvil!u, 5) trupu'mi de chiparus, 

Marea e un plus la Macedo-Românt pentru localisat scene din 
vicța de pescar şi de plutitor pe întinder! verdi ca şi frunza şi imense 
ca şi stâncile munţilor din Pind. 

Dar dacă Aromânii nu scii ce e cuvintul dotnă şi nu prea: 
măresc frunza verde, totuşi sînt fraţii noştrii ; acel€şi datini şi aprope 
aceleşi simţiminte le ai şi et. Şi când peste atâtea țări şi peste atâtea 

  

1) Dr. M. G. Obedenaru, Zezte macedo-române de la Crușova, publicate de 
I. Bianu, 1891, p. 142. 

2) Ibiden,, p. 100. 

3) Toeilescu— Papahagi, Op. cit., p. 1018, 
4) Ibidem. 
3) Ibidem, p. 910,
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hotare, audi acelaş gratii şi vedi aceleșt obiceluri, te simţi cuprins 

de înduluşare şi dici, ca nemuritorul Odobescu, despre aceste redeştep: 
tătore ale sufletului nostru, cari dacă în unele privinţe ne despart de 

fraţii din Pind, ne unesc însă şi mal puternic cu strămoşii Romani 

şi Daci: 

<O! vechi datine şi vechi cântice ale poporului! ce farmec 
dulce coprindeţi vo! în nalvele vâstre expresiuni | Aspra critică se 

sfarmă dinaintea vâstră, căci mintea omului, deprinsă cu vot din 
pruncie, pare că se scaldă la audul vostru, in nevinovăția”! primitivă. 

Vol sinteţi pentru no! amintiri suave ce înviază junia în suflete ! 

«Pentru popâre sinteţi fl6rea neuitărei ! sinteţi lanţul nesfărâmat 

al frăţiei | La r&sunetele vâstre, aceleaşi doruri fac să bată inimile 

pe culmile Pindului şi sub p6lele Carpaţilor».!) 

Din «Revista pentru istorie, archeoiogie şi [ilo- 
Logie»a d-lul Gr. G. Tocilescu, An. LV, vol. VIII, 1902, 

pp 249-292, 

A 

Ai TIS 

A.1 Odobescu, Şcrieri lițerare şi istorice, «Cânticele poporane», vol.I, p. 235.
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Hien n'apparticat A rien, tout appartient î tous. 
Il faut âtre iznorant comme un maitre d'ecole 
Pour se flatter de dire une scule parole 
Que personne ici-bas n'ait pu die avant vous. 
V'est imiter quelqu'un que de planter dea choux. 

Alfred do Musset, Namouna. 

O istoridră povestesce cum is'a arătat în vis, unul fericit muritor, 
judecata din urmă... a cărţilor. Supremul judecător, în nemărginita 
lu înţelepciune şi cu neasemuitul lui duh de dreptate, dete poruncă, 
în clipa solemnă în care se începu darea dreptăţii la acestă a doua 
venire,— dete poruncă tutulor volumelor, fasciculelor, broşurilor, etc. 
din tâte limbile, ca să intârcă tot ce-aă luat, cu voie orl fără vote, 
în cursul vremurilor de la alte producţii anteriore lor... Şi unde s'a 
pornit o fâşilală de-i lua audul, nu alt-ceval Volume întregi—in-folio, 
in 40, în 80 şi de tot felul — se vârată în câte-un volumaş or! o bro- 
şură. Foi răslețe, din tot felul de lucrări, alergaii în drepta şi'n- 
stânga: una se aşeda în volumul lui X, alta întral luy Y, şi aşa ma! 
departe: fie-care de unde pierise. «Sisteme întreg! îşi schimbau luc- 
<sosa locuinţă din cărţile frumos legate ale noilor filosofi în cărţi 
«bătrâne şi aprâpe nedescifrabile. Era o larmă, un suspin şi un plân- 
«set general>!). Opere întregi, -— activitatea de la inceput până la 
sfârşit a câte unul scriitor care făcuse multă gălăgie — peria ca 
fumul, într'o clipă. VE închipuiţi cât de nenorociţi erai unii colecţio- 
natori de documente, cari le'ngrămădiseră aşa : clae peste grămadă 
în sumedenie de volume, — fără comentarii, fără scâterea unut lucru 
noi ori interesant din ele: Le rămânea dâr coperta şi pe ea dor 
numele lor şi al tipografului, singurile părţi originale din atâtea 
nencrocite in-folio, în 40, etc., 

1) Vatra, An. I, p. 778, «Abecedarul la judecata din urmă», trad. după Saphir.
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Aiă fost lucrări din care ati rămas dâr: X spune; X dice; deci; 
prin urmare; X dicea...: vitezul domnitor dise; etc., adică într'un 

cuvint verbul <a dice» şi «a spune» conjugate la nebunie şi tră- 
date dâr pentru câte o conjucţie, 

Şi când te gândesci că însuşi Moligre rămăsese supt caun ţir! 
lar bieţii Plautus, Terentius, Lucretius. şi alţii la cari alerga multe 
din filele volumelor lui Poquelin, era siliţi să le înlăture, căci şi 
el le luaseră de la alții... 

„Şi când s'a isprăvit de rânduit totul, şi s'a făcut linişte, jude- 
cătorul n'a ma! găsit în faţa lul, înfruntând privirile dreptăţii, de cât 

un singur volum, care, în tot timpul zarve!, privise liniscit dintr'un 
colţ la fuga generală, trăgând tabac pe nas,—r&măsese... abecedarul. 

Cu tâtă pledoaria lui A. de Musset în cestia verze! şi cu tâtă 

povestea lui Saphir, puţini vor fi cei -convinşi că originalitate nu 

există, că totul e o continuă repetare şi moştenire. 
Va fi interesant însă de constatat cât de puţin s'a respectat pro- 

prietatea literară la cel vechi şi la unit moderni, — nu intr'o nenu- 

mărată înşirare de probe, ci dor printr'o scurtă alegere de aseme- 

nea exemple al căror r&sunet ajuns-a până în literatura n6stră. 
lată o primă exemplificare de asemenea avere publică literară, 
Horatius imitase intr'unele părţi ale odei sale «Ad Thaliachum» 

pe Alkeosi). In vâcul al XVI regescul poet al Franţei, celebrul Ron- 
sard termina un sonet dedicat iubitei sale Hâltne de Surgăres di- 
cându-l: 

Vivez, si m'en croyez, n'altendez ă demain : 
Cueillez dâs aujourd'hui les roses de la vie?). 

aprope cum disese şi curtânul lut August cu atâtea vecuri ma! înainte : 

Quid sit futurum cras, fuge quaerere, et - 
Quem Fors dierum cumque dabit, lucro: 
Appone; -. 

când îndemna ast:fel pe toţi să se facă discipulă ar lui Aristipp, şi 
precum era să dică, în vremea Romantismului, autorul Meditaţiilor 
poetice, A.:.de Lamartine: 

Profitons done du jour; vivons done, si c'est vivre, 
Sans nous inquister de la nuit qui va suivre. 

1) Moratius, Carminum liber 7, Carmen VIII. a 

2) Ronsard, Sonnels pour Ilclâne, livre II, Sonnel NLIT; tome T, p. 210, €dit. 
Blanchemuin. - .
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La nature, â nos yeux voilant la vârite, | 
Dans nos sentiers du moins placa la volupt. 
Sous mille aspects divers sa main nous la presente. 

„Gueillons-la: tout notre ctre est dans /'heure prâsente!). 

Dar în t6te versurile astea se resumă o filosofie întregă. Nu e . 
numai. Yubirea voluptăţiI divinisată de urmaşir lut Epicur : în ele se 
resfrâng tâte inveţămintele filosofiei cyrenaice: tubirea vieţii ce ţi 
ese-"nainte, — a clipei de acum, cum dice un poet român: 

Fii fericit şi fii acum | 
Acum e ultimul cuvint?) 

saii inimitabilul Leconte de Lisle în traducerea liberă a ode! lur 
Horatius ; 

Cueille ton jour fleuri sans croire au lendemain?). 

O filosofie întregă ? Asta devine un bun al tutulor—şi ai dis” 
poeţii şi "I-ai cântat preceptele de a-lungul vecurilor, de. atunci de 
când trăia Mecena şi până astă-di... 

Va fi mai greii de explicat — pentru poeţi — cum o singură idee, 
o simplă înşirare de comparații, — nu sintetizarea unei întregi filo- 
sofil — a putut călători atâta vreme, făcând atâtea popasuri, fără ca 
vre-unul din iluştri! hangil să nu băgat de semă că distinsa căl&- 
16re nu e nici sclava — proprietatea — nici fiica lor. 5 

Se scie că Lafontaine îşi începe epitaful pentru Moliăre cu versurile : 

Sous ce tombeau gisent Plaute et Terence, 
Et cependant le seul Moliăre y git. 

Nu o incercare, însă, de arătare a isvârelor de care s'a slujit Mo- 
liere în culegerea subiectelor comediilor sale am vroi să facem aci, 
—mai ales că n'ar intra în cadrul cercetării nostre. Vom indica însă 
fasagă cari vin fârte de dăparte, se odihnesc la el şi apoi, pe o 
altă potecă, vin şi în poesia nâstră. 

Intradevăr când in Le misantrope (Acte II, scene IV) Eliante 
începe săi arate cum 

  

1) Reflexion. - 
2) Duilii Zamfirescu, Imnuri păgâne, „Acume. Uf. de acelaş : Alte orizonturi, «lt 

cântece» : 
Că atâta are omul: ce e adi este al lul. 
Ce.o fi mâini e tot-de-a-una marginea mormintulul, 

3) Leconte de Lisle, Poâmes anliques, Etudes latines, III, »Thaliarque-
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„„„un amant dont ardeur est extr&me 
Aime jusqu'aux defauts des personnes qu'il aime. 

aşa în cât: 

Ils comptent les d€fauts pour des perfections, 
Et savent y donner des favorables noms. 

„La pâle est au jasmin en blancheur comparable ; 
La noire â faire peur, une brune adorable; 
-La maigre a de la taille et de la libertâ; 
La grasse est dans: son port plein de majeste; ete. 

Moliere. nu face de cât a traduce versurile lu Lucretius: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

nam faciunt homines plerumque cupidine caeci 
et tribuunt ea quae non sunt his commoda vere, 

nigra melichrus est, inmunda et fetida acosmos, 
cxsia Palladium, nervosa et lignea dorcâs, 

parvula, pumilio, chariton mia, tota merum sal, 
magna alque inmanis cataplexis plenaque honorist). etc. 

cum făcuse ma! 'nainte deel şi Ovidius in <Arta lubirii>, când dicea: 

Nominibus mollire licet mala. Fusca vocetur 
Nigrior Illyrica cui pice sanguis erit. 

Si pata est, Veneri similis; si flava, Minerve, 
Sit gracilis macie que mala viva sua est. 

Dic habilem quacumque brevis; que turgida, plenam ; 
Et lateat vitium proximitate boni2). . 

— versuri cari sâmănă ca două picături de apă cu ale lui Lucretius, 
ale cărui versuri, şi ele, par a fi luate după un text grecesc, după 

cum se vede din enumărarea atâtor cuvinte grecesci, pe cari unii 

editori le citeză anume cu ortografia elină (pehixpoos în loc de ne- 

lichrus, &rosuos în loc de acostos, Ilxdddâtov în loc de Palladiuru, etc.3). 
Martha în studiul săi asupra lui Lucretius observă: 

«Du reste sans rien affirmer, nous sommes tent6 de croire que cette fine 
«satire a €t€ empruniâe a quelque poăte grec aujourd'hui perdu. Une si ddli- 
«cate observation morale, le tour ais6 et la vivacit6 des traiis rappellent le 
«langage de la Comedie mourelle, Les mots grecs qui 6maillent le texte latin : 

Nigra uehi-/poos est: Immunda et Foetida ăoouos...se 

1) Lucretius, De rerum nalura, |. 1V, v. 1153—1110. 

2) Ovidius, Ars amandi, |. II, v. G37—662. 

3) Intâmplător însă, no! am avut la îndemână ediţia lu! Lachmann, în care cu- 

vintele aii forma latină.
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«peuvent Gire regards comme des vestiges ou des. dâbris de quelque poime 
<attique»1). La finele acestui studiii, Martha accentuază şi mai mult 
imitarea ce s'a făcut după un autor grec. Intro notă privitâre la 
citarea de către el a punctelor ce amintiati le langage de la Co- 
medie nouzvelle» adaogă: «Cependant les vers de Lucrtce ne sont pas 
«empruntes î une comedie. A y regarder de prâs, les mots grecs que Lu- 
«crece a semes dans ce morceau semblent plutât appartenir â un poime 6crit 
den vers hexamâtres ou cn distiques. Peut:âtre avait il sous les yeux une 
«€pigramme dâlicate comme on en trouve dans les Anthologies>2). Şi într?o 
notă imediat următâre, raportându-se la ideile conţinute în aceste 
versuri, reproduce, — între altele,—un pasagiu din Platon, care fără în- 
doială e textul cel mai vechiii—din cele existente— privitor la acest 
Euphemisme de la tendresse, reprodus după Lucretius de atâţi poeți, 
Iar de acesta de la Platon sa de la un poet elin, carc va fi luat 
ideea de la marele filosof.: lată nota:: <On pourrait faire - Phistoire de 
»cette ide: «Ne dites vous pas du nez camus qo'il est joli, de Paquilin, «que c'est le nez royal? et quel autre qu'un amant aurait compare la pâleur 
că la couleur du miel ?» Platon, Republ., liv. V. Horace qui parait se rap- <peler les vers de Lucrăce, . voudrait qu'on s'abusât de mâme dans Pamitie 
«et qu'on donnât un nom honnâte aux dâfauts de ses amis. ]| recommande «ces euph6mismes qui partent d'un bon cour ct qui rendent plus doux et 
«plus aimable le commerce de la vic. Satires, 1, 3, 48. — Ovide, en ruse 
acorrupieur, enseigne comment on peut faire son profit de ces mensonges «pour obtenir “des faveurs, Ars. am., II, G60. Le simple Lafontaine, qui ne voit «pas mâme le mal, 6crit bonnement et' sans fagon: «Pour peu que j'aime, «je ne vois dans les dâfauts des personnes non plus qu'une taupe qui aurait «cent pieds de terre sur elle». Lettres»), 

Şi ca «să facem istoricul acestei ide», după cum spune Martha, 
va trebui să adăogăm şi următârele frum6se versuri românesct: 

Dar!.. tot ce altor oameni le pare un defect 
În ochii mei lucesce plăcut, vioiiă, perfect. 
De i mică, nu e mică ci ast-fel nimerită 
Cât pâte să incapă în inima-mi răpită, 
E'naltă  Ved pe luno cu mersul măfestos , 
Chemându mi adorarea prin chipul ei frumos. 
E gingaşă ? în minte-mi ea-i gingaş comparată 
Cu trestia mlădie de zefiri legănată. 
E brună ? vălul nopţii, pe fruntea sa întins, 

  

1) Constant Martha, Le poâme de T.ucreee, 4896. pp. 208—209. 
2) Ibidem, p. 383. 
3) Ibidem, pp. 383-381.
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Ascunde *nflăcărarea amorului nestins, - 

E blondă ? Coma” lungă în vint filfiitâre 
Maestru se'mpletesce cu radele din sore, 
E simplă? un ce tainic mă face să doresc 
Natura-l adormită în braţe-mi s'o trezesc. 
E vie ? mă învi6ză: isteță ? îmi promite 
Un drag şi scump tezaur de dile ?nveselite 1). 

Versurt de Alecsandri! Dar dacă din tot şirul de „poeţi, pe cari 
Y-am citat, avea vre-unul dreptul de a scrie aceste versuri, acesta era 
Alecsanări! Deschideţi volumul din care sînt extrase versurile şi 
veţi vedea pe... Ovidiă, înconjurat de curtisane, spunându-şi cu în- 
focare, în mijlocul orgiel, — imbătat de vin, de amor şi de necazuri, — 
spunându-şi ideile scumpe lui, pe care le cun6sceți din a doua carte 

„a lucrării lui Iubite: Ars amandi. Când Alecsandri a scris în sti- 
huri românesc! aceste <gentillesses de la langue amoureuse», n'a 

„făcut de cât a ne represinta mai clar pe Ovidiiă propagându-și 
„ideile din opera ce era săi aducă nenorocirile, exilul, pieirea,— 
„cum reese din plesa nemuritorului Alecsandri; — el le putea pune 

în gura lui Ovidius, — lăsându-l 'pe acesta să se descurce faţă de 
„Lucretius, de Platon şi de toţi antecesorii săi. 

lată dar idei care, devenite proprietate a tuturor, nu mai sint ale 
nimănul ; ba une ori nict nu li se pote găsi cu siguranţă, primul 
rânduitor al lor în formă literară, 

E curios, însă, că exemplele de felul acesta, aduseseră credinţa, la” 
cel mal mulţi din autorii români de la finele vecului al XVIII şi 
până după întâta jumătate a celui al XIX, că o proprietate literară 
nu există. Şi ca dovadă că nu era la mijloc o copiare, un furtişag, 
o împăunare cu penele altula,— e faptul că aceşti traducători sati 
imitatori spun — în cea mai mare parte — că traduc şi imiteză, unii 
indicând şi limba în care fusese scrisă „opera de către autorul er, 
fără a-l pomeni însă numele acestuia, nesocotindu-l de nict un folos 
pentru connaţionalii lor, cărora— într'o mare majoritate — acel nume 
propriă nu le-ar fi spus, nu le-ar fi reamintit nimic. 

Aşa se face că, de pildă, ' Vornicul Alecu Beldiman întituleză o 
» traducere a tragediei Oreste de Voltaire cu pretenţiosul titlu de: 
Tragodia lui Orest, de pre încățatul şi cu încăpăltată dragoste spre 
procopsirea neamului românese, marele postelnic Alecu Beldiman, 
acum ântâia oară tălmăcită din limba franţusescă în cea românescă. 
După cum se vede, nicăeri nu apare Voltaire în acest lung şi gro- 

1) Alecsandri, Ovidiii,. Act. IV, scena V, p. 125 (1890, ed. Socecii). 

N. L.A, Studit. 3
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zav titlu. In schimb traducătorul — care, pote ca o fală, menţioneză 
limba din care a tradus — se înalţă singur în al şeptelea cer) 

Dar dovada cea ma! strălucită o dă un poet de valâre, cel care— 
împreună cu Alexandru Hasdeii,—a fost în prima jumătate a vecului 
trecut representantul literaturii românesci în Basarabia — Costachi 
Stamati. In întroducerea volumului săi întitulat <Afusa Românescă. 
Compuneri originale şi imitații din autorii Europei de Cazal. Const. 
Stamati», el spune, cu fârte multă sfială, că a esitat vreme multă a'şi 
da la lumină producerile sale, cari n'a avut un punct de sprijin 
în literatura naţională, necultivată în timpul Fanarioţilor, aşa că— 
dice el—e«au se vor găsi intre scrierile mele multe compuneri ori- 
«ginale ale fantesiei mele, ce ei am imitat mat mult pe autorii Eu- 
«ropei, şi am cules din ei câte ceva ce mi-a părut ma! aprope de 
«simţirile Românilor şi mat conform cu gustul compatrioţilor mei>2). 
Şi el continuă arătând că şi alții scriitori, şi anume din cel mat 
vestiți în t6tă lumea, aă fost imitatori: Virgilius a imitat «Iliada», 
Tasso pe Ariosto, Milton pe Tasso, Voltaire şi Racine pe Euripi- 
des, Sofocles şi Shakespeare, Byron pe Goethe, şi aşa mai departe. 
Şi din noi își scuză imitaţiile sale. 

E deci lămurit: Stamati a imitat, — o spune singur.ijDar pe cine? 
Asta nu o spune, căci nu se pare de nici un folos. Numai inci- 
dental pomenesce pe câte un autor ce i-a servit drept model, cum 
face de pildă când arată, la p. 205 a volumuluicitat, că el Stamati: 
Yar nu vornicul Dimachi, cum s'a credut de unil, este autorul pe ro- 
mânesce al poesiei «Lauda lui Dumnedei», tradusă după poetul 
rus Derjavin. In colo cine ar bănui că Stamati e un admirator al! 
Romantismului francez, în special, şi că a cunoscut nu numai pe 
conducătorii lut, pe Victor Hugo şi Lamartine 5), din cari a tradus 
numerse bucăți, dar chiar şi pe cel mai delicat poet al acestei ple- 
Yade, pe Alfred de Vigny. 

1) G. I. lonnescu-Gion, Vornicul Alecu Beldiman, «Revista Nouă», An. al II-a, 
No. 3, pp. 81-87; şi. Portrete Istorice, 189%, pp. 9—2% (acelaş biografie) pentru 
alte traduceri ale vornicului Beldiman. 

2) C. Stamati, Musa Românescă, Iaşi, 1868, Precuventare, p. 1V. 
3) Aşa putem cita din Lamurtine și anume din Premicres meditations pocliques : 

«L'Isolement» tradusă sub titlul «Nemernicul» la pp. 314—316 din vol. cit., «Sou- 
venir» sub titlul «Aducere aminte (pp. 307—310), „Le Lac“ sub numele de „Timpul 
trecut“ (pp. 311-313). Din Secondes meditations posliques a tradus „Sapho“ —eSafo» 

  

„(pe 166—173), «Le Papillon» —aCe este futurul»; «Le Crucifixz—a«Cruceliţa soţiei 
mele» (pp. 195- 197), cu o reducere de 4 strofe. Tot din Lamartine ma! putem cita 
«lymne de Venfant îi son râveil» din IIarmonies, tradus sub titlul de «Rugăclunea 
copiluluY» (pp. 289 —291). Traducend din V. Hugo «Pour les pauvres» — «Pentru 
săraci» îl pune un motto din Sf. Ioan Gură de Aur (p. 292), far pe «Le Sylphe» 
din Odes et Ballades îl întitulâză «7bvrătorul la zăbre» (pp. 301—304); etc.
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Se szie că strălucitul poet care a scris Le Cor şi Les Destinces 
—şi pe care Brunetitre îl socâte une ori superior lui V. Hugo 1)— 
a fost puţin cunoscut, tocmal din causa abstracţiunit şi delicateții 
poemelor sale. Alfred de Vigny era un om care nu-şi deschidea 
repede inima cititorului, după cum în viâţa de tâte dilele nu ad. 
mitea pe nimeni în intimitatea lui. Alexandre Dumas -povestesce, 
în Alemoriile sale, că nici unul dintre prieteni! ma! apropiaţi ai po- 
etulut—nici Hugo, nici Dumas, nici altul, — n'a surprins vre-o dată 
pe Alfred de Vigny la masă ?). 

se părea acestul prea delicat post că trebue a scuti privirea altora de 
atâtea grosolane trebuinţe pe care ni le impune Firea,—şi necesitatea 
de a se hrăni era pusă de elîn rândul acestor nedelicate înfăţişări. 

Alfred de Vigny ura sărăcia nu pentru că e o lipsă, ci fiind-că e 
mardară; EI ar fi binecuvintat miseria -— o spune singur — dacă 
ea lar fi silit să trătască într'o g6lă casă de petră, cu un pat de' 
lemn tare, cu scaune de. pâtră şi i-ar fi dat o bucăţică de pâine, 
după care să pâtă bea apă limpede dintr'o cupă de lemn; dar pre-” 
fera cimitirul in locul unei odăiţe,—iîn care lipsa ar fi adăpostit o 
familie întregă, — avend întrun colț un pat acoperit cu o trenţă 
murdară, într'altul nisce legăne de răchită ale unor bieţi copilaşi, 
Yar la vremea prânzului fomea Par fi silit a-şi. ferbe supa la gura 
sobei! 

Un ast-fel de poet, pe care puţini. Pati putut aprecia chiar în ţara 
lui, a fost cunoscut lui Costachi Stamati. Românul basarabian Sta- 
mati a imitat pe delicatul Frances De Vigny întrun chip care do- 
vedesce un gust mai mult de cât fin pe acele vremuri şi la un ve- 
cin al asprelor regiuni rusesci. Intr'adevăr la pp. 306—307 ale ci- 
tatei lucrări a poetului român se găsesce următârea frumâsă poemă 
nuanţată de o fină ironie, în cât pote fi socotită drept una din cele 
mai de frunte satire din literatura n6stră — originală saă imitată : 

Scăldătârea unei cucoane Homânce 

Şi o Ligancă fecioară, eziptenească prăsilă, 

ingenuchlată îl ţine o oglindă de cristal; 

Şi altă fecioară, Greacă, pe cap pâral îi amină, 
Tesut în subţiri cosiţe, ca de horbote voal, 

Şi o fecioară Francesă învelesce cu sfială 
Trupul ei ce] ca zăpada in prosop cusut cu fr, 
Şi o Româncă fecioară picloarele ei le spală 
Cu lapte în vas de marmtr, numit grecesce porfir ; 

1) F. Brunetiere, [/Evolulion de la pocsie Iyrique en France, î. |, p. 326; t. 11 
Alfred de Vigny, pp. 1-38, 

2) A. Dumas, Memoires, t. V, ch. 133. Cf, şi alte notițe interesante la Brune- 
ticre, op. cit., t. II, p. 8. : - 

"7
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Apoi tinere neveste în limpede scăldătoare 
Presărând frunză de roză, varsă şi spirturi de flori, 
la careintrând cucoana, se scaldă cu desfitare 
Şi privind a sale graţii le zimbesce une-ori. 

Apol din feredei ese, sprijinită de curtencc, 
În crevat trufaş se culcă sub galurile subțiri, 
Şi jupăneasa bătrână începe trupul să-l frece 
Cu.spirturi de dânsa storse din crini! și din trandafiri ; 

Iar ca radele luminal să nuă faci supărare 
Fetele slobod perdele de un atlas argintit, 
Şi lângă'ea pun în glastre bucheturi mirositoare, 
Dar cucoana când adârme,—la un Consul a gândit! 1) 

1831 

Acesta nu este însă de cât traducerea şi parodiarea, până la un 
punct, a elegantei poeme a lui Alfred de Vigny «Le bain d'une 
dame romaine»?), cu Gre-care adaosuri ale lur Stamati şi cu unele 
nuanțe din «Le bain, fragment dun pozme de Suzanne» tot de 
A. de Vigny 5). | 

E lămurit dar că acest poet ales, înzestrat cu un spirit distins, — 
Costachi Stamati ),—n'a încercat nici odată să ascundă faptul că el 
a tradus şi imitat pe alţi scriitori. | | 

Şi lucrul nici n'ar fi fost posibil: Dacă pe A. de Vigny îl cu- 
nosceaii fârte puţini, apol V. Hugo şi Lamartine erai cât se pote de 
cunoscuţi iubitorilor de literatură de la noi. Cel puţin celebrul «Lac» 
al lui Lamartine, ori «Le Sylphe> al lut V. Hugo—pe care era să-l 
traducă peste puţină vreme şi C. Negruzzi, impreună cu cele-l-alte 

1) C. Stamati, Musa Româncscă, Iaşi, 1868, pp. 306 —307. . 
2) A. de Vigny, Pocsies completes, Paris, 1837, Antiquite homerique, <Le bain 

d'une dame romaine». Iată şi aceste versuri francese: 

Le bain d'une dame romaine 

Une esclave d'Eeypte, au teint luisant et noir, 
Lui presente, â genoux, l'acier pur du miroir; 
Pour nouer ses cheveux, une vierge de Grâce « 
Dans le compas d'Isis unit leur double tresse ; 
Sa tunique est livrte aux femmes de Milet, 
E+ ses pieds soat lavts dans un vase de Isit, 
Vans Vovale d'un marbre aux veines purpurines 
Leau rose Ja reqoit; puis les fille latines, 
Sur ses bras indolents versant des doux parfums 
Voilent d'un jours trop vit les rayons importuns 
EL sous les plis cpais de la rube onctueuse 
La lumiăre descend molle et voluptueuse : 
Quelques-unes, brisant des couronnes des ileurs, 
D'une hâtive main dispersent leurs couleurs, 
Et, les jetant en pluie aux eaux de la fontaine, 
De dtbris embaumes couvrent leur souveraine, 
Qui, de ses doigis distrait touchaat le Iyre d'or - 
Pense au jeune consul, et, râveuse, s'endort. 

Le 20 mai 1817. 

3) Vol. cit., Antiquite biblique. 
4) B. P. Hasdeii, Costachi Stamati, „Revista Nouă“, Anul |, no. 6, pp.210-215,
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Balade—trebue să fi fost cunoscute de tinerimea hrănită de cultura 
francesă. 

Dacă însă unii din autoril citați pomenesc numai limba din cari 
ai tradus—ca Beldiman—tar alţii spun că aii imitat—fără a numi 
pe cine, cum face Stamati, sint alţii cari socotesc nefolositor a mat 

face vre-o însemnare de acest gen. De pildă: In 1814, mal întâi şi 

la 1838 a doua ră,se tipăresc filosofice şi politice prin Fabule în- 
cățături morale întocmite de Parochul Becichereculuă mic şi ul şcoale- 
lor preparande din Aradul-cechiă Catehet n "țichinueal. Nicăeri nu se 
pomenesce despre autorul sati mai bine dis despre rânduitorul aces- 
tor Fabule esopiane, Dositer Obradovici 1), pe care Țichindeal l-a 
imitat în mai tot volumul s&ă. Şi nu e de presupus, nici un mo 

ment, că Țichindeal ar fi avut intenţia să ascundă faptui de a fi 

imitat pe un Sârb,—el care era în luptă necontenită cu aceştia şi 

în potriva cărora ati fost îndreptate unele din învăţăturile fabule- 
lor, atunci când îndemnă pe Români să nu'şi uite naţia lor. 

Dar sint unele casuri neexplicabile până la un punct, dat fiind şi 
timpul când s'aii petrecut. Răposatul A. Grama, din Blaj, întrun studiii 

(de alt-fel cam violent. în unele părți) a doveditcă Eminescu a imi- 

tat de aprope în «Sonetul la Veneţia> pe Aug. von Platen?), 

în <Povestea Codrului» pe Heine?). D. V. D. Păun, într'un studii 

de literatură comparată, vorbind despre diferiţi imitatori de versuri 
din literatura nâstră, arată că cin Satira / şi în Rugăciunea unul 

DV. A. Ureehlă, Opere complete, Gonterinţe şi discursuri, seria D, tom. I (stu- 

diul din 1865); şi în Răspunsul lui V. A. Urechiă la discursul de recepțiune al d-lui 

"1. Vulcan, „dnalele dcademici Române“, seria II, t. XIV, 1893, pp. 100 şi urmt- 

târele din extrasul întitulat D. Cichindel, discurs de recepţiune de I. Vulcan, unde 
cestia e discutată şi la pp. 56—65. Cf. şi Th. D. Speranţiă, Fabula în genere și 
fabulişlii români în specie, p. 15%, extras din „dnalele Academiei Românei, seria 

II, t. NIV, 4892. 

2) Sonelte aus Venediy (1%).—In volumul Lileralură populară (1902), editorul 

aceste publicaţiuni postume a lul Eminescu, d. I. Chendi, spune că acest sonet a 

fost imitat da Eminescu după Gaetano Cerry,—lucru însemnat probabil de însuşi 
Eminescu în manuscriptele actualmente aflătâre lu Academie. In ori-ce cas, însă, 

o inspirație din Platen există, mal ales că însuşi Eminescu reproduce în unele în- 
semnări manuscripte «le ale sale, versuri din acest vestit cântăreţ al Veneţiel. Ceva 

mal mult: la alcătuirea sonetului săi, Eminescu trebue să fi avut în vedere şi dre- 
care traducțiune francesă a sonetelor lui Piaten, căci—după cum scim de la.d. Păun, 

— Martin, a cărul activitate se desvoltă între anir 1840 — 1850, termină unul din 

sonetele traduse liber după Platen — Feuilles Iyriques — cu vorbele ; 

, Ilelas ! jamais les: pleurs n'ont reveille la mort. 

ceea ce ne duce anume chiar la frasa lu Eminescu: 

Nu învie morţii; e'n zadar copile! | 

neexistentă la model,—la Platen. 

„3) «Der Hirtenknabe».
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«Dac, el [Eminescu] imită, călcându-l idee cu idee un imn vedic»>, 
«pe când în La Stcua ne dă o traducere după Keller» +), , 
Eminescu n'a imitat însă numai poeţi germani sait opere venite 

dintro asemenea parte. El a cunoscut şi imitat şi opere frun- 
cese, şi acesta de la o anumită dată. Intr'adevăr cititorul urmă- 
torelor versuri ale lui Bourget va recundşte in. ele isvorul de ins- 
piraţie al poesief: lu! Eminescu, în 5 variante, întitulată «Mar am un 
singur dor» 2), Iată versurile francese : 

Lorsque la mort, posant ses doigts blanes sur mon front, 
Fera que pour toujours mes yeux se fermerout 

A la beaul6 vivante, 
Choisissez-moi, vous tous â qui je serai cher, 
Une tombe au soleil, sur le bord de la mer 

Infinie et mouvante, 

Les jours oii prodiguant le rire et les sangiols 
Le vent labourera azur sombre des flots, 
J'6couterai gronder leur masse exaspârte, 
Et je me souviendrai des fureurs d'autrefois 
Lorsque dans tout mon ccenr retentissait la voix 
Des tortes passions qui montaient eur "mare, 5) 

Acest isvor de inspiraţie, alături de traducţia francesă a sonste- 
lor lui Platan—evident inspirătOre a sonetului s&ă la Veneţia 4)—şi 
de traducerea presei lui Augier, Le joueur de /lâte, sub titlul Lais 
(1888) 5), ne pun pe urma unei influenţe francese asupra lui Emi- 
nescu, datând cam de pe la 1883, după care se publică mat întâiii pri- 
mele două poesii de mat sus 6) | 

Dacă, acum, ne gândim la epoca forte apropiată de noi în care 
S'aii produs şi ai apărut versurile lui Eminescu, forte uşor vom 
observa că 'era un timp în care concepţiile lui A. Beldiman, Ţi- 
chindel, etc., despre proprietatea literară, dispăruseră de mult. 

  

  

1) V. D. Păun, Ficțiune, Imagine și Comparaţiune, 1896, p. 47. A se vedea alte 
isvâre de inspirațiune- anume din literatura germană — în prefața la volumul Iul 
Eminescu, Literatură Populară, pp. NV—XIX, 

'2) Patru în Pocsii şi una în Poesii postume (1902). 
3) Paul Bouriget, Poisies, Au bord 'de la Mer (1872—1873), «Epilogue». -— Star 

putea urmări ideca,—ma! depărtată de a lui Bourget, de care Eminescu s'u apro- 
piat pe cit r-a fost în putință—ideea unul fel de testâment poetic, privitor lu însăși 
persona autorului! aadiatete, în «Lucie» de Alfred de Musset (Pocsies) Nouvelles, 
1836-1852), în „Coquetterie posthume de 'Thcophile Gautier (Emauz e! Camees) şi 
în alte părţi. | 

4) Vedi nota '2 din pag. procedentă. 
5) «Convorbiri Literare», an. NXIX, 1895, No. 1U şi 11. Data traducere la N; Pe- 

traşcu, JM. Eminescu, 1892, pp. 26—27. - 
6) «Conv. Lilerares, an. XVII, 1 Ianuarii 1884, p. 367 (Sonetul) şi XVII, 1 Febr, 

1884, p. 420 («De-oiii adormi curând...>),
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Nu e de credut dar ca Eminescu să se fi condus de asemenea 
idei în alcătuirea şi darea la lumină a lucrărilor sale, dar nici să 
fi vruta ascunde locurile de unde s'a inspirat şi autori! ce-fa imitat, 
ma! ales că iată ce dice d. Matorescu în «Prefaţa la ediţia d'intâiă 
a Poesiilor lui Eminescu» : «Publicarea se face în'lipsa poetului din 

» «țară. Ela fost tot-dauna prea impersonal şi prea nepăsător de sorta 
«lucrărilor sale, pentru a fi putut fi induplecat să se îngrijlască în- 
«suş, de o asemenea culegere, cu toată stăruința amicilor săi lite- 
«rari» ?), Iar în «Poetul Eminescu», vorbind despre felul cum acesta 
se interesa de orice poesie ar fi făcut, dice: «Nici odată nu sar 
<fi gândit măcar să o publice [poesia]: publicarea ii era indiferentă, 
«unul saă altul din nor trebuia să”! ia manuscrisul din mână şi să” 
«dea la <Concoriir?» 2). 

Nu e posibil dar ca un om să fie aşa de nepăsător de propriile 
sale producţii şi în acelaş timp să caute a copia din tote părţile 
spre mal marea sa laudă. In cele mai multe casuri e probabil că el 
producea din scânteerea minţii lui nisce versuri instrunate în formă 
românescă, numai pentru a 'şi mulţumi firea lui poetică— indiferent 
dacă ideile eraă târe ale lut sai şi imprumutate. Atunci se "nţelege 
că nu 'şi nota în mod riguros toate punctele de plecare ale inspi- 
raţiei. O asemenea f6e purtătore de versuri luată de la poet şi dată 
la tipar, eşta la lumină fără de indicaţiile cari ar fi fost necesare, 
Dacă însă, în mss. dăruite de d. Matorescu Academiei Române, se 
găsesc atari indicări de isvâre ale poetului, lucrul sar putea explica 
printr'o notare posteridră publicării versurilor, pe care poetul ar fi 
făcut-o ca să 'ŞI însemne pentru sine şi pote mai târzii şi pentru 
'cititori— locurile de inspiraţie ale musei sale. 

Ar mal putea interveni şi o altă explicare pentru unele casuri: 
Mintea poetului era păstrătoare a o mulţime de frase poetice, idet, 
bucăţi de versuri, — citite de prin operile diferiților autori pe cari 
Eminescu î! cunoscuse în lecturile sale, După un timp 6re-care.el 
reproducea — în formă românescă—acele idei, versuri, fragmente, fără 
a'şi da sema de acesta, lipsindu-i din elementele memoriei aşa disa 
recunoscere—lucru întâmplat de alt-fel şi altor poeţi ori scriitori 5) 
şi deci fârte cu putinţă şi la Eminescu. 

E de dorit, ca în mod cu totul obiectiv—fără acusări de pla- 
giat şi fără de apărări—să se publice ediţiuni critice ale operelor 
  

1)"T. Maiorescu, în Poesii de M. Eminescu (Ediţia Socecii) 
2) Ibidem, p. NEI (la ediţia a IV-a) şi Critice, 11, Eminescu şi poesiile Iul, p. 303. 
3) Ribot, Les maladies de la mimoire, Felix Alcan, XIII-itme edition, pp. 

409 sqq.
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tutulor fruntaşilor literaturii n6stre. In ele se va vedea limpede me: 
diul literar în. care trăta poetul, romancierul, nuvelistul, drama- 
turgul—de care va fi vorba,—adică se vor zări lecturile lut favorite, 
şi se va putea urmări firul conducător al vieţii lui către o direcţie 
saă alta, către diferiți autori sai diferite literaturi şi se va pri- 
cepe influența momentului.—pe care a suferit-o sai nu un scriitor. 
Meritele originalității scriitorului supus une! asemenea critici nu 

vor putea fi nici mărite nici micşorate: Ele vor fi exact cele pe 
care le-a posedat întradevăr autorul. El va câştiga însă prin acesta 
mult, de Gre-ce va fi lipsit de acusaţiunile de multe ori sup&rătâre şi 
supărăciose ce le aruncă cititorul care ar găsi în operele autorului strein 
X ori Y modelul unei poesii, nuvele, etc. a nuvelistului ori poe- 
tului român de care ar fi vorba, —acusaţiuni ce nu 'şi ma! a loc 
şi cari nu mai.indispun pe cititor din momentul ce a fost prevenit 
de notele unei ediţiuni critice. Originalitatea sigură a două-trei strofe 
chiar face mai mult de cât cea presupusă pentru întregi volume, 
dar care se pote risipi într'o clipă, târând după ea în desconside- 
rarea adusă autorului şi părţile valorâse şi proprii lui. 

. Din «Revista pentru istorie, areheo- 
logie şi filologie», An. V, vol. 1N, 1903 pp... 

ZE |
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Printre perdelele închise.ale une! odă! se strecura, într'o qi 

luminosă, o radă de sâre. Un copil, care se juca, o zări şi se re- 
pedi să prindă fâşia de lumină care strălucia în umbra odăil; dar, 
spre uimirea lui, în mâna închisă pe radă nu găsi nicio bucată 
din firul strălucitor 1), « Să 

Câţi Omen! nu rămân uimiţi, ca şi copilul lui Guyau, în faţa 
nimiculut pe care'l găsesc, după oamănunţită analisă, într'o lucrare 
de artă, o poemă, o bucată. literară strălucitâre de frumuseţe la 
prima vedere! 

Intr'o di citiam următârele versuri a!e lui Nicolae “Văcărescu : 

In raid fără tine e morte, e ghiaţă, 
Ş'in ind lângă tine c bine, e vicţă, 
Şin iarnă cu tine sint tote înflorite, 
Ş'in vară fâvline sint t6te perite ! 

ŞI 
, “Un pie de nădejile de aş şti c'o să mil vie 

Și traiul mai dulce că pâte să mi fie, 
Atuncea şi v'6ţa mi-ar fi d6r mat scumpă, 
Și slaba el aţă n'aş vrea să se rumpă 2). 

Mi s'a părut de-o dată că e ceva din Eminescu; şi fără de 
voe mi-a răsărit în minte: 

O mârtea e un chaos, o mare de stele, 
Când vi6ţa-i o baltă de vise rebele ; 
O mortea-i un secul cu son înflorit * 
Când vi6ţa-I un basmu pustii şi urit 5). 

  

1) Guyau, Les problemes de Vesthitique conlemporaine, p. 3. 
2) Academia Română, mes. 421, 

3) M. Eminescu, Poesii, «Mortua est», 
33
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Care să fie causa acestei neaşteptate reamintiri a ju Eminescu la citirea unor versuri de N. Văcărescu ? Ideile cuprinse ? De sigur că nu. N'avem de cât să cităm o altă strofă din «Mortua est>, în care să nu fie nic! o apropiere de sens de Văcărescu, şi impresiunea asemănerii va persista. Când însă întâmplarea ne va aduce în minte, de pildă, şi fragmente din <O fată tinără pe patul morţii» de Bolintinenu, atunci vom observa că partea comună a tutulor acestor versuri e rit. mul de formă amfibrachică (<a) şi, în majoritate, măsura de 12 silabe : | 
robic. 1) 
as 

Ca robulice cântă'lamar în 
= ao 3 loa 

  

O mârtea-i un chaos,llo marejde stele. 2) 
<a = as illa loao 

Un pic delnăde jde “de.aş şti c'o'să-mi vie. ) | 
— ata li 

  

SR a 

Ritmul e dar causa aceste! mari asemănări; el e care face ca tâte' versurile poesiilor citate să. pară de o acelaş frumuseţe, indiferent de' ideile cuprinse, ba încă. să ne dea credinţa, de o cam: dată, că în- rudirea ideilor, Yar nu ritmul, a făcut acestă asociare de idei. Sînt ider de 0. frumuseţe deosebită în versurile Văcăreszuluj, mai ales dacă ţinem semă de vremea indepărtată când sint scrise ; Şi «sint non-sensuri în unele părți din «Mortua est». La o primă citire insă vor trece ambele pe aceiaşi linie, ba poema lur Eminescu—gra- ție numelui săi--va părea mult superioră. ” 
Ritmul acesta a făcut ca non-sensuri de felul următârelor : «cerul e câmpie senină când nori! cer negri par sumbre palate», eriur! de. foc cu maluri de smirnă», şi altele din «Mortua est» să treză nebă- gate in semă, Iar poema să pară admirabilă, să fie una din 'cele ma! citate şi recitate, fără a fi ințelesă de cet mar mulţi, — ameţiţi de - legEnarea ritmului, 
Intr'adevăr închipuiţi-vă un legăn cărula "1 se face vint de la o înălţime 6re-care. Va descinde întâiii ; va ajunge la punctul cel mat de „jos al curbei — semicircumferinţei — descrise şi apol va începe 

i a O 
  

un suiş lin, satisfăcător ca şi coborirea. Acestă oscilație va pro- duce o sensaţiune organică tot aşa de plăcută ca şi cea auditivă simțită la citirea versurilor cu legănare amfibrachică. 
Mal comparaţi, de vroiţi, mersul versului de formă amfibrachică' cu alunecarea uney sănil de pe o înălțime în vale şi suişul el fără 

mn OI 

1) Bolintinenu. «0 fată tintră pe patul morţite, 2) Eminescu «Moriua esto, . 
3) N. Văcărescu, ms. no, 421,
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de sforţare pe alunecuşul unei înălţimi opuse, şi veţi vedea că acelaş 

satisfacţie o va avea individul la ork-ce mişcare de acestă formă, 

Al doilea fel de versuri, carl ai cam acelaş înfăţişare, sint. 

cele compuse din piciore : de formă Yambică. =. <lambil suitori» 

dai aprope acelaş imagină de avintare uşșoră, plecând dela neaccen- 
“ tuat la accentuat. Când acest vers. va fi compus din două emistichuri, 

egale şi fie-care terminat printr'o jumătate de pictor, „de pildă fie- 
care de câte 7 silabe, adică 3 piclore şi jumătate—cum e «Melan- 

colie>, <Impărat şi proletar», etc. de Eminescu — vom avea ima-.. 

gina unul suiş cu odihne la sfârşitul fie-cărer părţi, fie-cărul emi- | 

stich. Când - emistichurile n'a tocmat acestă formă, versurile sînt 

ma! puţin sonore, ca de pildă în ur mătârele de Al. Văcărescu: 

Am hojtărăticu j julrămint'sub prea slăvițtecti mâjn nă 
al a | 1. 

Pân' ol|murijs să fi îiă sul upus! işi tusă'mi fil stăpâlnă 1 
a al sia — al cal 

unde primul emistich nu e urmat de silaba unu! picior catalectic, 
de odihna făcută după -fie-ce jumătate, înainte de un noii avînt, ca 
în următârele de Eminescu: 

  

     

Părea că prinjire noiuri's'a fost deschisio pârtă . 
al 4 i 2 pal 

Prin calre tre| băjcegi[na noplţii morltă 2)      

  

  Sai ai. Sal o a 

—acâsta indiferent de ideile coprtase în vers — sai ca în următârele 
de Alecsandri : , 

nul 2 . 
- 

Măr adanoţ lu 
o slba ha 

  

ciă căle torejsce Ri 
-— 

  

— a 

E un fel de răsunet, de ecoi în urma fie-căru! emistich. Se aude 
prelung şi vibrant finalul 

Comme dans une glise levee et sonore 
L'6cho vibre tout bas, lorsque Porgue s'est tu.4) - . i, 

Acestă legătură dintre sentimente şi sensaţiile inspirătâre şi din. 

tre forma de exprimare, de înfăţişare” a versificaţiel e făcută într'un : 

1) AL. Văcărescu, Mss. la Academie. 
2) M. Eminescu, Poesii, «Melancolie». 
9) V. Alecsandri, Varia, «Căderea Rinului». 
4) Julie IIasdei, Chevalerie, «Sâparation». 

Ritmul 
" Tambic |, 

Sens, ritm 
rimă



Sripri _
_
 

-
_
 

nod desăvârşit de Alecsandri în «Căderea Rinului». Poema acesta 
se presintă ca un minunat gluvaer literar, fără de. nici o urmă de silință depusă la alcătuire. Poetul mânuesce grațios ritmul, ajutat de efectele rimel, înviorând cuvintele ca un pianist genial clapele - * supuse ale unuj clavir. Intradevăr primele şese strofe—de câte pa- 
tru versuri—ni se presintă cu un ritm Yambic — ce se păstreză in totă bucata — şi cu ambele emistichuri ale fie-cărui vers de câte 3 pici6re şi jumătate. Aci—unde se descrie mersul matestos şi vecinic: - “al Rinului prin regiuni încântătâre, — strofa are versurile cu rime - îmbrăţişate : Leg&narea malestosă a ritmului se face şi mat evidentă 
prin felul de aşedare în strofă a rimel, audindu-se r&sunetul primu. - lu vers la finea celui de-al patrulea : 

Măreţ, adâne şi luciti ! călătosesce Rinul 
Prin munţi cu fruntea albă, | prin văr cu luncy frumose, 
Nepăsător giganlie !de timpuri fartunâse 
EI curge ?n linişlire, | nesocotind Destinul ! 

Dar când vine prăpastia, şi vîul 'se prăbuşesce în adâncime ; 
când valurile lui fierb, clocotesc, țâşnesc printre stânci — acest 
amestec „al undelor spumegate e închipuit prin amestecul .rimelor şi, . neegalitatea versurilor. Rimele sint încrucişate în cele cinci strofe, 
În care se face descrierea prăbuşirii imense! mase de apă ; Iar versurile 
I şi 3 sînt tot de câte 14 silabe, ca şi în strotele anteridre, pe când 2 Şi 4 ati numai câte 13, având cătalectic al doilea emistich : 

EI cajde '] 
. _ — 

Din! oălț'me'in fund: se prăibuse |sce , 3 
Mal ia a cual! ss . 

  

ll 

C'un mujget lung), selba'tic,'grozav|, resu'nător 
ț — ll Pg la i oaloa ” - 

se ri 
= 2 

tă sdrobit i] 
a ul 

sipelsce 
2 — 
. . 

Din slânci'in stâncijel sal a 

      

— 2 i — 2 

Precum!'o'mpă 
2 Ă ), . 

răţile de glojriosipopor 1) 
POD EI = loa ' Di aa 2 

  

Şi când, liniştit, riul îşi Yea din noi cursul, revine şi prima » formă ritmică, avem Yarăş legănarea versurilor egale de câte 14 si- labe în întrega strofă şi rimele îmbrăţişate : 

„Luându'şi cursul pacinic, din noă se "ndrâptă Bind 
; Prin sate şi oraşe, prin munţi şi văl frumose, 
„ Nepăsător gigantic de timpuri furtunose, 

EI pasă cu mândrie, căci a învins Destinul | 2) PNI 

1) Strofa 6. 
2) Strofa 41. 

7 —— II
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lată cum ritmul, ajutat une-ori de rimă, pâte să adaoge la infă- 

țişarea. ideilor exprimate într'o poemă de talent ca acesta, ori pote 

da lustru şi ascunde greşelile ca în «Mortua est», 

Cum se face însă că ritmul pâte să ne întunece exacta judecată a 

unei poeme? ! 

Spencer spune că grația resultă din puţina risipire de forţă. 

Privind la un bal pe o graţi6să dănţuitâre, a observat 'că acestă 

graţie a cl resulta din depunerea unei minime sforțări posibile spre 

a executa mişcările unui vals ori altul joc 1). Guyau observă că un 

" lucru—o acţiune—e frumâsă când se execută cu un număr de forțe 

Graţia. 

potrivit acelei lucrări ; numa atunci e urit când munca depusă e: 

penibilă, necorăspundând puterii de executare a începutei acţiuni. 

“Concede totuşi că pentru graţie trebue mal puţină sforțare, mal 

multă precisiune şi agilitate 2), de şi elare intenţia finală de a pune 

la un loc frumosul cu graţia. | 

Frumosul, în poesie, se va găsi deci în idei; graţia în 

exprimarea lor. Ceea ce ne încântă, de cele mat multe ort, la citirea 

unei poesil—mai ales lirice—e fo'ma, graţia versului—ritmul—şi 

apo! fondul—frumuseţea cugetărilor. Se pote Qar ca o poesie să se 

presinte slab ca frumuseţe şi totuşi—având o deosebită graţie—să 

facă pe cititor—care, de cele mai multe ori, confundă graţia cu fru- 

museţea—să susţină că a citit o frumosă poesie. Din formele de 

înfăţişare ale graţiei în literatură în genere—poesie şi prosă—adică 

dintre ritmuri, cel mal uşor, cel mat fără de storțare executat, cel 

"Frumos şi 
grațios. 

ma! legănător e ritmul amfibrachic şi în al doilea rând cel 'ambic. - 

Acestea explică de ce unele poesil slabe ca «Impă&rat şi pro- 

letar»—cu ritm Yambic—şi «Mortua estz—cu ritm amfibrachic—ale 

lui. Eminescu ai avut un deosebit răsunet, ba încă ai făcut ca pen- 

tru muiţi cititori, lucrările cele mai de semă—cele cari îl înalţă în 

ochi! lor—să fie tozmai acestea. 

i 

Dar nu numâ! ritmul contribue ia graţia versului, ci şi măsura. 

“ S'a constatat că măsura de 12'silabe ar fi cea. mal potrivită 

pentru ureche, ea coprirdând cea mal. mare ainplitudine ritmică. 

  

1) Essais de morale, de science -el d'esthelaque, IT, Sur le progres, VIII, La 

Grace, tr. franc. par Burdeau, IVitme cd., 1895, p. 284 şi urm. In acelaş volum 

" Spencer “spune chtar că ritmul «este un imij'oc de a economisi utenţiunea cititoru- 

lui orf a auditoruiul» (Philosophie du style, p. 36%) şi desvoltă mal departe ideea 

în pagiuele urmălore. | | , o 

2) Guyuu, Les problemes de Lesthiliquc contemporaine, p. 41 

Măsura de 42, |
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, "IntPadevăr, printr'o. experienţă de ordine fisică, Wundt a ajuns la conclusiunea acâsta că maximum de sunete cari pot fi percepute de mintea nâstră ca formând o unitate ritmică este grupul de 12. Sou- riau însă adaogă, şi pe drept, că de şi experienţa este interesantă, totuşi nu trebue să-l exagerăm precisiunea, !) căci elementele aceste! unităţi fiind socotite may de aprâpe, — mai amănunţit — vor da o țifră mat mică, Yar observate în repediciunea scandării vor presinta un număr superior lui 12. Totuşi rămâne lămurit că media este 12 şi că în jurul eX se va mişza putinţa unităţii ritmice. Că dincolo, nu de. 12, dar de 14, începe o nesiguranță a perceperi! de unitate rit- mică, lucrul se pote! observa din faptul că numărul de 7 pici6re - (se înţelege Yambice ori trochaice)— măsură de 14 silabe—e cu greu. „„ tate deosebit—şi une ori se confundă pentru aud faţă de măsura de . 8 pleidre—16 silabe—2). Când măsura trece de 16, observarea unităţii ritmice ca vers devine forte grea ; şi e nevoe de o deosebită fru- museţe a ideilor, de o rimă frumosă, şi de ceea ce se numesce „ ribnul frasel, pentru perceperea unităţii voite. Aşa de pildă să se observe următârele versuri din frumâsa «N6pte de Mai» a d-lui Al. 
| „Macedonski :. 

  

Avînlul trebue 'să scadă şi focul sacru ă se stinge 
Când frunza ca şi altă-dată şoplesce frunzei ce atinge ? 
Când stea cu stea vorbesce “n culmea diamantatului abis Şi când pămintul 'se îmbracă cu fericirea d'intr'un vis ? , Isvorul când s'argintuesce de alba lună care'| ninge, 
Când sbâră fremăte de aripi în fundul cerului deschis ?,.. Vestalelor, dacă "ntre Gmeni sint numai jalnice nevrose E încă cerul plin de stele şi câmpul încă plin de rose Şi până astă-di din natură nimica n'a îmbătrânit... 

“Iubirea şi prietenia dac'aă ajuns zădărnicie 
Şi dacă ura şi trădarea vor predomni în vecinicie... 
Veniţi : privighetorea cântă şi liliacul e ?nflorit.5) 

Aci versurile 1, 2, 5; 7 8.10 şi 11 sint de câte 18 silabe, Yar 3, 4, 6, 9, 12 decâte 17, în tote cu cesura după primul emis- tich, care este invariabil de 9 silabe. Rimele sint amestecate: o combinare de îmbrăţişate, încrucişate şi părechr. 
Tot aşa la d. Haralamb G. Lecca, in poema «La spital» : 

Sint triste nopţile de tâmnă, şi lungi şi grele, şi li-e grâză „.. Când vintul Şueră la uşă, câp ploia bate 'n coperiş, , . 

1) Souriau, L'Estethique du mouvement, p. 318. - 2) Ibidem, p. 316.— Unitatea ritmică într'o aserie» este versul, — de care e vorba aci—după cum într'un vers este piciorul, 
3) AL A. Macedonski, «Nâptea de Maite, II,
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Când nori de păcură încarcă văzduhui rece stând să cadă, 
Când mortea ese la răscruciuri de ţi, pune câsa "n curmediş.!) 

Acestea, ca şi ale d lui Macedonski, sint versuri de câte 18 şi 

17 silabe, lar nu de câte 9 şi 8, cum ar putea:presupune cine-va 

socotind fie-ce emistich drept un vers,—lipsa de rimă a emistichu- 
rilor prime nefiind .se 'nţelege nici o piedică la acestă împărţire. 
Ceea ce se opune la acea socotire a versurilor e că aceste emis- 
tichuri nu ai la rându-le.o împărţire a fie-căruia, prin cesură, în 
două părți, din care cea d'intâiă să fie invariabil de: 4 or! 5 silabe—, 

după impărţirea făcută de poet. Ne putându-se face acestă împărţire, 
versurile de ma! sus rămân socotite de câte 18 şi 17 silabe; far 

„putinţa de a le percepe unitatea ritmică ne vine prin ajutorul ele- 

mentelor enumărate la început. 

IU 

După aceste observaţiuni privitore atât la ritmurile uşore cât 

şi la măsurile medii, să vedem cum sunt primite de ureche alte 

ritmuri şi alte măsuri: 
1% Ritmuri mai puţin uşâre, mai puţin leneşe, coprindătâre de 

o sforțare ma! mare, plecând de la accentuat la neaccentuat cum ar 
fi, de pildă, cel de formă trohaică. Un exemplu: Nisce versuri r€- 

mase aprâpe necunoscute—cel puţin pentru o mare majoritate de ci- 

titori—şi cu tote astea cuprindend imagini poetice de o deosebită 

frumuseţe, dar fiind scrise în ritmul trochaic. lată două din ele. 

E în urma închipuiri! unet preiri universale. Din tot n'a ma! r&mas 
-de cât sfărâmături ; din cugetările atâtor învăţaţi ce şl-aii chinuit 

mintea cu atâtea probleme grele nu mai e nimic. Şi în starea asta, 
închipuirea poetului—dându-t imagina pămîntului ajuus un hârb ră- 

tăcitor în spaţii, purtând pe el statua satiricului Oraţiii ca un simbol 

-de ironie faţă de tote sforţările atâtor generaţii şi atâtor elemente— 
îl face să exclame : 

Ce ridicul să-ţi închipui un hămint trecând în spaţiii ! 
Ca un hârb, — ducend pe dânsul chipuwn piâtră al lui Oraţii ! 2), 

O imagină de o deosebită frumuseţe şi care totuşi trece aprope 

neobservată de cititorul -grăbit şi neatent în faţa ritmului trochaic, 

ce nu-I: satisface uşurinţa pronunțării şi a leg&rări! audului. 

1) H. G. Lecca, Prima, «la spital». 

2) Badea Pletea, «evisla Nouăs în. V, n-o 11—12, «Ce o să- ua pesea. 

Ritmul 
trocliaic.
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Din. potrivă să se citescă în «Melancolie: la Eminescu, două versuri Gre-care, de pildă: a 

Părea că printre nouri s'a fost deschis o portă „Prin care trece albă regina nopţii mâriă. 

şi se va observa că forma tambică a lor va da impresia, la primul aud, a unor cugetări superbe, scânteletore de frumuseţe ; Iar spu- nendu-le în forma obicinuită se va vedea că e vorba de cei se păruse poetului: că printre nori s'a deschis o pârtă prin care trece regina nopții, albă şi mortă, Malestatea ideilor a scădut mult odată cu pleirea ritmului legănător... al atenţiei. 
Ce e ma! mult: Ritmul trochaic nefiind aşa de grațios ca am- fibrachicul şi Yambicul, va face pe unil cititori a socoti că şi ideile sînt lipsite de frumuseţe, nu numai exprimarea cea fără de uşuiinţă ritmică. 2 Să căutăm versuri cuprindătore tot de imagint frumâse, distinse, dar care—pe lângăjritmul trochaic—să albă şi o măsură in- ferioră numărului de 12 silabe : 
O n6pte de vară la Eminescu : 

Tânguiosul bucium sună. 
"ascultăm cu-atâta drag 
Pe când ese dulcea lună 
D'intr'o rarişte de fag 1, 

ori un pastel de Yernăla. Alecsandri : 

Câmpul lung şi lat albesce e. | Ca un strat de mărgărint, E | Alba lună sus lucesce 
Ca icână de argint 

„Și apare nemişcată 
la abis nemărginit 
Ca pe marea îngheţată 
Un vas mare iroenit 2). 

Nimeni n'o să pretindă că poesiile de unde cităm aceste ver- suri sînt unele din cele mar cunoscute ale lui Alecsandri ork Emi- nescu, şi în deosebi aceste strofe, unele din cele mai frumose în genere—şi in special ale poemelor citate. Din potrivă, cine din ma- joritatea publicului cititor nu scie <Mortua est» —cea mat plină de non-sensuri lucrare a lui Eminescu—şi în special tirada pesimistă : 
A fi? Nebunie şi tristă şi golă ; 
Urechia te minte şi ochiul te'nşclă, etc. a II 

1) Eminescu, Poesii, «Lasă-(1 lumea tu ultată», 
2) Alegsandri, Legende, + Noptea albăs,
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cu «nebunia g6'ă» şi cele-Valte „—graţie ritmului amfibrachi: şi mă- 

suril de 12? 

Dacă un vers are deci pe lângă un ritm ma! greoiă şi o mă- 

sură inferisră numărului 12, .infăţişarea-i pare şi mal puţin fru- 

mâsă— de fapt graţi6să,— audul neavând implinit numtrul de su- 

nete aşteptat pentru formarea unităţii ritmice. 

Se înţelege însă că ritmul e .socotit pe întâlul plan. Un ritm 

Yambic dând o formă graţi6să versului, face să ti6:ă neobservată 

micimea măsurii, ca de exemplu în frumosele versuri: 

Ce-a fost atunci s'a dus, | 7 

S'a dus şi nu mai vine, 
Cad frunzele de sus, 

Uitarea ta pe mine. 

Se duc spre răsărit 
Cucorele în cliptt; 
Se due, le-am audit 
Sfâşietorul țipăt :), 

IV. 

Ritmul este forma cea mai plăcută audului, ori de unde ar 

veni acele vibraţiuni regulate ale unde! auditive. Într'adevăr la 
audul: ort-cărul sgomot, lar nu numa! sunet—şi chiar când. n'are 

în el ceva ritmic,—noY căutăm a-i da o formă de scandare, spre a-l 

putea suferi. cAşa se întâmplă—şi cine n'a observat-o—că în tăcănitul 

unu! tren în mers ni se va părea că audim peri6de ritmice, deter- 
minate de refrenul unul cântec ce ne-a trecut prin minte, Trenul 

pare a ne însoţi cântecul pe care 7] imiteză şi "1 scandeză în miş: 
cările lut, însoţindu-l de tăcănitu-i uniform,—repetându-l fără "nce- 
tare până la obsesiune» ?). o | 

Ritmul este una din formele de manifestare ale legii de.imi- 

taţie: Un sunet repetă pe un altul şi pe un altul, economisindu-ne 

ast-fel atenţia pe care ar fi trebuit să o avem într'o variaţiune sonoră. 

Acest fel de «mai puţină sforţare» este unul din principiile cele ma! 

de frunte ale evoluţiunii, represintând opunerea ma! mare sai -mai 

1) Duiliă Zumtirescu, Imnuri păgâne, « Ce-a foste. Aci se mul pote întâm- 

pla şi alt-eeva: Urechea ueluând în scmă rimele 1 şi 3 din fie-ce strofă, sati s co- 

tindu-ie drept nisce rimes renforeces, atunet versul—formut din câle 2 versuri reale, 
devenite acum emistichuri—are 13 silabe, decr o măsură mure. 

2) b Souriau, [sEstelhique “du mouvensut, p. 316. 

NI A, Sturţii, - . $ 

Ritmul şi 
audul, 

Imitaţia
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mică ce se face cu ocasia plerderil concomitante de mişcare, în mersul înainte al unui corp sati al uney acţiuni. In linguistică, în semantică «mal puţin sforțare» — lenea 1) cum î! dice lămurit Sayce— va aduce corupţiunea fonetică, transformările, perderiie şi prenoi- "rile de sens; în poesie ea dă nascere la Iubirea celor mal ușăre 

Prosa 

Necesitatea 
ritmului. . 

de perceput ritmuri: cel amfibrachie şi cel fambic. 
Cu cât societatea omenâscă a progresat şi evoluat, cu atât lenea, lipsa de mişcare variată, a-fost învinsă. In vorbire repre- sentanta acestei stări a fost grosă, care încetul cu încetul a înlocuit prima formă de vorbire, unde ritmarea vorbelor era însoţită de a membrelor corpului —de danț—şi de exprimări emoţionante — de cântec 2), ori cât de SraţiGse, adică lipsite de sforţare şi devenite deci cât mai reflexe, vor f ajuns a-estea cu vremea. 

V. 

Nu urmeză, insă, de aci, că ritmul— învăluitor al sensului cu- vintelor în mişcarea lor graţi6să—-ar fi o formă nefirescă sati bună dâr pentru poporele primitive. Ritmul e un fel de repetare ; ar re- petarea este—după cum am spus-o—una din înfățişările legit de imi- taţie. Ori cât ar fi cârmuită de lene, acestă lege nu tot-de-a-una e "vătămătâre, aducătâre de pagube. Un învăţat sociolog arată chiar cum repetirea—acestă formă de ritm—este necesară în. desfăşurarea tutulor elementelor şi. fenomenelor din natură. «Să presupunem, dice Tarde, o lume unde nimic nu se asemănă nisi nu se repetă — ipo- tesă curi6să, dar la rig6re în putință de a îi înţelesă—o lume în care: totul să se presinte pe neaşteptate. şi ca fiind ceva noă ; unde, Gre-cum fără ajutorul memoriei, imaginaţiunea creatâre să lucreze mere ; unde mişcările stelelor să nu fie periodice, agitările ete. rului fără un ritm vibrător, generaţiunile succesive fără caractere comune şi fără tip ereditar» *). Intro asemenea stare sar putea Gre socoti că mai există cause şi scopuri? Ar putea deci să fie asciinţă ?» Şi cât ar putea să dureze acea presupusă lume lipsită de principiul imitărir, repetiţiei, ritmului? Firesce că dâr clipa une! cugetări! Când deci o mişcare imitatorie, —de repetiţie, ritmică— 

  

, 1) Sayce, Principes de Philologie comparce, tr. fr. par Joly, Il-iame €d., 1893,. p. 247. 
2) Spencer, Les premiers principes, tr. franc. par AM. E. Cazelles, VIIl-iome cd., 1897, $ 125, pp. 317-321. 
3) G. Tarde, Les lois de Vimitation, HL-ieme &d., 4900, pp. 5—G, 

*
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există în tote înfăţişările, fenomenele, acţiunile—cum ar putea 6re să 

lipsescă tocmai din vorbire, acestă oglindă. a cugetări! omenesc! ? 

Ritmul e deci firesc, dar fără să albă condiţiunea de a fi mo- 

noton. În ori-ce înfăţişare a legilor firii se văd inovaţiuni, care insă 

odată date la lumină se repetă mat departe. Trebue darca şi în în- 

făţişarea acesta ritmată a cugetări! omenesci să fie variaţiuni, să 

fie tipuri nouă de ritm şi de vers, cari să se repete cât-va, dar nu 

"în nesfărşite serii adormitâre prin legănarea lor. 

In literatura nostră sînt modele de variaţiune saii ritmică sai 

de măsură tocmai întrunele din cele ma! frumâse poeme scrise în 

românesce—dovada cea mat bună de adevărul afirmări! de mal sus. 

Un exemplu. În poema d-lui Hasdeii «Aşteptând», cele 10 părţi 

ati ritmarea fambică, dar măsurile sînt combinate ast-fel în cât că 

we-o 6 şi chiar 7 înfăţişări. Poema se începe cu un motto compus 

din 1 strofă de 6 versuri, din care primele 2 rimate aii opt silabe 

ca şi versurile 4 şi 5, Yar a 3-a nouă, rimând cu a şesea: 

Din două âripl un avint, 
Din dou& sonuri un cuvint 

Din rapsodii o epopee, 
Ori unde: aş fi, ori unde:i ea, 

Noi pururea vom scânteia 
Ca'una singură idee, 

In primele trei părți dela început, în care strofele sint compuse 

din câte 4 versuri cu rimă încrucişată, avem alternanţa măsuri! de 

9 cu cea de 8. Intr'a patra parte, în care poema se *'nalţă până la 

sublim, măsurile sînt tot aşa de variate şi deosebite in număr cum 

sînt şi ideile ce se desfăşură: La inceput şi la fine câte o strofă 

de 4 versuri cu măsurile 9 şi 6 alternante, lar între ele 3 strofe 

de câte 6 şi 7 versuri cu acel€şi măsuri; în partea a Vl-a măsu- 

rile 11,10 şi 6; întra Vil-a: 14,13 şi 6; într'a: Vill-a: 14 şi 4; 

intra IX-a: 14,13 şi 7, în strofe de câte 6 versuri'cu rimele ames- 

tecate după o anumită normă (1 cu 4, 2 cu 6, 3cus5), şi în fine 

întra X-a parte, compusă din 2 strofe de câte'8 versuri, cu rimele 

încrucişate şi cu măsurile prime, 9 şi 8 silabe: | 

Aţi fost voi gre la Abrud ? 
Acolo munţi 's o comoră : 
În pistră dă ciocanul crud, 

Mai dă, mai dă a suta Gră, 
'ToL dă sălbatecul ciocan, 

Sburând scântei ca din balaur : 
Se sparge bietul bolovan, 
Şi atunci din el s'alege aur 1). 

1) B. P.. Hasdeu, Sarcasm şi Ideal, e Aşteptând», 

Variaţiuni de 
ritm şi i de mă 
sură,
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In «Ispita» de d. Har. G. Lecca, elegiacul început are versu- 
rile cu măsura 14 şi 13, şi ritmul peste tot fambic; aprinsele 'rugă- 
minţi ale Lucefărului sînt in versuri de câte 9 şi 8 silabe; când 
desnădejdea începe a stinge puterile chinuite! călugăriţe, care în 
mânăstire nu uitase lumea de care fugise, măsura strofelor e şi ea 
descendentă : 16, 15 şi 7. | 

Când moartea a sosit, poetul ne spune în măsura de S cum: 
. ” Se scutur frunzele uscate, 

E tâmnă. Vintel rece bate, 
Şi pe morminte, cari aă stins 
Atâtea trupuri înghețate, 

„Tristeţea vălul şi-a întins. 

La îngroparea mortel se aud clopotele jalnice cu ondularea lor 
“legărătâre, şi versul ia formă amfibrahică şi măsura de 6—scurtă 
ca şi repedile sentimente ce năvălesc în sufletele celor cari luati parte 
la jalea adusă de pleirea unet fiinţe: 

Un clopot din turlă 
S'aude cum bate 
Şi glasu-i străbate 
Văsduhul ce urlă. î) 

Am mai putea menţiona <1877—78» cu ritmul fambic şi cu 
măsurile 14,6 şi 13; <Bordelul din sat> cu ritmul trochaic şi cu 
măsurile 12, 11 şi 6 ca'în: 

Satul dârme-acuma. In bordeiiă pe vatră, 
Au rămas tăciunii coperiți de scrum ; 
Când şi când ua câine, din culcuşu-i, lalră 

Spre pustiul drum. 2) 

şi apoi 16 şi 15, cu acelaş ritm dar cu rimele când părechi când în. 
'crucişate. Tot de formă 'trochaică e ritmul şi în intrega poesie «Ven- 
detta>, cu excepţia unor versuri cu măsura 3, versuri cretice. 

„Am urmărit în altă parte raportul între exprimarea simţimintelor cu- 
prinse în aceste versuri şi forma lor. 5) Am mat put cita «In tem- 

  

1) H. G. Lecca, Prima, «Ispita». 
2) Ibidem. 
3) II. G. Lecca—poetul—in a Literatură și arlă romănăs, 1902, An. VI, No. 

11—12, pp. 623—630. In volumul de faţă : partea a II-a a studiului următor. 
Introducerea— descrierea s 'enel cum şia prevestitorel furtun) sulletesci—are ver- 

surile de cite 7 şi S silube. Urmeză strofe cu versurile de câte 16 şi 15, şi unul de 3. 
Hotărârea bruscă e dată în măsura de 3: ritmul eretic: - 

I.a Milan trei dile ?n urmă, — printeun om trimis călare 
Go statetă,— Badoeri trista soră îsi ană, 
O citi... nu dise o vorbii... pe cal ştiia aruncă... 
Se uită să fie sizur că la brâi pumnalul are,— 

- Şi plecă. :
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niţă» 1), «La spital» 2) şi altele; dar ne mărginim a mal. atrage aten- 

țiunea dor asupra uner poeme de acelaş autor—<Actriţa»—în care 

nu numai măsura e variată ca în cele de mal sus, dar şi ritmul trece 

de la forma Yambică la cea direct opusă, la trohaică, odată cu schim- 

barea sentimentelor, păstrând acel€şi măsuri de 8 şi 75). 

„VI 

Dar ce formă pâte fi mat variată de cât «<prosa», ma! ales în 

limbile cari n'aă accentul vecinic pe acelaş silabă, ci variat ca în 

limba nâstră ? Acestă prosă atât de variantă, ca şi felurile cele mal 

deosebite ale cugetărilor şi sentimentelor omenesci, are şi ea un 

ritm, nu de vers, ci al frasel şi al cugetării.  : gura 

Guyau a făcut o lungă listă de asemenea modele de la autorii 

francest. lată de pildă, cum în frase de ale lui Pascal se găsesce 

_un ritm prin compararea a două părţi ale lor, ori prin contrabalan- 

țarea ideilor dintro proposiţiune întregă de un singur cuvint chiar, 

sati de o proposiţie mat mică, dar tot aşa de însemnată ca sens: 

Le silence Gternel des espaces infinies — m'effraie. 
L'âternel est toujours. — s'il est une fois. î) 

Scrisârea de dragoste a Donnet Stella e tot în versuri de 8 şi 7 silabe şi cu 

rare versuri cretice de 3: ă 
. De trel. nopţi dormit-am ei? 

Vise nezre Înnoriză 
, Somnul meit, 

10, 7 şi 3 în: 
: Sa opri... Şedu o clipă, ca un om în atlurire... 

«Şiruri ae murgâritare.. » repetă el în nescire.., 
«Dinţi... colan nepreţurt, „n ÎN 

Am găsit! 

Danţul e descris în versuri de 16, 8 şi 3. Urmărirea femeil trădătore, care era să 

se sfârşiască tragic, e în versuri de 16, 6, 2 şi Yar.16: O palpitare a inimii celui 

care aştâptă desnodămiîntul teribil. | 

1) HI. G. Lecca, Prima. — Primele 14 strofe do câte 5 versuri — rimate 1 

cu 5, far 2, 3 şi 4 împreună—aii ritmul anifibrachic şi măsura de 9 şi 8; apolal- 

tele 6, compuse din câte G versuri — rimate 4 cu 3, & şi 5, far 2 cu G—cu ritmul 

trochaic şi cu măsurile de 16—la primul—,45—la al 2-lea şi al 6-lea vers— şi 8— 

Ja versurile 3, 4 şi 5. Alte 8 strofe aii acelaş ritm trochaic, Yar cele G versuri aii mă- 

surile: 8-primul, al 2-a, al 4-a şi al 5-a—şi 7—al 3-a şi al G-a—rimând primele 

două între ele, a] 3-a cual G-a şial 4-a cual 5-a. In fine cele din urmă dece 

strofe de câte 4 versuri cu rima . încrucişată, cu ritmul trochaic şi cu măsurile 

16—1 şi 3—, 15—al 2-a— şi T—al 4-a. 

2) 11, G. Lecca, Prima.— Ritmul Tambic; măsurile 18 şi 17; rimele încru- 

cişate la început. Apo! strofe de câte 5 versuri de acelaş ritm, cu măsurile 9 — 

Ja versurile 1, 3 şi 4, care şi rimeză—şi 8—la 2 şi 5, rimate între ele. Apoi strofe 

din câte G versuri amfibrachice, cu măsurile 12 —la versurile 1 şi 2, rimate între 

ele și la 4 şi 5, de asemenea. Versurile 3 şi G—rimate—aii G silabe. 

3) II. G. Lecca, Prima. 

4). Guyau, L'Art au point de vue sociologique, p. 328. ”
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La Chateaubriand : 

Mais le feuillage n'a de grâce 
Que sur la cime de l'arbre ou il est ns, 1) 

La Flaubert: 

Au delă de Gadăs, â vingt pas de la mer, | On rencontre une île couverte de poudre d'or,de verdure et d'oiseaux.2) 

La Victor Hugo în «Notre-Dame de Paris»: 

L'6difice avait aussi des bruils d'une telle bângdietion et d'une lelle majeste Qu'ils assoupissaient cette âme malade. 
Le chant monotone des officiants 
Les râponses du peuple au prâtre, 
Quelquefois inarticu'6s, quelquetois tonnantes, 

I'harmonieux tressaillement des vilraux,, 
L'orgue 6clatant comme cenț trompeites, Les trois choches bourdonnant des ruches des grosses abeilles, Tout cet orchestre sur lequel bondissait une gamme gigantesque Montant et descendant sans cesse d'une foule î un clocher, Assourdissant sa memoire, son imagination. sa douleur. 3) 

Aruncând o privire asupra literaturii nâstre, din timpurile cele mal vechi, incepând de la Canternir şi chiar de mal sus, vom putea spicui destule exemple de frase ritmate. 
* Inv&ţatul principe dice la un loc în «pridoslavia> Hronicului săi, vorbind despre puterea Celui Vecini: | _ 

Cu a sa vâcnică neclălită, şi nemutată fiinţă, pre muritori depurur6 învajă, şi a înțelege îi face ; cât de pulregăios lucru, şi putregiunii supus, să fie omul : şi cât de prâste, slabe, şi neputinCoasă ză fie lucrurile lu ; carile ca lutul de pre lângă drumuri, | une-ori de ploae se intoaree în tină, 
alte ori de căldura soarelui, se usucă în bulgări ; alle ori acelaş mult stropşit şi călcat firămându-să, şi în prav, şi pulbere zdrumicându să ; 
cu vânturile să hoburâşte, 
şi cu mare răzsipă până la nuiri învârtit rădicându să, “preste alte deluri, şi preste alte. văi, în isbâlişte să liapădă. €) 

    

1) Guyau, Op. cit., 330. 
2) Ibidem, p, 334. 

. 3) V. Hugo, Notre-Dame de Paris, p. 275 după ediţia citată de Guyau, [Art au point de vue sociologique, pp. 333—334. i 4 D. Cantemir, /Ironicul vechimei a: Romano-Moldo- Vlahilor, Ediţia Gr. G. Toci'escu, publicată de Academia Română, 1901, pp. 169—1470,
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În altă parte, tot din Hronic (Cartea a V-a, Cap. 1), dice, vor- 
bind despre greutatea ce se întâmpină la alcătuirea uner Istorii: 

Mărturisim, şi nu fără puţină lânguială, ne cutremurăm, 
„de mare şi de nepurtat greuinţa, car€ asupră-ne vine ; 
căci mari stânci în mijlocul drumului, ca neclătite staă ; 
şi multe, şi împleticite înpidicături, înnaiat6 paşilor ni se aruncă, 
carile şi paşii înnainte a-i muta ne opresc, 

şi cal6 hronicului nostru slobod alerga tare astupă ; 
şi ca troianii Omeţilor de vivor, şi vicol în toate părţile spulbăraţi şi aruncați, 
cărările câle mal denainte de alţii călcate, atâta le acopăr ş şi le ascund, 
cât nu fără mare frica primejdiii, ne iaste ; 
ca nu cum-va pârl€ rătăcind 

şi cărar6 pe car6 a merge, am apucat, pierzind ; , 
cursul Istoriii noastre, în adânci vârtopi, şi ne înblaţi codri, 
de povaţă lipsit, să cadă, - i 
şi aş€ la doritul popas, şi odihnă. 
să nu putem agiunge). 

Ceva ma! mult:. In Istoria Ieroglifică se găsesc o mulţime de Incercar2 de 
frase şi proposiţiuni rivale, Yar. altele şi ritmate — chiar cu ritm de Yersiticatie 
vers, precis, Iar nu vag ca acela al pro:el. De exemplu: Cantemir. j 

Vavi lonului!a se zildi, 
a!a —_ d o _la 

ât temeliile 
a o la 

Mai dena! inte dele 
2 = la _ 

  

  

ramis tate! “insul 
a 2 

şi Semi 
d -_ 

raiul, Spânzu'eat a săldi, 
2-2 Ta ia 

şi E YI ratullintre- -ale Asiei | spe ves titul printuliței!a i i por ni, 
d - |, — o ola oola —o lao o d ala 

    

intretereeri eului 
2 oi ao 

tâmpleie Yulituru lui, 
2 oi ial 

virorjde cehi chi! rele 

şi 
holbulră de! 'soco tâle 
ala = a: 2 

ca alcâstalse scorjni? 2), 
ala ola o 

Aci în afară de ritmirea (rasey, să se observe ritmul dastilie în 
primele patru versuri—le putem socoti ca atare—şi trohaic în cele- 
l-alte patru. Cantemir s'a încercat, după cum se vede, a face ver- 

- 1) D. Cantemir, Op. cit, p. 297. - | 
| 2) ldem, Istoria - Ieroglifică, Răiţia Academie Române 1838, tom. al VIal ope- 

reler complete, p. 25. Pai



  

, paz piz0v "pai 07, ou 

stopri D
a
 

a
 

sură basate pe cantitale—ca Greco-Latinil — înlocuind dactilii “cu 

spondei în unele părţi, ca de pildă <Vavi—» din « Vavilonuiul» unde 
Sati 'socotit ambele silabe lungi, «insul», etc. Citindu-se versurile 

de ma! sus ca unele latine sai grecesci ne vor da ilusiunea unel 

adevărate ritmări cantitative. Se înţelege că Dimitrie Cantemir 

Wa insistat asupra acestui lucru, pe care nici nu l-a desăvârşit—nu 

tâte versurile ai acelaş număr de piciore spre a forma aşa: dise seril,— 
pâte fiind-că nu găsia—şi nu putea găsi în mod temelnic—argumente 

pentru susţinerea existenţei silabelor cantitative in limba română 

lucru de care, totuşi, el pare a fi fost convins personal. Într'adevăr 
să se observe insistența lu! asupra acestor feluri de versuri — nein- 

dicate însă, nerânduite ca atart.—Aşa: 

  

    
0| lojerui dijâvolullui supt meşter ştugul | Hamelejonului 
2 da... £ ta + 2.3 

O! 

Hamelelon de | cât aievoll mai diâvul, 1). 
    

  

a oala 4 a ot 

“ Lupul ajşe când | | trist, pentru 
a oa ie _ 

lipsa pujtinţii, 
a o ra   

cer 

la 

pentru pă 
2 _ 

lâră du 
i 

lăv! de tot vesel, 
La. _ 

birujinţii 
2 2 — 

        

cineşi la e locul său | se înturjnară, 
e _ _.: ta 

Iară când făclia cc de aur, în sfeşnicul de diamant, 
şi lumina cc de obşte în casele şi mesele tuturor se pune, 
Lupul şi altă soție îşi cerca 
şi pre altul ca sine afl», 
cărula lucrul şi fapta, care înte” acea n6pte s'aă lucrat, 
şi nenorocit norocul, ce-l s'a întâmplat, 
pre amănuntul povesti. 2) 

Să se observe în primele versuri cantitatea presupusă - lungă, 

dată luf i din diavolul prin întrebuinţarea unui i (înfreg) în loc de 
i (scurt), spre a se putea forma spondel; Yar în a doua citaţiune 

seria dactilică—neegală insă ca număr de piciOre—terminată prin 

câte un trochei, ca hexametrii latini. 

1) Cantemir, Istoria Ieroglifică, p. 301. Ortografia şi accentuarea de aci ea 

textului chiar. 
2) Ibidem, p. 73. In primele trei versuri s'ar “putea socoti chfar .0 cesură se- 

miquinaria după trisț, în primul vers; o alta la fel în al doilea rând, după ol, şi 
una ce Sar putea numi să 2sbzsgov <z0/atov după locul i în genul cesurei grecesct 

i n
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Imediat însă după aceste verswi, după acest ritm propri ver- 
sificaţieY, se vede un ritm al frasei în rândurile următore, acel ritm 

al prosei de care vorbesce Guyau. 
Aşa dar principele Dimitrie Cantemir a încercat la inceputul 

vecului al XVIila să formeze v versificaţie română basată pe.can- 

titate, — încercare nedesăvârşită, dar care se întrevede din exem- 

plele Istorie! Ieroglifice. Ceea ce insă ne interesa de aprope era 
frasa ritmată din punctul de vedere al ideilor; şi exemple de acest 
fel am găsit la Cantemir, chiar în lucrarea lui cea ma! ştiinţifică— 
în Hronic—şi cu atât ma! mult în lucrarea sa alegorică privitâre la 

raporturile, intrigile şi luptele di'intre conducătorii, din acele vre- 

muri, ai Moldovei şi Ţării-Românesci. | 
Fără pretenţia unu! ritm de vers, dar având pe cel mal fru- 

mos al frasei vom găsi la Bălcescu, superba lui introducţie la: car- 

tea 1%) din opera-i Capitală : 

Deschid sânta carte unde se află înscrisă gloria României, 
ca să pun dinaintea ochilor fiilor ei 
câte-va pagine din viâţa eroică a părinţilor lor. 

'"Pimpuri de aducere aminte gloridsă | 
timpuri de credinţă şi de jerifire! 
când păriaţii noştri, credincioşi sublim, 
îngenunchiau pe câmpul bătăliilor, 
cerând de la Dumnedeul armatelor 
laurii biruinței saă cununa martirilor. 
Şi ast-fel îmbărbătaţi, 
ei năvăleaă unul împotriva a dece, prin: mijlocul vrăjmaşilor. 
Şi Dumnedei le da biruinţa, | 
căci el e sprijinitorul pricinilor drepte, 
căci el a lăsat libertatea pentru popsre ; 
şi cei ce se luptă pentru libertate, : 
se''!uptă pentru Dumnedeii ! 

Comparaţi acestea cu ritmul din «Cântarea Românie!», care pe- 

nedrept se răpesce de unii cu totul lui Bălcescu,2) și veţi vedea acelaş 

aviîntare poetică şi ritmică în : 

Şi sub cortul pribegiei, bătrânii diceaii copiilor : 
Colo în vale, departe, prea departe, 

1] «Libertatea naţională», p. 27 din Istoria Românilor sub Mihai- Vodă Vite= 
zul, ediţia A. I. Odobescu. Sa 

2) Intre altele se pâte observa că : 12) Ediţia lui Bălcescu are [rase mal poe- 

tice în unele părți de cât cea a lul Russo; 22) Bălcescu putea să se inspire mal pu- 

ternie din trecutul nostru istoric, pe care îl cunoscea mal bine de cât amicul săi; 

30) forma românâscă e tâtă proprie lu! Bălcescu, Russo nesciind bine limba țării. 

- 
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unde s6rele se vede aşa' de frumos, . : 
unde câmpiile sunt smălțuite şi pâraele răcorâse, 
unde cerul e dulce, junicele albe şi pămintul roditor,... 
Copii,... acolo e Țara !7> ?) 

La Odobescu: 

Când sârele se plâcă spre apus, 
când murgul serii începe a se destinde treptat peste pustii, 
farmecul tainic al singurătăţii eresce şi mai mult în sufletul călătorului. 
Un susur noptatec se înalţă de pre faţa pămintului;; 
din adierea vintului prin ierburi, din țiriitul greerilor, 
din mil de sunete uşdre şi nedesluşite 
se nasce ca o slabă suspinare, eşită din sînul obosit al naturii. 
Atunci, prin nălţimile v&zduhului, 
sboră cântând ale lor doine, 
lungi şiruri de cocori, 
hrâne şerpuinde de acele pasări călătăre, 
în care divinul Dante a întrevădut graţiosa imagine 
a stolului de suflete duidse . 

de unde unde se desprinde, 
spre a'şi plânge restriştea, 
gingaşșa lui Francescă. 2) 

"La d. Hasdeu: 

Scriind aceste rânduri iri singurătatea nopţii, 
când misteriul naturii şi tăcerea oamenilor 
due imaginaţiunea departe, departe — 
la ceea-ce nu mai este saii ceea ce nu este încă, 

uitând presentul 
şi confundând într'o radă trecutul şi viitorul; 
mă cutremură bătaia inimii, 

me arde focul capulu!, 
mă furnică prin sânge [luvie de forţă, 
mă electriseză o şâptă ce vine nu scii de unde, 

din mine sai din afară: 
«mare e Românul!» 
De odată se aude troscotul unei birji 
sdrobind pavelele stradei ; 
mă arunc la ferestră; 

luna întinde o melancolică lumină; 
un june cu mânuşi albe, 
cu giam la ochiă, cu havana în gură, 
se întârce palid de oboselă după o petrecere nocturnă... $) 

1). Pag. 593 din ediția Odobescu. 
2) A. d. Odobeseu, Scrieri lilerare și istorice, vol. III, Webâo-mwipestxs, pp. 

17—18. - 

3) Hasdeii, Ion- Vodă cel cumplit, ed. IL, 1894, pag. 165.



RITM ȘI MĂSURĂ o 59 : 

Intr'o mare operă archeologică, în faţa măreție! trecutului 

vedeşteptat de vederea unor străvechi rămăşiţe, un istoric exclamă : 

Ruine singuratice şi de o elocință majestuosă, 
uitarea v& înfâşurase într'un giulgiă de mârte 
mai gros de cât dărâmăturile d'asupra-vă grămădite,. 
Pierdute în pulberea vecurilor, 
vremea. care totul vremuescc, : 

vă ştersese până şi numele din istoriă. 
Astă-di voi aţi căpătat o faimă europenă,. 
un loc în analele arlei, în analele lumii: 
De voi se l6gă atâtea amintiri, 

în prejma vostră am gustat atâtea amărăciuni 
amestecate cu atâtea bucurii... 1) 

In descrierea «Mormintului—Poemă»> al strălucitei poete Julia | 

Hasdeii, ca un preludiii frasele încep ritmate. 

Desgustat de netrebniciile lumii, 
părăsit de prieteni 
şi chinuit de mari şi grele gânduri, 
Dante se plimba odată 
în tăcerea neîntreruptă a cimilirului de la Pisa— 
acel Campo Santo faimos în istoria artelor italiene - 
şi în care s'ar crede.că murmurul vintului | 
redeştâptă din seninătatea morţii 
lumi întregi, 
adormite pentru vecie 2, 

Ori într'o poveste; 

Dâparte, dă&parte, 
era odată un palat de marmură 
Jângă un lac adânc, limpede şi liniscit; 

şi în lac tremura răsturnat palatul 
şi grădina lui de naranzi şi porlocali ; ” 
Şi nici o lebădă nu se lăsa pe lac, 

"şi nicio privighelore nu cânta în portocali. 
Nimic nu se audia în curle ; nimie în palat; 
uşile nu se deschideat; porţile curţii în tot-Aa-una incuicte, 
Vintul nu bătea p'aici, oprit de cine scie cine, 

“ dăparte de aceste locuri în vecinică odihnă 
Numai, hei, câte-odată, şi la miez de npte, 

s'aidia bătând în porţile de ştejar, 
şi resunetul se ducea dăparte; 

1) Gr. G. Tocilescu, Monumentul de la Adam-Klissi, p. 31... 

2G.1,. Ionnescu-Gion, Portrete istorice, «Un mormint —poemă», p: 197,
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porţile se deschidâii ţipând, 
ca şi cum ar fi fost vii şi le ar fi bătut cine-ra.!): 

Acolo unde s6rele este mai strălucit ca pretutindeni, 
şi cerul, n6ptea, ca apele adânti şi impedi, 
dăparte, d&parte, 

într“o parte de loc cu apele vii 
şi cu maluii acoperite de trandafiri şi chiparoşi, — 
trăia un orb, bătrân şt fericit. 2) 

VII 

Ast-fel ritmul, în versuri ca şi în prosă, e o formă graţi6să: 

de exprimare a vorbirii, trebuinci6să ca orl-şi ce repetare din legile 

tiresc!, vătămătore însă când prin infăţişarea sa—adormitore pentru 
atenţie,—intunecă sensul ideilor, far sunetele se succed ca nisce sim-- 

ple mişcări reflexe, 
Ritmul cel mai liber, cel mai neincătuşat e ritmul frasei. Când 

acest ritm nu e numai o cadență regulată a vorbelor ci şi a sensu- 

lui, adică frasa — chiar ciceroniană —nu e o simplă înşirare de cu- 

vinte cu sens vag, nebulos, aprope şters, vom avea in acelaş timp: 

şi un ritm al cugetării — cel mal firesc şi cel mai poetic într'o pro- 

ducţiune literară. | 
Când ritmul este coprins într'un «vers», când deci avem un 

anumit număr de silabe şi o cadență perfectă nu din punctul. de: 

vedere al ideilor ci prin contopirea acccentelor tonice şi ritmice şi 

rânduirea lor după o anumită schemă, —atunci ritmul cel mai plă- - 
cut audului va fi cel de formă amfibrachică—cel ma! uşor de perce-- 

put—şi forte aprope de acesta cel Yambic. 
Măsura cu cât e ma! apropiată de unitatea ritmică de 12 silabe 

— cea mai bine şi mat uşor percepută de ureche ca un tot —cu 

atât dă versului o înfăţişare ma! graţi6să — ceea ce şi explică faima 

versului alexandrin. . 
Deci când întrun vers măsura va fi de 12 silabe şi ritmul de- 

formă amfibrachică — vom avea cea ma! graţi6să formă de expri- 
mare. Acâstă graţie va împedica însă une-ori îndreptarea atenţiunii 

asupra ideilor conţinute în bucata versificată, asupra frumuseţii: 

4) Delavrancea, Intre vis și vicță, ediţia Graeve, «Diparte, departe», p. 178- 

2) Ibidem, «Nu e „glaba“ cafea», p. 63.
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el — dacă o va avea —şi se va întâmpla ca auditorul sai cititorul 

să se declare mulţumit de poesie pe când în realitate el era satis- 
făcut de versificație. | 

Ast-fei ritmul şi măsura sint deci necesare, sînt producătâre 
de forme mai mult sai mat puţin grcaţiose, ajută une-ori frumuseţii 

poetice dar şi dese ori ele adorm saii aromesc atențiunea. 

Din uRevieta pentru istorie, archeologie şi filo- 
logien,: Anul V, vol. IX, pp. 246—266.
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HARALAMB G. LECCA 

Î. 

Dramaturgul 

„SUPREMA FORȚĂ“ 

Un vestit filosof dice că <în dramă ca și în epopee —al căror: 

scop comun este de a ne arăta acţiuni extraordinare, îndeplinite de 

caractere importante aședate în situaţiuni importante — poetul, pentru 

atingerea :acestui scop în deplina perfecţiune voită, va trebui si iîncepă 

prin a ne înfățișa caracterele în stare de repaos, în care nu se zăresce 

-de cât coloritul lor general; după aceea va face să intervină un motiv 

care să determine o acţiune; acâsta devine, atunci, mobilul noii şi mai 

energic al unei acţiuni încă şi mai importante, care provâcă la rândul 

stii motive ce se măresc din ce în.ce. Ast-fel, în timpul cel mai po- 

trivit cu forma lucrării, agitaţiunea cea mai pasionată înlocuesce calmul 

"primitiv. In mijlocul acestei mișcări se îndeplinesc gravele evenimente . 

-în cari se vor ivi în plină. lumină calităţile — latente până aci — ca- 

racterele şi cursul lucrurilor> 1). 

Dacă înainte de Schopenhauer și după ei, autorii dramatici ait 

socotit în tot-de-a-una ca nișce puncte de neînlăturat indicaţiile sinte- 

tisate de filosoful german în rândurile de mai sus —, e o vreme însă de 

când un noit curent pare a nesocoti aceste principii. Intr'o schiţă — cum 

e acesta, -nu ne vom ocupa însă de o întregă mișcare literară, ci ne 

1) Schopenhauer, Le monde conime volonte ct comme representation, trad. 
franc, par ]. A Cantacuztne, 18586, t. I[, IIl-itme livre, ch. XXXVII, De Pesthctique 

„de la potsie, p. 654,
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vom mărgini observaţiunile nâstre la Sufrema forță, drama poetului 

Haralamb G. Lecca, încercând — în primul rând — de a vedea de 

constitue vre-o abatere de la principiile de mai sus, fără de care o lu- 

crare dramatică e lipsită de ori-ce valdre. 

Când s'a representat Sufrema forță întâia dată, în tâmna anului 
1900, ori-cine a putut vedea pe afişele anunţătore ale representaţiunii 

următârele cuvinte resumătore ale piesei: Actul L-ii: Morzz. — Actul II; 

Furtuna. — Actul III: Zrăsnetul. — Actul IV: Calu. 

Inainte de vedea piesa representată, nu unul va fi fost iubitorul 
de teatru care se va fi întrebat: 

— Cum ar putea fi:ca/m sfârșitul unei lucrări dramatice? Dacă nu 

e ciudat, e cel"puţin curios ca, în loc de a oglindi începutul acţiunii, 
calmul să caracteriseze sfârșitul dramei! 

Şi cine a fost la prima representaţie a putut observa cât a fost 

de entusiasmat publicul de primele trei acte şi cât de curios a privit 

actul final. | 

Nici vorbă, mai toţi privitorii ati socotit — lămurit sai întrun mod 

vag — că acţiunea energică, care să provâce «la rându-i motive mărin- 

du-se din ce în ce» trebue dusă până la captt și că Suprema forță 

urmeză o altă cale, abătendu-se de la nișce principii fundamentale 
în dramă. | 

Intradevăr lupta între pasiunile cari sbuciumă suflețul și corpul 

Zoei Lorian — personagiul principal din piesi —, lupta între iubirea 

pentru fiică-sa. Nina, bolnavă pe mârte, și pe care rudele voesc a-i o 

lua, și între dragostea pentru Alexandru Fronda, omul pe care-l iubia 

cu tâtă puterea unei dragosti d'intâiii, pare a culmina și a se sfârși 

odată cu msrtea fiică-sei și cu părăsirea de către amantul, care se des- 

copere că este un ambițios ordinar. Aci zare, la prima vedere, că ar fi 
acţiunea culminantă, 

Dar dacă în ori-ce lucrare trebue să căutăm firul conducător al 
acţiunii — care trebue să fie unul numai —, partea principală în jurul 
căreia se grupâză tote acţiunile secundare și dacă ţinta către care tinde 
drama poetului Lecca este «suprema forță», unde se pote vedea în pri. 
mele trei acte, acâstă forţă supremă, — tăria și afectul ei dramatic? 

In cele d'intâiii trei acte sufletul privitorului sai cititorului este 
dâr pregătit spre a putea asista apoi — în cel d'al patrulea act — la 
învederarea acestei forţe supreme, pe care pot să o aibă unele 
fiinţe. Acolo se arată cum pote cine-va să îndure cea ma! grozavă su- 
ferinţă, căci e«n'ai de cât s'o privesci în față, ca să înveţi de la'ea multe, 
şi când ai ajuns între două prăpăstii — unde drumul se înfundă și nu 
te mai poţi întârce înapoi —, când te-a osândit suferinţa la munca sil-
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nică pe vicţă, în loc să iei revolverul şi să . tragi, — să suferi şi să 

trăeşci| Asta e suprema forţă !» 1). 

Intocmai cum după o vijelie grâznică, în calmul ce urmeză și 

care pare şi mai intens și mai spiimântător prin compararea cu furia 

Grbă a furtunii ce îţi vueșce în urechi — vedi rămășițele unor dărâ- 

înături scormonite de cei cari își ai averi întregi îngropate acolo, şi 

trişti îi audi povestindu-și scena durerâsă din timpul desastrului, — așa 

se începe și partea cea din urmă a Sufremeă forțe. Rudele și un prieten 

stati de vorbă, amintindu-și clipele de nenorocire cari aii trecut peste 

capul tutulor. Dar la ele durererea începe a pieri; doresc chiar s'o 

evite; vor pleca unde-va, la ţară. Vorbirea are mersul obicinuit — cu 

amestecul banalităţilor cari se strecâră atunci când durerea e pe ducă. E 

vara, în grădina caselor, scra, bend cafciia: Grigorie Lorian — cum- 

natul nenorocitei Zoe —, soţia lui — Irina — și Mircea Fronda, rămas 

prieten, deşi frate al fostului amant al Zoei Lorian. Toţi în negru. Vorba 

scurtă, întretăiată: vorbesc de Zoe: 

Irina. — Şi ce dile!,. (exagerată). Când mi-aduc aminte... Vai! var! 

Mircea. — Ce lovituri! | 
Grigorie. — Trei de-odată ! 
Irina. — S'o fi vegut adi diminâţă, — ţi-era jale. A fost parastas de 3 

luni. Am povăţuit-o să nu mergă la cimitir; ba l-a impus şi doctorul... Cu ne- 

putință! A mers. Şi — acolo, n'a dis o vorbă, n'a scos un țipăt, — numat plângea, 

De unde a avut atâtea lacrămi.„. mi-am fâcut cruce. - 

Grigorie. — Inchipuesce-ţi încă un atac. 

Mircea. — Ar fi fost fericită: scăpa ! (ÎȘI scâte port-ţigaretul). Dar iea fa- 

ceţi-mt să înţeleg... (se “utrerupe, oferind iu Grigorie:) Aprinqi una ? Tutun rusesc, 

Grigorie. — Iarbă. Fugi daci! . 

Mircea (urmând). — Faceţi-mt să 'nţeleg: ce se mai ascunde în durerez 

ci ? De câte-ori îmi vorbesce, par'că m'ar lăsa să-'ntrevid ceva, ca o remușcare... 

Din când în când, repetă, mai mult pe şoptite: <dacaş fi fost eit acolo...» 

Unde cacblo 
Grigorie, — Cine scie ce vrea să dică, 

Irina, — Se 'nvinuesce. Scii că... ea n'a.v&dut-o murind. 

Mircea. — (forte surprins), N?a vădut-o ? : 

Irina. — Era Jos» în odara de la terasă, Când i-a dis Sylvia «more Nina b, 

a şi cădut Până să'şi vie-n fire, — fata murise. - 

Grigorie. — Şi qi car fi fost faţă ; — ce-ar. fi putut face? Nu-l audiaţi be 

doctor cum îngâna? Era condamnata LR 

La nenorocirile cari o loviseră pe nefericita mama a Ninei, se 

adăoga acum și chinul care o rodea lărde răgaz: Când fata ei era în 

agonie, ea — mama Ninei — se găsia în minutele în cati trecea, de la 

  

+ 

1) Haralamb G. Lecca, Suprema forţă, actul I-ii, scena a V-a. 

2) Act. IV, scena I, pp. 202—204. ! 
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furie la umilință faţă de la omul iubit, pe care-l descoperise a fi fost 
„un.ordinar alergător după noroc. - 

Acum e paralitică în urma loviturilor nenorocului ci. O soră de 
caritate o duce întrun căruţ, plimbând-o prin lumea asta de care are 
tăria de-a nu se despărţi. De acum se resigneză la tot. Când e aprope 
de plecarea rudelor, întrebă pe cumnatu-stii: 

sase Pleci cu toţi? 
- Grigorie. — Cu toţi.. | 

Zoo. — Credeam că-mi lași pe Lizica. 
Grigorie. — E nebunatică. O să te necăjescă, 

Zoe. — Bine (suspinând). Toţi mă lasă! 1). 

Și atât!.. Totul se petrece în liniște, ca la un mort. Durerea e 
„mută; nu mai are nimeni lacrimi: Și isvorele sccă, dar ochii omenesci| 

Când se desparte de fiica ei vitregă,2) Sylvia, de cea care de- 
nunţându-i dragostea îi fusese începttârea nenorocirilor, — durerea la- 
tentă, drama care se juca în sufletul ei — mai chinuitâre de cât cea 
făţișă, de mai 'nainte — se ridică spre acele puncte culminante de care 
vorbesce Schopenhauer. N 

Dar închisă îi r&mâne în suflet durerea fără de mărgini ; câte 
odată îi mai. dă drumul, dar potolit, fără necaz, calm: 

Zoe. — Nu mai vEd nimic, de cât ţărână. Adi dimincţă, la cimitir mă în 
cinsese o sete nebună să mă culc pe pămînt, sub pămînt, — în pămînt... pămîntul 
ăsta pe care tristețea se. amestecă cu bucuria și unde setea de a trăi se întinde 
până și asupra ierbei de pe mormînt, 

Mircea. — Atât? 
Zoe. — Atât... şi:o apă, — tristeţea mea — care curge la vale, di şi nâpte, 

întruna... până... Ah!3). 

Și agonia asta chinuitâre se ascmănă cu lupta celui care, fiind 
gata să se înnece, se agaţă cu furie de ori-ce colţișor îi ese înainte, de 
și își dă bine sema că peste câte-va minute tot marea îi va fi mor- 
miîntul, tot mârtea îl va îmbrițișa. Și stă așa până când, încetul cu 
încetul, se duce și cea din urmă rămășiță de putere. 

Durerea morală, pe care o mai avea ca un semn de vicţă, de 
luptă în potriva amorţelii generale, tristeţea, care «corespunde — dice 
un psicholog — reacţiunii consciente în potriva ori-cărei scăderi de vicţă 
fisică» 4), — chiar ea, luptătâre în contra pieirii vieţii sufletesci și tru- 

  

1) Act. IV, scena III, p. 214 
2) Act. IV, scena IV, pp. 216—217. | 
3) Act. IV, scena V, p. 220, | a 
4) Th. Ribot, La psychologie des sentiments, 1896, I, ch. II, La douleu 

morale, p. 48. Cf. ch. 1, La douleur physique, pp. 25—42 și întregul capitol al 
II-lea, la douleur morale, pp. 43—48, interesante prin legăturile intime d'intre 
ambele manifestări..
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_pesci, începe să dispară, târind ast-fe! după stingerea vieţii afective, 
mai curând sai mai târzii și pe a celei trupesci. Și cât e vicţă în 
corp, singure stăpânitre mai rtmân nisce slabe licăriri de voinţă și 
de pricepere. 

Și, întro asemenea stare, ce lovitură e mai durer&să, ce. durere 
e mai puternică de cât redeșteptarea sentimentelor, reînoirea unor 
amintiri de mult înfășurate în pânza uitării, far acum reîmprospitate 
pentru o inimă pe care sârta o sfâșiase așa de nemilos? | 

E linişte peste tot, — liniștea unei nopţi de vară. De odată se 
aude, adus de vint, r&sunetul unui cântec, Din depărtare, printre frun- 
zișurile copacilor, vin părţi răsleţe din Se/uzz 1). Melodia nu e însoţită 
de vorbe, dar fie-care le aude r&sunând în minte-i: 

Tu care esci pierdută în ncgra vecinicie, 

Stea dulce și iubita a sufletului mei, 
“Şi care-odini6ră luciai atât de vie 
Pe când eram în lume. tu singură şi ei!.,, 

Şi atunci... atunci se redeşteptă amintirile; revine vicţa, se face 
mai puternică, și cu ea — tot așa de puternice — durerile pe cari 
amorţcla trupului le îndepărtase. Chinul se măresce din ce în ce, trece 
dincolo de puterile omenesci, și totuș — sufremă forță ! — femeea neno- 
rocită mai are puterea de a trăil... 

„Aici e punctul culminant al dramei. Nu e o exprimare externă 
violentă, dar e mai mult: e puterea de transmitere a simţimîntului cul-. 
minant de luptă întro vicţă și morte, — luptă durerâsă până la nebunie, 
care nu se sfârșesce într'o clipă, ci se prelungesce, se continuă, triesce. 

Ast-fel la poetul Lecca sfârșitul lucrării e mai dramatic de cât s'ar 

putea închipui: sfârșitul — punctul culminant — e format d'intr'o serie 
continuă de momente tragice, din care noi vedem numai o clipă. Și 

cu atât mai dramatic e acest. sfârșit cu cât seria din care face parte, 
“este și ea fără de limită, fără de un anume moment final indicat în 
piesă: Nimeni nu scie când se va sfârși chinul. 

Alegerea unui asemenea subiect, în care pasiunile în luptă .să nu 
pară a fi în destul de lămurite și de vii, aduce o deosebiti greutate 
de tratare. Hamlet, dice Bourget, este o cexcepţiune prodigidsă>?) și 
autorul care s'ar hasarda să represinte tipuri nedecise, pe scenă, riscă 
mult, SSugrema forță coprinde numai în aparenţă caractere și pasiuni 

1) Act, IV, scena VI, pp. 221—222. 
2) Paul Bourget, Nouveau €ssais de psychologie contemporaine, 1892, p. 

21, Cf. Reflexions sur le thcâtre, II, La psychologie au thcâtre, în Etudes e! ? por- 
trai!s, de acelaş, t. 1, 1889, pp “3182329.
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puţin limurite. Calmul actului final nu e o neclaritate, ci o dovadă de 

puterea dramatică a poetului, care ne pote arăta punctul culminant al 

crizei, nu prin deslânţuire violentă şi pe faţi de pasiuni, ci prin cioc- 

nirea lor în sufletele personagiilar piesei şi prin transmiterea lor mai 

apoi în inima cititorului sat privitorului clipei dramatice supreme. 

Ca și cele-l-alte lucrări dramatice ale domnului Lecca, Suprema 

forță se presintă cu un lămurit caracter sociologic, — una din notele 

cele mai de se&mă ale acestei lucrări artistice. 

Arta are, după Taine, drept condiţiune să represinte raporturile și 

dependenţele mutuale ale părților — esenţa lucrului representat ) Dacă 

aceste raporturi esenţiale pot fi representate de fie-care artist, sati dacă 

acelaș subiect artistic pâte fi arătat din câte un alt punct de vedere, 

după înfățișarea ce-i o presintă saii și-o represintă făuritorul operei 

concepute, — e o cestiune încă discutabilă, dacă nu resolvati în sensul 

ultim *). E însă indiscutabil că representarea raporturilor şi dependenţelor 

mutuale ale părţilor sai mai bine dis prin însăși representarea lor se 

ține scmă de o cestiune fundamentală, anume: Scopul cel mai înalt al 

artei este de a produce o emoţiune estetică de un caracter social 2). 

«Emoţiunea artisticii este o emoţiune socială, care ne face a simţi 

o viţă analdgă cu a nâstră și apropiată de a nâstră de către artista, 

Poetul, artistul, trebue să ne facă a simți vicța personagiilor din opera 

lui, a trăi vicţa lor — făcendu-ne să trecem prin tâte emoţiunile ce ele 

aii încercat. Se stabilesce, prin asocieri de stări de consciinţă, o ast-fel 

de legătură în cât trăim într'o societate nouă, ale cărei afecțiuni — plă- 

ceri şi dureri — devin ale nâstre. Arta flind expresiunea iezi? ), trebue 
să aibă mișcare. Acesta fiind semnul exterior al vieţii, ori-ce artă se 

resumă în producerea ori simularea mișcării și acţiunii; aşa în cât 

însăși architectura nu e de cât punerea în ordine a materialurilur — 

organisarea lor. | 

Mișcarea deci, întinderea sentimentului de la societate către tste 

fiinţele naturii sait chiar către fiinţe fictive, create de imaginaţiunea 

nâstră, constitue arta și "i dă nascere 5). Omul e așa de sociabil, în cât 

deosebirea între frumos şi urit o face după gradul de sociabilitate sait 

nesociabilitate — acestea fiind tot-de-odată condiţii ale vieţii și morţii. 

Când la înălţimi cari trec dincolo de nori, mergi pe vârfuri de munţi 

1) H. Taine, Philosophue de Part, t. |, pp. 31—37 t. 1], pp. 257—258. 
2) V., Basch, Essai critigue sur Lesthâtique de Kant, 1396, pp. 429 sqg. din 

cap. VI: Part, artiste et les beaux-arts. . 

3) M Guyau, Lart au point de vue sociologique, 1889, ch. I, III, LEmntion 
artistique et son caractăre social, p. 21, : 

4) Ibidem, ch. IV, La vie individuelle et sociale dans Part, p. 57. 
ş) Ibidem, ch. I, p» 20.
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pleşuvi, de unde nu se mai vede nimic în depărtări — nici ființe, nici co- 

paci, nici clăidiri—, sait când străbaţi câmpii ale căror margini nu se zăresc, 

ori când pe puntea unui vapor, în mijlocul mirii, privesci numai înainte 

la marea infinită, — de ce un simţimînt de tristeţă, din ce în ce mai 

intens, te cuprinde? Lipsa de vicţă care înconjură pe privitor, singu- 

rătatea, pustiul e causa melancoliei. Nimic nu se arată, care să vibreze: 

la unison cu inima spectatorului. Şi acestă durere produsă de unifor- 

mitate, acâstă înfățișare a uritului, nu pote fi produsă, cum sar crede, 

de oboscla ochiului, născătâre de sensaţiuri organice de neplăcere. Să 

ne închipuim vârfuri de munţi, în care colţurile de stânci sînt cât se 

pâte de variate, dar cu desăvârșire pleșuve — fără nici un pic de icrbă. 

Atunci nu se va mai dice că e lipsă de varietate. Va persista încă 

impresia neplăcută, durerâsă? Fără 'ndoială ; și cei cari ai trecut prin 

asemenea clipe pot să și reamintâscă limpede acele stări produse de 

singurătatea uniformă și lipsită de viţă. — Dacă însă din rânduirea, de 

către fire, a stâncilor sar desfâșura o armonie de linii curbe — imagina 

mişcării — o 6re-care ordine, atunci privitorul va simţi cel puţin un 

început de manifestare a frumosului și în acelaș timp tristeţea va pieri 

pentru-că, la vederea unei imagini de mișcare, se nasce şi în sufletul 

spectatorului ceva corespundător: o mai intensă activitate a organis- 

mului, adică o sporire de vicță — tradusă printr'o stare mai intensă de 

pliicere. Așa se explică de ce e frumâsă o operă statuară în care vedem 

vicţa prinsă în marmură într'un minut din existenţa sa, sai represintând — - 

în mod simbolic — o vicţă întregi; şi tot ast-fel ne explicăm de ce 

e urită o lucrare care n'a putut atinge punctul acela de exprimare a 

vieţii, a mișcării, a raporturilor sociale; așa ne limurim. felul de ad- 

miraţie al unor mari artiști faţă de operele architecturale; așa putem 

inţelege pe Victor Hugo, când, vorbind de strălucita catedrală Notre- 
Dame de Paris, o numesce «vastă simfonie în pictră> 1). 

A însufleţi natura, dice Guyau, însemnă a fi veridic, căci vicţa e în 

tot — vicţa și sforțarea. Ceea ce e fals e concepţiunea nostri abstractii 

despre lume, vederea suprafeţelor imobile și credinţa în inerția lucrurilor, 

la care se opresce vulgul. Poetul însă însufleţind pâni și lucrurile cari ne 

par mai lipsite de vicţă 2), nu face de cât a reveni la idei mai filosofice 
asupra universului, <Trebue ca vicţa nostră să se amestece cu aceea 
a lucrurilor, şi vicţa lucrurilor cu a nâstră, așa cum se și întâmplă în 

realitate» 2), 

1) Hugo, Notre-Dame de “Paris, Livre Ill-itme I, Notre-Dame, t. I (edit. 
Marpon et Flammarion), p. 146. 

2) G. S6ailles, Essai sur le genie daus art, 1597, Ch. III, L'organisation 
des images, p. 101. 

| 3) Guyau, L'art au point de vue sociologique, Ch. V, V, L'animation sym- 

pathique de la: nature, pp. Ito sqq. .
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Așa privind operele de artă, ast-fel socotindu-le, drama poetului 

Lecca se presintă ca o lucrare de fruntaș dramaturg. Priviţi personagiile: 

Sint așa de firesci, se mișcă așa de natural, duc o vicţă atât de cu- 

noscută, în cât ori-ce privitor, ori cititor, își va lămuri sie-și, perfect și 

de la prima ochire, dorurile și. aspiraţiile cari călăuzesc personagiile din 

piesă, şi cari, sînt ale marei majorităţi a societăţii în mijlocul căreia 

trăim. Cine n'a întâlnit pe Grigorie Lorian — tipul omului liniștit, evitând 

sgomotul și iubind traiul bun ?. Cinstit, harnic, dar ne ridicându-se mult 

cu dorinţele peste starea lui actuală. Pâte că el găsia fericirea în munca 

de la ţară, în viţa pacinică petrecută în. aerul liber,. în mijlocul 'holde- 

lor şi al livedilor, în margini de păduri umbrâse! 

Dar pe mult prefăcutul Alexandru Fronda, ambițiosul, care nu 

vrea alt-ceva de cât glorie, dar glorie câştigată prin ori-și-ce mijlâce, — 

în câte exemplare nu-l pâte vedea cine-va pe scena şi | în culisele ma- 

relui teatru, societatea? 

Zoe Lorian e femeea care simte tocmai târzii, spre inceputul 

t&mnei vieţii, o primăvăratică dragoste. 

| Şi î în fine: Sylvia, suflet împietrit de periculâsa și. în acelaș timp 

caraghi6sa — în vremurile de acum — instituţie a călugărițelor catolice; 

Nina, gingașă fetiţă alintati și copiii dându-și aere de Gmeni mari, — 
toți și tâte o imagină deplină și concentrată a vremilor de faţă. 

"Raporturile între tote aceste personagii sînt fără nici o urmă de 

înfăţişare silită. Totul este exprimat în mod real — dar nu trival —, o rea- 

litate de tipuri care e departe de o corespunde unei fotografieri și care 

din potrivă are înfățișarea unui simbol.' Dacă am fi avut a-face cu o 
individualitate 6re-care — ne referim la ori-care personagiii din dramă — 

iar nu cu o concentrare întrun individ —- «strângeri într'o ființă a tră- 

surilor dominante ale unei epoce, ale unei ţări, în fine ale unei întreg 

grup de alte fiinţe» 1) —, lucrarea n'ar fi avut — dacă ar fi putut avea 

şi atunci — de cât o valdre limitată la un fârte scurt timp. Dar în Gii- 

gorie Lorian vedi timpul marelui proprietar de la noi, căruia cultura 

francesă i-a dat obiceiuri democratice dar nu și sumedenia de apucături 

desmetice — în cap cu necredinţa — pe cari nu scii cine le-a încuibat 

la noi. Zoe Lorian "și-a identificat traiul, ca forte mulţi și multe, de la 

noi — marea majoritate a celor culţi — cu vicţa parisiană. Spiritul ei e 

hrănit de literatura și viâţa francesă; citesce Zâures closes de dâmna Da- 

niel Lesueur, cum citesce — probabil — pe Bourget, magistrul în analisa 

psichologică a sentimentelor. Al. Fronda a btut și el tot din acelaş isvor, 

dar din partea lui noroi6să. EI ar fi, în Franța, un oportunist Gre-care, 

uri panaimist, un păcătos închinător la piciorele canaliei jidovesci, — 

1) Guyau, Op.cit. Ch, IV, La vie individuelie et sociale dans Part. p. 69.
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totuşi cu rare — fârte rare — momente între care se întrezăresce o ră- 

miişiţi de cugetare cinstită. La noi e tipul politicianului lipsit de ideal, 

care voesce numai să ajungă, dar să ajungă, sus, cu ori-ce preţ. Ii 

lipsesce dragostea semenilor săi, s'a stins în el partea afectivă; şi tocmai 

de aceea —tip nesociabil— el este urit de privitor saii cititor, cum e de . 

însuși fratele s&ii. Demnitatea — socâte el— pste fi de dout feluri, după 

&menii cu care a! a-face :: Către.cei mici nu e nevoe de asemenea preju- 

decăţi: fil în faţa lor aşa cum esci; înșelă-i dacă poţi şi nu te îngriji 

„câtuş de puţin de urmare. Către puternici însă fii cu băgare de scmă: 

arată-ţi numai partea bună, căci — nu uita — ai nevoe de stima lor. 

Dacă aceste personagii aii un fel de tendinţă către noţiune, o strân- 

gere de rade. într'un punct prin ajutorul unei lentile — punctul de unde 

plâcă privirea autorului —, de aci nu urmeză că ele nu. sînt reale. Din 

potrivă, prin caracterele lor lămurite și hotărite, ele contribue a ne da 

înfățișarea unei realităţi, fără însă a înlătura prin acesta formarea unui 

tip ideal din -trăsături luate de .la personalităţi vii, reale, dar contopite 

şi întrupate întru tot cu o verosimilă aparenţă de realitate. «În litera- 

tură, ca şi în filosofie, nici realismul, nici idealismul — luate a-parte — 

nu sînt adeverate. Fie-care exprimă o înfățișare a vieţei omenesci, care 

la mulţi 6meni pste deveni dominantă, aprope. exclusivă, și care are 

dreptul de a însufleți de asemenea mai mult saii mai puţin exclusiv 

Gre-care opere de artă. Pe catedrala din Milan, printre cele un-spre-dece 

mii de statui cari acoperă marele dom ca un popor de pictră, sera- 

fimii par vii alături de gorgone, tot așa de vii și ele și aprâpe în mișcare. 

Ingeri şi bestii, fie-cari îşi ai locul lor pe clădire, în acestă societate 

de fiinţe de artă care nu e de cât imagina societăţilor nâstre'omenesci. 

Trecttorul nu le cere tutulor de cât un lucru, sub sârele care le lumincză 

marmura luci6să ca și carnea unui trup fraged —: să pară că trăesc21). 
Din măestrita combinare a idealului cu realitatea se nasce opera 

de artă, care caută să arate,o armonie perfectă a tot ce trăesce şi chiar. 

a firii neînsufleţite în raport cu u fiinţele”) Sociabilitate, armonie peste 

_1) Guyau. Op. cit, Ch. V,I, Lbiăcalisme et le rcalisme, pp. 75—76. 
2) G. S6ailles, Essai sur le genie dans Part, Ch. V, De la conceptions dans 

Part, pp. 156—157: 
Celui qui ne s'6veille pas avec le matin, celui qui n'6pronve.pas Vapaisement du 

soir qui tombe, celui qui ne connait pas les arbres personellement, celui qui dans la forât 
ne voit pas Poiseau ou la fleur qui se cachent, n'est pas un artiste. Celui qui : quand: 
le soleil s'obscurcit, n'Eprouve pas une vague tristesse, celui qui ne scnt pas 'venir l'o- 
rage, qui ne partage pas langoisse sous laquelle se fiâtrit la feuille et se courbe I'a- 
nimal, celui qui n'a pas recueilli les mille sensations, les ombres, les Îneurs fanves, les 
silencts, les €clairs, dont se compose co tumulte soudain, jamais ne fera revivre cette 
coltre des choses dans une image 6clatante. Celui qui ne "voit dans la mer qu "une grande 
masse d'eaa monotone, celui qui ne sait ien de son caractire, celui qni n'a pas long 
temps suivi les refleta par lesquel; s'expriment ses pensces capricieuses, celui qui ne 
s'est pas attarde la nuit ă €couter le rythme regulier de son souffle de travailleur r6-
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tot, acâsta este opera de artă. Infrăţirea și asemenarea există peste 

tot unde este vicţă; și ast-fel privind lucrurile putem înţelege pe orbul 

«care dicea că roșul trebue să aibă r&sunetul unei trâmbiţe, albastru 

blândeţea, dulctța inut sunet de flaut> 1), precum și multe din aprope 

inexplicabilele— pentru mulţi — frumuseți ale poeţilor simboliști. Spencer 

spune că armonia, necesară ori căre! opere de artă, nu e posibilă, chiar 

în architectură, de cât prin asemănarea cu finele — cu posesorele unui 

principii de ziefă. <Edificiile care sînt în stil grec ori roman, par, prin 

simetria lor, a'și avea modelul în lumea animală. In stilul gotic, care 

este în parte neregulat, ideile cari domină par luate din regnul vegetal; .- 

jar. despre edificiile lămurit neregulate — ca, de pildă, castelurile — se 

pâte dice că sînt construite prin imitarea formelor lumii neorganice> ?), 
Şi 'ntradevăr, dice el, la un templu grec se caută ca faţada să fie si- 

metrică în ea însăşi — ca laturile să fie amândout asemenea; dar nu 

se caută uniformitatea nici între laturi și: fațadă și nici între faţadă şi 

dos, — cu alte cuvinte avem de a-face cu o simetrie identică cu a ani- 

malelor. Ceva mat mult: acestă dovadă de întindere a sociabilităţii face 

ca un castel, ce este o construcţie cam neregulată, să fie potrivit unei 

regiuni muntâse — în mijlocul colțurilor inegale de stânci; constreţiile 

cu acoperișul -plat — la câmp, și așa mal departe, adică fie-care stil 

trebue a căuta să fie în armonie cu împrejurimea. În ori-ce cas ase- 

meEnarea cu diferitele clase de /z7e e necesară, căci armonia edificiilor 

cu ele însele, unitatea operei, resultă din zicfa-ă latentă și din ideile de 

activitate, propri! ființelor — cu care sint asemtnate operele de archi- 

tectură, ii 
Când dară armonia, basată pe sociabilitate, este o condiţiune cerută 

chiar lucrărilor architecturale, cu atât mai mult ea va trebui să fie te- 

mielia lucrării artistice celei mai asemenea vieţii—pe case o represintă—: 

a dramei. SA luăm din Suprema forță o scenă sati un act 6re-care, spre 

a lămuri puterea de armonisare a părţilor «lin acestă dramă a poetului 

Lecca și spre a învedera acea  sociabilitate între fiinţe și lucrurile din 

natură — de care vorbesce Scailles, Guyau și Spencer. Așa de pildă 

din scenele, cari alcătuesc actul al: IV-lea, va răsări de peste tot o idee 
predominantă : lupta între vicţă și morte. De o parte vicţa care se ivesce 

de pretutindeni în splendârea verii; de alta mârtea: Nina mârtă, dra- 

buste, celui qui ă son air rivifiant n'a pas senti sa poitrine.se soulerer et n'a pas trouvâ 
dans la puissance de cette respiration pure comme la conscience de prendre sa part 
dana toute cette force, celui-lă ne sera jamais ni le peintre ni le potte de la mer, ja- 
mais il ne pourra lui emprunter ses coulears, ses bruits, son immensitâ, sa voix puis- 
sante, jamais prâter les sentiments ou les pens6es d nt elle semble le langage naturel. 

1) Ibidem, Ch. VII, L'ocuvre dart, p. 242. 

. 2) Spencer. Essai de morale, de science et d'eşthetigue, trad, franc par A. 
Burdeau, 1898, t. 1, Ă, pp. 318—319. !
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gostea Zoei Lorian şi a lui Fronda — stinsă ; vicţa reală — contrastul 
de sentimente, afectivitatea — aprâpe nimicită la femeea paralitică. In 

luma veselie, vicţă: vintul aduce notele îndepărtate ale unor cântece; 

iar aici e durerea unei morţi: a despărțirii, pâte pentru tot-de-a-una, de 
cei carii mai rtmăseseră îniprejur. Totul contribue la producerea unei 
unităţi de simţimînt, — durerea crescândă, născută din lupta între vicţă 

şi morte, ea însăși — acestă luptă — o formă a vieţii: mișcare, activitate. 
Personagiiile sînt în armonie cu ele însele, de la început până Ia fine. 

Dacă însă Zoe Lorian, se manifestă odată hotărit iar altă dată la voia 

întâmplării — o dată e liniștită, pacinică, blândă ; altă-dată furi6si — tote 

astea nu arată de cât firea ei nehotărită, far nu o contradicere a notelor 

prime ale caracterului ei: Acesta e trăsura ei caracteristă, nu unică, ci 
dominantă. Intradevăr ceea-ce trebue căutat într'o operă 6re-care nu e 

uniformitatea, sub pretext de tendință de individualisare și de armonie, 

ci trăsăturile predomnitâre ce resultă din totalitatea părţilor, — un fel 

de resultantă a forţelor, ca și în fisică?). 
Personagiile în luptă daii nascere unităţii dramatice, care se limu- 

resce din acestă luptă dualistică între bine și r&ii. Femeea iubitbre — Zoe 

Lorian —și omul fără de inimă — Alexandru Fronda — represintă înce- 

putul luptei, care se transformă apoi într'o alta : a dorinţei de vicţă în luptă 
cu durerea, cu mârtea ce năpădesce de atâtea părţi. Tipurile nesocia- 
bile, ca Fronda, pe lângă un tot armonic propriii lui — care nu se des- 

minte nici-o-dată — are așa disa «frumuseţe a uritului» 2) și apol e făcut 

a dispare, a pieri întrun moment al luptei, ca ori-și-ce fiinţă nesocia- 

bilă, cum se și întâmplă. Către sfârșitul piesei, fratele stii, Mircea, îl 

anunţă căderea din mărirea unde ajunsese, cădere care, pentru cl, era 

ca și o mârte. 

In ce privesce alusiuniie — închipuite sati reale — făcute, în trâcăt, 
la cutare sati cutare persână destul de cunoscută, e fără "'ndoială un 

r&ii, mai ales la o lucrare de valdrea piesei domnului Haralamb G: 

Lecca —, dar inevitabile — pâte-se — prin faptul că autorul nu se va fi 
gândit numai de cât la cel pe care vroesc a-l vedea unii privitori în X 

sati Y din piesă. Cel mai bun lucru însă e ca în tot-de-a-una să se 

evite până şi umbra unei posibilități de identificare a vre-unui punct 

comun al unui tip de pe scenă cu unul real prea cunoscut. Sprea se 

1) Guyau. L'art au point de vue sociologique, Ch. VI, Le roman psycholo- 
gique, p. 122. - 

2) Idem, Les problemes de Pesthâtique contemporaine, 1891, I, Le principe de 
Part et de la poâsie, p. 34:
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evita partea rea a realismului, singurul mod posibil este de a pune eve- 
nimentele cât mai departe în trecut, — spre a lua înfățișarea necesar 
poetică, ori de ce nuanţă ar fi — saii de a face ca evenimentele ge” 

nerale sociale contemporane să. fie vădute de autor în mod cât se pâte 

de obiectiv, adecă îndepirtate — nu în „timp şi spaţii — ci de la su- 
biectivitatea poetului. 

Din „Literatură N artă română: a domnului N. Letraşcu, an. 
No. 1, Ianuarie 1902, pp. 49—56,



[I 

Poetul 

  

«De obiceiii în jurul volumelor de versuri nu se face sgomot mare ; 

"ele se nasc, vegetâză şi mor în tăcere, fiind-că do! saii trei poeţi — cel 
mult — ne ajung pentru consumaţia nâstră intelectuală» 1). Așa dicea -- 
acum 35 de ani — <le potte impeccable», și vorbele lui — nepoetice 

"de astă-dată, dar pline de adevăr — ai rămas nedesminţite pentru tote 
„vremurile. Publicul, acest capricios cconsumator intelectual», își schimbă 
cu mare greutate hrana obicinuită, și nici-odată nu vrea un supra-nu- 

trimînt al minţii. EL are gusturi ciudate și nu ascultă de alţii în alegerea 

bucăţilor cari-i plac.. Pe critici îi citesce ca și pe cei mat mulţi roman- 

-cieri saii poeţi: pentru stilul şi interesantele <causeries> ale lor — e 

vorba-de cei cari posedă ast-fel de calităţi —, Yar nu pentru ideile 

susţinute, pe cari forte rar le urmeză 2), 
Un poet — ca și un romancier, dramaturg, etc., — când își scâte 

producţiile de sub tipar, le trimite la o luptă de al cărei sfârșit nu'e 

„nici odată sigur. El are de adversari pe cel mai curioși dușmani: in- 

diferenţa, bănnuicla publicului că i se dă ceva nepotrivit gusturilor sale 

şi. îndestularea cu vechile producţiuni. Autorul care a scăpat de acești 

vrăjmași —. criticii vin. pe o linie secundari — este 'un învingător mai 

1) Th6ophile Gautier, Charles Baudelaire, p. 28 de Vintroduction des 
„ Fleurs du mal, €d. 1892. 

2) E. Faguet, cLa Renaissance Latine», 2-mo annţe, no. u 15 Janvier 1903; 

Menus propos sur la critique, pp. 1—17, arătând puţina influenţă a criticilor a- 

supra publicului, dă ca exemplu — între altele — faptul că dușmâănia critice n'a : 
împledicat nici celebritatea meritată a lui P. L.oti, nici pe cea neîndreptăţita a 
lui Georges Ohnet. Cf. de acelaș: Quelle est linfluence morale du critique? în 
Propos litteraires, 1902, pp. 1—8. 
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strălucit și mai fericit de cât un general biruitor, la sfârșitul unei cam- 

panii sângerdse. El va fi, din acel moment — vorbind în termenii lut 

Gautier — un producător zzecesar consumaţiei intelectuale a publicului, 

Cu alte cuvinte, va avea o biruință și o cucerire care va trebui să fie 

studiată de o critică literară cu nuanţe de economie politică. 

Unul din acești învingători în lupta literară d'intre public și autori,. 

un fruntaș necontestat, este poetul dramaturg H. G. Lecca. Despre lu- 

crările sale se pote vorbi, de mult, fără entusiasm bănuit ca și fără putinţa 

unei critici r&ii-voitore. Despre câte-va din notele caracteristice poesiei 

sale, vom încerca dar si vorbim, după ce mai 'nainte am făcut-o cu pri- 

vire la producţiile sale dramatice. 

Dacă citind tote poemele din Priza, Secunda şi Sexta ar încerca 

cine-va să facă o sintesă a ideilor predomnitâre, ea s'ar putea exprima 

printr'o singură vorbă: dramatisuz. Scenele durerâse, ciocnirea între ele 

a sentimentelor și acţiunea puternică din atâtea schițe dramatice ca 

«Nem răi», «La spital», «Scrisârea soldatului» 1), «Dama cu camelii> 2), 

«Vendetta», <Lângă Rahova» 5), etc., dati măsura « acestei puteri de re- 
producere a imaginii vieții în acţiune. - 

Dar e ceva și mai caracteristic notei dramatice în poesiile coprinse 

în cele trei volume de Haralamb Lecca, Dacă privesci tabloul — scena — 

în care este încadrată acţiunea, vei găsi o frimântare de vieţi, de sen- 

timente — în mijlocul unei furtuni); o vicţă care stinge într'un spital?); 
o crimă făcută în cociba unui beţiv ori în palatul necinstit al unei 

curtisane €); iar, mai presus de tâte, vei găsi acţiunea pregătitâre a unei 

drame ori chiar desfășurarea ei încadrată într'un pastel de tâmnă, Sim- 

bol al unui văl de morte, ce se întinde asupra Naturii —, tâmna e cel 

mai potrivit cadru pentru sfârșitul dramatic al unei acţiuni. Din potri- 

virea între sentimentele conducătdre și dintre locul unde se desfășoră 

cele descrise, resultă o mai mare impresiune pentru cititor, o mai 

deslușită și în acelaș timp mai poetică imagină o întâmplărilor drama- 

tice din poemă.  : aa 

Tablourile în care tâmna predomină se întâlnesc. la poetul Lecca, 

pretutindeni, cu o stăruință care'ți redeşteptă în minte. pe «l'ombre» 

din operele lui Victor Hugo, obsesiunea descrierilor bolnăvicidse din 

Baudelaire sai iubirea vieţii de ţară, sănătâsă, poetică și arătată în 

atâtea înfățișări de Pasteluri/e lui Alecsandri. 

1) H. G, Leca, Prima. 
2) dem, Secunda, 

> Idem, Sexta. N 
„Scrisârea soldatului“, Prima ; „Furtuna“, Sexta. 

, „La spital“, Prima. 
6) „Nem rzi*, Prima.
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Aceste poesii de Lecca, — poeme dramatice puse în cadrul unui 

pastel de tâmnă — ai nota lămurită a unei tâmne triste, pustiitâre, uci- 

de&târe de speranţe, cu o atmosferă apăsătâre, chinuitbre. în care poetul 

aşcdă: un sfârșit de vicţă, desnodămiîntul nenorocit al unei drame, 

pierderea unei fericiri și ivirea unei desnădejdi. 

La alţi poeţi venirea tâmnei aduce dâr o melancolie: 

O amintire de durere, 

Un biet amor ne'mpărtășit, 
Ce ca şi tâmna, ca şi tote, 

S'a dus şi nu a mar.venit, 

Şi care adi, sub umbra tristă 

A tinereţii apunend, 

Mi-a răsărit în amintire 

Mai dureros ca ori-şi când., 1). 

La alţii e o tristeţă nelămurită, un ce vag apăsând asupra vieţii 

lor vidie de pâni atunci, o nevoe de traiti a mai multora la un loc, — 

un fel de sociabilitate născută din urit, singuritate, pustiirea Firii, — 

care se întinde chiar și la animale: 

Diua scade, Terna vine; vine pe crivâţ câlare | 
Vintul șueră prin hornuri, respândind înfiorare. 
Boil rag, cail nechâză, câinii latră la un loc, 

Omul trist cade pe gânduri și sapropie de foc!?). 

Pentru un poet psicholog, tâmna e un fel de amorţire a vieţii, o 
liniște adâncă şi tristă: 

Au milieu des feuilles jaunies, ': 
Les lueurs des soleils couchants 

Ont des tristesses infinies 
Dans le grand silence des champs... *). 

In lunile de tâmnă gândurile redeșteptii amintiri de fericiri apuse, 
de vremuri cu triumtătâre visuri de copii...$). 

Pentru Julia Hasdei, cu totul d'impotrivă, tâmna, — care dă to- 

nuri roșatice întregii firi, care îndemnă la iubire și la odihnă, — tâmna 

are farmece ncîntrecute chiar de primăvară: 

Ils inspirent chacun une autre nostalgie; 

Chacun a des parfums dont on est enivrâ, 
Mais ceux du printemps sont grisants comme une orgie 
Et par ceux de Pautomme on se sent penctr€5). 

  

1) Duiliii Zamfirescu, Alte orizonturi, „Curgea Siretul liniştită, 
2) Alecsandri, Pasteluri, „Sfârşit de tâmna. 
3) Paul Bourget, 'Poâsies (1872—1876), „Pensces dWautomne“, , 

4) Idem, Posies, vol. cit., „Praeterita“, 

5) Julio Hasdeii, Bourgeons d'Avril, „Printemps et automne“,
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La Haralamb G. Lecca însă, cadrul tomnatic e prevestitor de ne- 

norocire, de morte. Când iubita Luceftrului mâre în mânăstire, de dorul 

dragostii lumesci, e în vremea când: 

Se scutur frunzele uscate, 
E t6mnă. Vîntul rece bate 

Şi pe morminte, care ai stins 

Atâtea trupuri îngheţate, 

Tristeţea vălul şi-a întins1). - 

Cei duși, peste cari s'a așternut pămîntul și pe cari-i înghite — și 

mai răi — uitarea din an în an, sînt mai părăsiţi, mai neamintiţi ca 

tot-de-a-una : 

Numai tâmna — când uscate 
Sub plopi frunzele cad şir?). 

Ca să descrie: culcușul în care sărăcia a îmbrâncit atâtea vieţi — 
spitalul, cu tâte ororile lui, cu mârtea pândind în fie-care. colț, poetul 

aședă scena într'o ndpte de tâmnă: 

Sînt triste nopţile de tâmnă, și lungi și grele, și ţi-e groză 
Când vintul şueră la ușă, când bate plola?'n coperiş, 
Când nori de păcură încarcă văzduhul rece stând să cadă, 
Când mârtea ese la răscruciuri de-ţi pune c6sa'n curmeziş. 
Sint triste nopţile de tâmnă la gura sobei numărate, 

Cu gând pribeg, cu ochii umedi, supus destinului fatal, 
La care ceri o amintire din vicța viselor sburate, — 

Dar mult mai triste sînt când bâla te-a dat în gazdă la spital!2), 

E vre-o durere care bate la porta minţii tale? E vre-o reîmpros- . 

pătare de chinuri, — o învâttire de cuţit într'o ramă aprâpe vindecată ? 

Tote se vor petrece în tâmnă, când vremea e posomorită şi te pătrunde 

„-de "'ntristare €. : 
Pregătirea unui desnodămiînt de tragedie va începe cu descrierea 

unci nopţi de tâmnă. 

Tomnă. Nopte, Ploie. Vînt, 
Nici o umbră pe pămînt.. 
Pe lagune nici o barcă. 
Nori greoi văzduhu-'ncarcă. 
In San-Marc un clopot bate, 

1) B. G. Lecea, Prima, „Ispita“, 
2) Ibidem, „Epitaf*. 
3) Ibidem, “La spital“, 

4) Ibidem, „Actriţa“, JII şi IV.
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Un'-spre-dece jumătate, 

„ Resunând prelung şi rar, 

Ca un cântec funerar, 
Negru-i cerul. Negră marea, 
Ţărmul dârme. Tâte dorm. 
Haos pare depărtarea ; 
Jar oraşul un enorm 

Loc pustii, în care, când 
Trece vintul şuerând, 

Par'că geme disperarea 1). 

Așa_dar o armonisare perfectă între scenă și acţiune, între cadru 

şi tabloii, — acesta e nota cea mai caracteristică a poesiilor de care 

am vorbit. Şi dacă durersele acţiuni, nenorocirile, tote frământările 

dramelor sînt puse de poet în timpul cel mai potrivit lor — în tâmnă, — 

acestă armonie a totului nu se opresce aci, nu se găsesce numai în 

acestă serie de poeme și numai din acest punct de vedere: Cititorul o 

întâlnesce în tâte operele poetului Lecca, în tâte înfăţișările talentului săi. 

De pildă, chiar în aceiaș poemă „Vendetta“: la început norii negri 

cari ameninţă în văzduh se potrivesc cu frunţile încreţite ale actorilor 

dramei ce va urma și cu posomorirea din sufletele lor; iar când e vorba 

să se descrie strălucirea unui bal venețian din Vremea Dogilor, atunci 
sala în care va petrece 

_Tot ce vechea nobilime 

Mal păstrâză ca urmași, 

nu € tristă, ci din potrivă mândră și scânteetâre de frumuseţe ca şi 

eleganţii și bogaţi! conducători al „Reginei mărilor“: 

Săli nesfârşite, cu arcade argintate ; 

Stâlpi de marmură sculptată, uși din lemn de trandafir, 

Drugi de aur la ferestre ; pietre-'n fildeş încrustate 
Purpură 'pe jos, întinsă peste lespedi de porfir... 

Chiar în poesia inspirată din popor, Har. Lecca a putut aședa 

povestirea ori acţiunea în cadrul cuvenit. Şi e curios cum un poet care 
a prins în versuri măestre imagini „baudelaire-iane“ și tânguiri delicate î 

la Alfred de Musset, să nu se fi răcit, să nu se fi îndepărtat de firea 

poporului român, — blajină, răbdătâre, nepesimisti — în cât să pâtă 

scrie „1877—1878“ 9), şi chiar „Bujor“ 2) oră altele. * 
Dar ceva mai mult. Acestă armonisare a totului se întinde până 

şi asupra formei versului, asupra măsurii: acesta chiar corespunde per- 

1) Lecca, Sexta, „Vendettaă, 

2) Prima. 

3) Sexra.
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fect sentimentelor exprimate. Un exemplu: Balul din Canaregio (tot din 

„Vendetta“ e descris în versuri de câte 8 silabe. Repedi, cum sînt și 

privirile aruncate în fie-care colţ al sălii de omul ce urmăria firul unei 

trădări, sînt şi versurile. Danţul e arătat în strofe compuse din versuri 

de câte 16, 8 și 3 silabe, — variate ca şi mișcările dănţuitorilor ; versul 

ultim din fie-care strofă rimeză cu cel corăspundător din strofa urmă- 

târe, ca un fel de paralelism al figurilor de danţ: 

Unspre-dece inşi şi nout tinere dânţuitoare 

Nemascaţi, în sala mare 

Sau ivit. 

Sub privirile uimite, ca să potă cepe danțul 

Ai întins la mijloc lanţul 
Stau pornit. 1) 

Rima contribue la armonisare şi într'alt-fel. Cuvintele, cari sfârșesc 

versurile şi. cari sînt rimate, aii în acelaș timp — în multe părţi — o 

asemănare chiar şi a sensului. De pildă: 

Venezzia, stăpâna mării, regină astă-di detronată 

Işi plânge, tristă, pe canaluri, mărirea stinsă din trecut. 

Din diia-n care chiar pe frunte i-a fost corâna sfârâmată 
De disperare şi ruşine pentru vecie a tâcut. 

Rar cine vine s*o mai vadă. Pe lespedi pinteni de aur 

Nu mai rtsună ; ierba cresce cum vrea; San-Marc' e adăpost 

„De cerşetori;, cu fie-care palat, se pierde un tezaur 2), 

SA se observe legtitura de idei dintre: detronază-sfirâmază, trecuz- 

tăcaț, auz-tezaur. 

Un alt exemplu: 

Pe uliţa, schimbată în rîă cu jose maluri, 

Alunecă trăsura ca luntrea pe canaluri; 
Sub geam de felinare, lumina s'a slăbit, 

De vedi de-abia umbrela drumeţului grâbit ; 

Iar casele pierdute cu totu*n întuneric 
Apar ca nisce umbre d'intrun tabloi misteric 3) 

Tot așa în: 

Tristă-i mortea... trist pustiul 
Gânduri negre-mi dă sicriul 1...) 

  

- 1) Doceg, Sexta, „Vendetta“, 

2) Secunda, „Sonet“, 

3) Prima, „Actriţa“, IV, 

4) Sexta, „ln gondolă“.
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iar în prima strofă din aceiaș poesie: 

Dus de vîntul fantasie! 

Prin «Cetatea Poesiel» 

In „Spleen“ din Sea putem găsi următârele perechi de rime de 
felul mai sus amintit: Vezzo-pleșio, ur/-posomori/, titanic-vulcanic, ta- 
bloiz-ecoi, melodiz-rapsodie, etc. 

E așa dar o putere de evocare în rimele unor versuri din Prima, 
Secunda şi SSexta, în cât resonanța aceca finală aduce în rândul cores- 

pundetor, un cuvînt potrivit, asem&nctor, nu numai ca sunet ci și ca sens. 

In versurile poetului Har. Lecca se observă deci, aliituri de poesia 
ideilor, eleganța rimei, naturaleţea ei, ușurinţa— nesilirea—cu care apare 

la sfârșitul versurilor, fără a mai socoti îndemânarea aședirii cesurilor 
și varietatea potrivită a ritmului, — tâte ducând la exprimarea cât mai 
desăvârșită a sentimentelor şi acţiunilor descrise, la unirea între vers şi 
cugetare, la acestă dovadă de armonisare a lotului, un fel de sociabi- 
litate carecteristică mal ales dramaturgilor. | 

Nu dori că prin acesta s'ar susţine că rima are rol co rârşitor în 
poesie ; dar întru cât îşi are un rost în versuri — și se 'nţelege, unul 
secundar — ea pâte fi cu folos întrebuințată de poet în alcătuirea pro- 
ducţiunilor sale. Se 'nţelege ct „la prima vedere, rima pare tot ce pote 
fi mai artificial în versul modern“ și că „pe cât ritmul este expresiu- 
nea firescă a emoţiunii, tot pe atât pare de curios, în primul moment, 
de a rima bucuria sati durerea“; dar nu e mai puţin adevrat că ea 
„este un mijloc de a însemna măsura ; este zzăsura devenită sensibilă și 
vibrantă la ureche“. Rima, care este o formă derivati a ritmului — în 
secolul al XVI-lea, în Francia Joachim du Bellay scria încă 72 7ythme 
în loc de Ja 7ipe — e „întroducătârea luminei în acesti armonie încă 
obscură a lui''1). Ea vine pe al doilea plan faţă de ritmul frasei, care 
împreună cu ritmarea ideilor?) formeză adevărata poesie ; dar totuși 
constitue ceva mai mult de cât un lux âl versificaţiei, fiind „comple- 
tarea armoniei ritmului prin acorduri de cadență asupra cărora se face 
un fel de odihnă, un fel de ecoi, redându-ne nu un simplu sgomot, 
ci un acelaș sunet musical în anumită măsură“), 

  

__ Guyau, Les problâmes de Pesthetique : conteniporaine, Livre III, ch. |, 
PP. 191—194. 

2) dem, I'art au point de vue sociologigue, ch. X. III, Le „rythme, pp. 
326 sqq, 

3) Idem, Les problemes de PesthElique contemporaine, p. 194. 

N. L. Ay Studii 6
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Cu nici un preţ însă, nu trebue ca rima sf ajungă un fel de joc, 
un fel de glumă, o neseriositate artistică. Poetul Haralamb G. Lecca a 

fost scutit de alunecare pe o asemenea pantă și credem a nu ne în- 

șela spunând că singurul exemplu de asemenea poetică meșteșugire, 

pe carc.] putem găsi în versurile sale, e următorul: 

Câ esci a mea eă singur simt 
Ce dor mi se des/âgă-n 

Adâncul inimil de când 

Pe sînul tci me /âgănl). 

Ori-cine va vedea, în acestă împuţinare a glumelor de rimă, un 
A A . , + ay Y a EI 
însemnat progres în poesia nâstră. Mai de mult, poeţi de însemnătatea 

lui Eminescu nu sai putut înfrâna de la asemenea jocuri, saii. le-ai 

Visat să rămână atunci când întâmplător — pote —, fără voia poetului, 

S'aii produs în locul primei inspiraţii. Lăsând la o parte G/ossa — în- 

vederat alcătuită ca un joc de versuri, — găsim ici şi colo întrodusă, 

la Eminescu, chiar anosta rimă înternă?), ca, de pildă, în următorea 

strofă : 

Ah! dise unul, spuneţi că-i omul o lumină 
Pe lumea asta plină de-amaruri și de chin ? 

Nici o scântee mtr'însul nu-i candida şi plină, 

Murdară este rada-I ca globul cel de tină, 

Asupra cărui dînsul domnesce pe deplin 3), — 

_unde sfârșitul versului d'intâiii (lumză) rimeză cu vorba de la cesura 
“versului următor (plzză), formând ceea-ce Francesii numesc 7/ze bate/ce, 

plus faptul că acest cuvint din mijlocul versului al doilea e chiar identic 

cu cel care slârșesce versul al treilea, , 

Acelaş fel de rimă o găsim și în: 

Marea 'n fund clopote are, care sună !'n or ce n6pte; 
Nilu ?n fund grădine are, pomi cu mere de-aur câpte; 4) 

unde în ambele versuri, cuvintele de la cesură sînt rimate între ele 

(are-are), formând așa numita 7zmze brisce, — ba ce este mai mult ri- 

mele sînt formate — iarăș ca mai sus — din cuvinte identice, 

1) Lecca, Pruna, «Actriţa», 
2) A. Yobler, Le vers franţais, trad, franc, par K. Breuil e et L "Sudre, 1885, 

pp. 179—184 
3) Eminescu, Pocsil, «Impărat şi proletar», 
4) Ibidem, <Egipetul».
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In fine giisim asonanţe între cuvintul de la cesură şi finele ver- 

sului, ca în: 

Şi multe dureri-s, puţine plăceri 1), 

ceva analog cu rime renforcte de prin versurile franţuzesci. 

Versurile poetului Lecca ai deci, ca principală caracteristică, un 

puternic dramatism, cu o notă mai mult de cât melancolică — mai ales 

în primele producţiuni — şi cu o mare varietate de ritmuri, măsuri, idei, 

figuri și sentimente exprimate; iar locul, pe care-l ocupă acest poet în 

literatura nâstră, nu s'ar limuri mai frumos și mai drept de cât rea- 

mintind cuvintele cu care d. Hasdei a întâmpinat primele producţiuni 

ale dramaturgului poet: „Dacă el n'ar fi cântat de cât numai atâta — 

dice d. Hasdeii — şi tot încă ar fi de ajuns a îi arvuni una din pagi- 

nele cele mai de ondre în istoria poesiei române, unde asemenea pa- 

gine sînt d'o-cam-dată pr€ puţine, ba chiar vro câte-va din cele pre 

puţine rămân fârte discutabile“). 

Din „Literalură şi arlă română“, an. VI, 
No, 11—12, pp. 623—630, 

  

1) Poesik, „Mortua est“. 
2) Hasdei, Sarcasm și ideal, 1897, pLecca“, pag. 204; şi în prefața la 

Prima, p, &. -
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JULIA HASDEU 
CONFERINŢĂ ROSTITĂ LA ÎNCEPUTUL SESIUNII ATENEULUI ROMÂN DIN 

PITEŞTI LA 16 FEVRUARIU 4903, 

Onoral auditoriii, 

Inainte de a întreprinde vr'c acţiune mai însemnată, străbunii noștri 

Romani invocat sprijinul, înălţaii rugăciuni părinţilor și străbunilor lor 

morţi, deveniți sacri, ajunşi nişte Dei protectori ai casci, familiei și mai 

apoi ai tribului. Inainte de a începe cuvîntarea mea, găsesc că e o da- 

torie sfintă să aduc aci omagii memoriei marelui ateneist, învețatului și 

marelui patriot Vasile A. Urechiă, pe care vâltorea morţii Ta răpit n6- 

mului românesc, al cărui mare apostol naţionalist, un adevărat părinte 

sufletesc i-a fost în tot timpul vieţii sale. De pe acestă tribună ateneistă, 

glasul lui cald şi emoţionant a mișcat inimile d-vostră întrun trecut nu 

prea depărtat, — o tribună căreia norocul i-a dat să vadă și pe un alt 

patiiot de frunte, pe marele archeolog şi istoric Tocilescu. Astă-di Ure- 

chiă a perit, dar amintirea lui vă trăi vecinică în inima ori-cărui ade- 

vtrat Român. E o datorie, ca înainte de a începe neîndemânateca mea 

cuvintare, să evoc, prin aceste slabe cuvinte, amintirea marelui Român, 

pe ale cărui idei naţionaliste le-am urmat în tot-de-a-una ca umil dis- 

cipol, — o datorie ca la începerea primei serii de conferinţe ce se ţine 

la acest Atenei după mârtea lui Urechiă, să aducem omagii de admi- 

raţie amintirii nu numai unui mare ateneist, ci şi unui neasemtnat pro-. 

povtduitor al dreptei idei românesci | 

. , 
, Ș 

Un filosof, un mare poet, își resuma și limuria fundamentul sis-. 

temului S&ii printrun singur cuvînt: vicfa. Religie, artă, morală, tot ce 

înalță și înnobileză sufletul, își are temelia în manifestarea vieţii în chipul
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cel mai intens. Şi acest poet, din ale cărui versuri răsare o profundă 
emoţiune filosofică, în faţa marilor înfățișări și preschimbări ale Firii și 
în ale cărui opt volume de sociologie, morală, estetică şi metaflsică sa 
găsesc pagini de cea mai înaltă poesie, — acest filosof-poet, care găsise 
ca punct de plecare al sistemului s&ă: vicța, — more la o vârstă când 
alţii sînt abia la începutul încercărilor lor sciinţifice. In fața morţii, care'] 
sosia, nici-o umbră de îndotală asupra sistemului stii. Mortea indivi- 
duală o socotia ca un ce necesar în mijlocul nesfârșitei vieţi a Totului. 
Dacă une-ori simția durerea, pe care ati suferit-o atâţia, de a se vedea 
perind treptat prin neputința de a se întârce în trecut, de a trăi dz 
noii măcar o clipă din vremea fericiti sai chiar durerâsă, până aci 
străbătută — totuși el, îndreptându-se către viitor, înțelegea că e o da- 
torie şi o împuternicire a forțelor obosite de drumul vieţii a merge 
msrei înainte către acea necunoscută, îndepărtată dar învioriitâre lu- 
mină, care se numesce viitorul: 

Oublions et marchons. L'homme sur cette terre 
S'il moubliait jamais, pourrait-il espârer ? 

- Jaime ă sentir sur moi cet &ternel mysttre, — 
L'avenir,.. 1), ” 

Cu mult mai tînără de cât Guyau, aprâpe de jumătatea vârstei 
lui, înainte de 19 ani, muria — înfruntând mortea ca şi filosoful frances — 
o Româncă ale. cărei poeme nemurităre ati încântat şi minunat o lume. 
Ea se înălțase cu mintea către acele regiuni ale cugetări, cari ati (ră- 
mântat și ai făcut să scânteeze atâtea suflete geniale; şi-a glorificat 
patria şi a înălțat cântări întru lauda Celui-prea-Inalt, — credinciâsă de- 
visei familiei sale : <Pro Fide et Patria». | 

Străbunii Juliei Hasdeii apar în istoria țării încă din cronicele lui 
Nestor Urechiă și Miron Costin. De la Gabriel Hasdei, născut la sfâr- . 
şitul domniei lui Ștefan-cel-Mare, pârciilab de Roman sub lon-Vodă-cel- 
cumplit și mare vornic al ţării de jos, la 1577, sub fratele acestuia 2) 
și până adi la Bogdan Petriceicu-Hasdei, cea mai strălucită figură li- 
terară și sciinţifică a Românilor din tâte timpurile, — de atunci și până 

A adi s'a perindat, în curs de vccuri încheiate, o nesfârșită pleiadă de 
stele strălucitâre în istoria nemului și a culturii românesci. Petriceicu- 
Vodă, unul din străbunii lor, plecă din Moldova la 168+, împreună cu 
membrii familiei sale, cu fiii lui Ștefan Hasdei, părăsind mai bine Dom- 
nia de cât să se închine Turcilor și fiind însoţit în acestă emigrare 
de mari boeri, ca însuși cronicarul Miron Costin, Apostol Catargiu și 

  

1) Guyau, Vers dun philosophe, „LPavenire., 
'2) B P. Hasdeu, /on- Vodă-cel-cumplit, ea, Il-a, 1894, pag. 186 sqq.
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alţii ?). Acolo în Polonia, un mare centru cultural pe acele vremuri și 
de unde sai adăpat mai toţi Gmenii mari ai noștri din Moldova până 
către sfârșitul secolului al XVII, acolo rimâne familia Hasdeilor multă 
vreme, Tadeii Hasdeii, fiul lui I6n Hasdeii censifer Pomeraniensis»,. năs- 
cut în 1769 — adică exact cu un secol înainte de nașterea strinepdtei 
sale Julia, şi rănit de morte în Septembre 1788, adică exact cu un secol : 
înainte de: mârtea fiicei-lui B. P. Hasdei, dar scăpat apoi de pericol 
spre a trăi până la 1835 — a fost un scriitor de talent și un vitez lup- 
tător în potriva Turcilor. EI a scris numai în limba polonă, dar nici-odată 
nu și-a uitat, în cânturile sale poetice, draga sa ţară, Moldova. E o cu- 
ri6să asemănare nu numai între ce a scris Tadeii şi ce a scris Julia, — de 
şi acesta nu cunoscuse lucrările străbunului stii, ne-sciind polonesce — 
dar chiar și în privinţa figurii, a înfățișării fisice a acestor doi îndepăr- 
taţi membri ai nemului Hasdeii. Când pictorul Mirea a vădut mai acum 
vro câţi-va ani — prin 1889 — la d. Hasdeii, reproducţia fotografică . 
după portretul mural al lui. Tadeii Hasdeii, portret făcut de pe natură 
de un artist polonez pe la: 1830 şi care se află la Cristinesci, moșia pă- 
rintescă a Hasdeilor, în Basarabia, în districtul Hotinului, — d. Alirea a 
exclamat: „dar acesta este din punct în punct portretul fiicei d-tale“ 
şi „luând apoi — spune d. Speranţiă într'o notiţă din Rezista Nouă — 
luând fotografia străbunului și fotografiele strănepdtei, Mirea a schiţat cu 
creionul, unul lângă altul pe copila'de 18 ani și pe moșntgul' de 60, 
pe copila născută peste 3+ de ani după mârtea moșncgului“' 2). Schița 
sa reprodus în Revista Nouă din 15 Iulii 1889 3). -In notiţa publicată 
în Chevalerie*), d. Hasdeti spune că profesorul polon Francisc Migda- 
lem, de la Tarnow în Galiţia, posedă un volum nepublicat al lui Tadei 
Hasdeii, în care se păsesc versuri, scrisori şi satire, D. Vladislas Sere- 
dynski scrie d-lui Hasdeii — prin 1887 — că în special versurile compuse 
între 1786—1789 sînt unele din cele mai frumâse; cu alte cuvinte pro- 
ducţiile între vârsta de 16 și: 19 ani, — vârsta la care a scris şi Julia 
Hasdeii cele mai multe și cele mai frumâse versuri 5), E o curiâsă re- 

1) I. Neculce, Letopiseţul Țării €Moldovet, p 22+ din « Letopiseţe», t. II, 
a Il-a ediţie Kogălnicenu, 1872. A se vedea cu privire la familia Hasdeii, testamentul 
din 1732 al lui George Lupaşcu Hasdeii, fiul lui Ştefan Hasdeu şi nepotul lui. 
Petriceicu-Vodă, la B. P. Hasdei, c7rchiva istorică a “României, tom. |, 1, Pp.. 
50—53, no. 54; arborele genealogic la 2. C. Arbure, Basarabia. 

! 2) Th. D. Speranţiă, Tadeu Hasdeii, „Revista Nouă“, an. II, No. 7, p. 241. 
3) No. citat aci mai sus. 
4) P. 240. a DR 
5) B. P. Hasdoi în Chevalerie, „Thaddâe Hasdeu“ pp. 233-254.
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producere fisică și psichici a lui Tadeii Hasdeii la Julia Hasdeii, e 

cel mai lămurit cas de atavism, din tâte punctele de vedere. 

Alexandru Hasdeii, fiul lui Tadeii şi tatăl d-lui B. P. Hasdeii, a 

scris mai mult rusesce, dar cu acelaş entusiasm pentru țara străbunilor 

sti. .Om de o vastă cultură, cunoscând temeinic peste 10 limbi, el a 

lăsat după sine multe lucrări de valdre. Din ele a rămas celebru dis- 

cursul lut. despre <Antica glorie a Moldovei», ţinut chiar în inima Ba- 

sarabiei, la 'Chişinăii, — discurs care i-a atras ura nesfârșită a Ruşilor, 

cari opriră pentru tot-de-a-una de a putea să vie în România, fie chiar 

pentru ca să asiste la ședințele Academiei Române, al cărei membru 

era. Faimâsa lui nuvelă Domnia Arnăutuluă, scrisă în cea mai frumosă 

limbă românescă, e —în multe din părţile ei—un model de poemă în 

prosă, și una din cele dintâi lucrări în acest gen din literatura n6stră. 

A vorbi despre Bogdan Petriceicu-Hasdeii, tatăl Juliei, ar însemna 

a povesti viâţa culturală a Românismului de peste 30 de ani încoce și 

a presenta nu numai cea mai mare figură a ncmului latin la Dunăre, 

dar şi pe omul genial cu cea mai variată înfățișare de producţie: Istoric, 

filolog, filosof, poet, critic, dramaturg, — autorul Jsforiză critice a Ro- 

wiânilor, al Cuventelor den bătrâni, al Marelui Etymologic, al lui Sie 

Cogito, Răsvan şi Vidra, Sarcasm şi Jdeal, lou- Vodă-cel-cum/ lit, Femeea, 

Archiva istorică a României, Negru” Vodă, etc., e mai presus de tote 

creatorul istoriei critice şi al sciinței linguistice române — neexistente 

până la el şi decadente la cei mai mulţi cari ai venit după el, — cel 

mai îndemânatec mânuitor al condeiului sciinţiiic — el a creiat la noi 

stilul literaro-sciinţific, — cel mai spiritual scriitor român și cel mai ca- 

valeresc luptător în arena literară. 

Astă-di, rămas singur, el are mângierea de a cugeta în singurătatea 

castelului stii de la Câmpina, că dacă. după neîntreruptă vitejie, sciință 

şi poesie — înscrisă de patru sute de ani în istoria țării — ncmul stă 

se stinge cu el, cel puţin întocmai ca o lumină care mai pâlpăe odată, 

cu cea mai intensă putere înainte de a se stinge, — fiica sa, fiica celui 

mai mare și mai genial Român, a fost cea mai mare lumină poetică a 

nemului românesc, 

Julia Hasdei a scris în franţuzesce — afară de o nuvelă și o poesie, 

publicate în Revista Nouă, — dar ideile ci sînt așa de românesci, când 

vorbesce de ţara sa, simte atata dor de ea, din depărtări, — chiar din 

Francia, a doua patrie a sa, — în cât ea aparţine literaturii românesci, nu 

numai prin naţionalitate ci și prin simţimintele exprimate în splendidele 

ei producţii și stă în fruntea poeţilor noștri prin înaltele concepţii pe 

cari le-a produs mintea ei genială, |
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Julia Hasdeii, ne spun biografii sti — între cart vom cita în pri- 
mul rând pe Contele Angelo de Gubernatis!) şi pe d. Ionnescu-Gion 2) — 
Julia Iasdeii era un fel de minune încă din primii ei ani, 

Scia să citescă la vârsta de doi ani şi jumătate ; la opt ani vorbia 
limbile: germani, francesă și englesă și își trecea examenele! de clasele 
primare. Institutorul, cart o examinase — la șcâla de băeţi de lângă 
Archivă, în Mihai Vodă — era un poet: distinsul şi pe nedrept uitatul 
poet Scurtescu, a cărui vicţă a fost o poemă de inălțare, dar o poemă 
durersă. EI a început că înveţe carte la vârsta de 19 ani — vârsta la 
care eleva sa era să moră în plină: glorie, — a făcut versuri, pline de 
poesie şi a murit, uitat, întrun spital. Acest poet, după ce a examinat 
pe <Lilica Hasdeii> a rămas pe gânduri și a dis unui prieten dor atât: 
<Are să ajungă departe !2) Cine putea prevede, însă, care era să fie 
sfârşitul vieţii pămîntesci al unei aşa de strălucite inteligenţe. După 
cum dice însuși Scurtescu: 

In vis este vicța şi vi&ţa e ca visul: 
Sintem, atâta scim! « 

Dar nu putem cunosce ce margini are-abisul 
In care ne ?nvârtim ! 4) 

Julia Hasdeii a scris Versuri, cari aii uimit chiar şi pe cel maţ 
mare poet al I'ranţei contemporane, pe Sully Prudhomme, — versuri 
nemuritore și multe fără de asemiinare. 

Ea admirase și se inspirase de multe ori de la măreţia cugetărilor 
marelui poet frances, dar pe când la Sully-Prudhomme e o continuă 
luptă între îndoială şi credință 5), la Julia Hasdeii credinţa e limurită, 
neindoelnică şi versul își înalță poesia fără de şovăialii către misterul 
lumilor metafisice. 

Ea simte Divinitatea îu tâte manifestările Firii, îi cunâsce puterea 
şi pare a dice în fie-care vers: 

Moi, je ne suis qwun brin d'hysope dans la main 
Du Seigneur tout-puissant qui m'octroya la grâce 9). 

  

  

1) Julie Hasdeu, femme-potte de la Roumanie, introduction aux Bourgeons 
do4yril, i 

2) Julia B. P. Hasdeii în „Revista Nouă, an. 1; No. ui şi în Portrete ise 
torice, 1894, pp. 159—210. pa 

3) N. 'Țineu, W. Scurtescu, în «Revista Nouă», an. V, No. 11—12, pag. 404 
+) „Vieţa şi visul“. . ” - 
5) O sintetisare a acestor idei ale lui se pâte vedea în versurile din „Intusă&, 

« Stances», „La vie intârieure“, 
6) P. Verlaine, Liturgies intimes, „Asperges-me€.
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Intruna din cele mai celebre poesii ale sale, Julia IHasdeit dice cu 
o. siguranţă de stoic şi cu speranță neclintiti de: creştin, înfruntând vi- 

jeliile pesimiste : : 

Je ne “nais point la vie et ne <rains pas la mort, 
Car la mort est fâconde et source de lumitre. 
Ce n'est pas d'un sommeil cternel que s'endort 
Le mourant qui s'affaisse en fermant la paupiăre — 

căci sufletul lui se duce în alte lumi şi "n alte corpuri. E ca'o cupă 

fermecată, o cupă din basme, din care — pe rând — pot să bea mulți, 

fără 'ca să fie vrodată golită. Iar corpul, rămas aci jos, slujesce şi el 

lă ceva, în marea rânduială a Firii: el va servi de hrană pămîntului, 

care îl produsese odată. Trupul, lipsit de suflet, e întocmai ca un stră- 

vechiti și nobil castel, odinidră plin de sgomot, de veselie și de serbări, 

far acum părăsit şi uitat, căici stăpânul a plecat în ţări depărtate. Printre 

ruinele şi dărâmăturile lui cresce încetul cu încetul verdeţa, — se în- 

tinde o bogată vegetaţiune: Și ast-fel prin înţelepciunea Tirii: 

La stve de la vie a jailli de la mort! 
Ainsi le. corps mortel que la fange recouvre 
Na pas encore fini sa tâche diici-bas: 
La terre s'en nourrit, puis, fertile, s'entr'ouvre 
Pour qwun nouvel enfant s'&chappe de ses bras 1)... 

Ar dice'un chimist: Carbon, oxigen, azot, etc.! Da! și tot așa 

dice și Julia Hasdeii; dar ea atinge acele culmi visate de atâţia poeţi 

de a putea uni sciința cu poesia, —- înălțimi la care atât de puţini, ne- 

mărginit de puţini ai ajuns. : 
Cugetarea ei, neaservită nici unei teorii filosofice, se mișcă liber 

în domeniul diferitelor sisteme : O nuanţă evoluționistă altoită cu idei 

spiritiste și darwiniane, dar, mai presus 'de tâte, o nestrămutată cre- 

dință în Divinitate. | 
Julia Hasdeii se închina. înaintea progreselor sciinţifice, cari în 

nici-un cas nu ai contradis nici-odată, şi nu pot contradice fundamentul 

religiunilor— cel mai mare filosof modern, un.positivist, Herbert Spencer, 

a demonstrato —; dar ea se simţia adânc impresionată de peirea trep- 

tată a poesiei în lume, — peire adusă de multe ori de sciinţă. E lă- 

murit lucru, că analisa punct cu punct a productiilor artistice, de pildă, 

ucide mult din plăcerea, care se nasce la vederea totală a unci- opere. 

Și câţi artişti nu ai suferit acest chin de a vedea că ideea lor.nu pote 

1) Julie Hasdeii, Bourgeons ÎAvril, „La mortii.
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lua ființă decât printr'o începătore analisă a unor elemente, de multe 

ori nepoetice, apoi sintetisate spre a da nascere unei concepţii întru 

cât-va apropiată de închipuirea minţii lor; saii câtă nepliăcere pentru 

un critic de a artita parte cu parte frumuseţile unui tot — tabloii, poesie, 

statuă — faţi de impresia produsă la prima vedere a operei totale! 

Ca să producă un tabloi, Leonardo da Vinci, — de exemplu, — trebuia să 

fie cunoscător al anatomiei și fisiologiei corpului omenesc; să cunâscă 
adânc vicţa în mişcare, în punctele presupuse de repaos, în linişte şi 

în vibrare desăvârșită. O poesie analisată vers .cu vers, vorbi cu vorbă 

își pierde din farmecul ei poetic, din misterul, care învăluia vibrarea 

unisonă a inimilor poetului şi cititorului; ajunge aţi face impresia unui 
decor .de scenă, care vădut de aprâpe, se reduce la câte-va pânze zu- 

grăvite în trăsături .mari, dar. cari de departe aii aspectul grandios al 

unui răsărit de lună, al unui urcuș de munte presărat de mușchii verde, 

oră al unui elegant salon din vremea lui Ludovic al XV-lea. 

Acestea erai desilusii, dureri ale doritorilor de perfecţiune, ale 

poeţilor, pictorilor, ale artiștilor. Adi sciinţa lărgesce din ce în ce acest 
cerc al analisei și caută să 1 întindă, pe cât posibil este, asupra tutulor: 
Voesce să arate lumii întregi, că — lucru neexact, nu tot-de-a-una sciinţific, 

ci numai une-ori — că multe din înfâțişările cele mai înalte, mai ideale, 

sînt basate pe cea mai grosolană realitate. , 

In contra acestei analise,. ucigătore de pocsie, far nu împotriva 

sciinţei în sine, se plângea Julia Hasdeii : | 

Lorsque je veux chanter les troubles de mon coeur, | 
_Un philosophe vient, grave et dun air moqueur, 

De tous mes sentiments m'Enumdrer les causes, | 

En me citant Ovide et ses metamorphoses, 

Et m'expliquant avec une precision 
„Digne d'un medecin donnant sa potion. 

Si je veux, d'une femme 6l€gante et divine 
Dâcrire la beaut€, la peau rosâe ct fine, 
Un chimiste me vient, son lorgnon sur le nez 

Raconter tous les corps qui s'âtant combints 
Out produit cette chair si veloutee et tendre, .; 
Et je sens des frissons de terreur.ă Ventendre!, 

Urmaşă de voevodi, de castelani, de mari boctri luptători pentru 

“țară, Julia Hasdeii avea o inimă viteză. Pentru ea vicța ideală era vre- 
mea Evului Medii — acea nâpte luminată de atâtea stele strălucitâre» 

  

1) Julio Hasdeii, Bourgcons d'o4vril, „La Muse ct la potte“,
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Le bon vieux temps de la chevalerie 
Oă on croyait ă Pamour, & Phonneur... 1) 

Pe acest depărtat — şi deci cu atât mai poetisat — trecut, l-a cântat 
Julia Hasdeii cu. tâtă puterea unui truver, invocând vremurile luj Carol- 
cel-Măre și Roland sai ale regelui Artus. E un volum de versuri C/e- 
zalerie, dar din el se înţelege, se simte mai cu putere vicţa, idealurile 
și obiceiurile cavaleresci de cât din răsfoirea a deci de volume de istorie. 
Sînt imagini de situaţii, de pasteluri — purtând pe ele pecetea vremii 
de atunci — pe care le vei zări din două sai trei versuri, O sală bol- 
tită, de castel, în care seniorul apare înconjurat de răsboinici, de valeți 
şi de bufonii săi; o cameră gotică, în care castelana brodeză, adâncită 
în gânduri, întrun scaun cu spătarul înalt și sculptat, pe când lumina 
străbate discretă printre gâmurile pe cari se văd pictate armoariile no- 
biliare 2); imaginea Parisului de altă dată, așa cum l-ar descrie pana lui 
Victor Hugo în Notre-Dame de Paris: prea nobil şi prea burgez, stu- 
dios : - în care studenţii n'aveaii ce mânca și dormiati pe pae, dar se 
îmb&taii de armonia versurilor lui Virgil, — un oraș cu turnuri gotice, 
cu balcâne sculptate, deasupra unor strade strâmte prin cari se vedeaii 
trecend dâmne în costume elegante — ale căror „traînes“ grele erati pur- 
tate de pagi vioi —, ori seniori cu faţa ascunsă, de frigul iernii, în man- 
taiia de catifea, ori călugări” desculți, dar grași, rotundi și potoliţi...*) 

Şi câte scene... Visurile castelanet așteptându-și soțul și trestrind 
la sunetul cornului ce anunţa sosirea învingttore ori pote nenorociti a 
războinicilor! Tintra fată al cărui logodnic plecă la cruciate, iar ea viseză 
gloria viitâre a iubitului ei, care vitez și fără grijă plecă la Pimintul- 
Sfînt, purtând în mâna-f puternică stegul cu flori de zrin!,..4), 

„> ss» Şi când de la acest. trecut poetic, își întorcea ochii spre 
vremurile de faţă — neplăcute și mai mult prin benghiurile actualitiiții, 
evidente fără de voe — atunci poeta simţia că seninătatea-i se întunecă, 
dispare și un regret, neînsoţit însă de pesimismul doritor de Nirvana, 
coprindea poetica-i cugetare, care se refugia din noii în trecutul des- 
pre care dicea: 

Cette vie hcroique et pleine de pârils 
Vient tres souvent hanter mes râves pudrils ; 
Elle est fort ă mon gout, et souvent je regrette 

  

1) Julio Hasdeii, Chevalerie, «Le bon vieux. temps», 
2) Ibidem, „Le page endormiă, 
3) Ibidem, «Paris dW'antan». 
4) Ibidem, „La fiancâe du Croisâ,
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D'âtre nce en des temps un peu trop raffines 
Ou Pon trouve Phonneur et Pamour surannes 

Et dans lesquels un fou peut seul âtre pottel). 

In vremuri fericite, dice ea într'una din poemele sale, poeţii eraii 

un fel de Dei pe pămînt: regi şi popore îi cinstiaii și se închigaii gloriei 

lor; un sclav dacă era poet devenia liber și chiar prieten Cesarilor; 

antichitatea îi credea sacri. Mai târzii, în Evul Mediă, fieroșii Ger- 

mani ascultati, îmblândiți, ritmul care răsuna de pe buzele cântăreților. 

In războiă ei dati avint luptătorilor; în dile de pace înnălţait inimile. 

Chiar dacă — sărmani truveri, minestingeri saii trubaduri — rătăciaii din 

castel în castel, ei se simţiaii fericiţi, căci aveai consciință de valdrea 

lor: simţiati o inspiraţie mai mult de cât omenâscă vibrând în sufle- 

tele lor. 

Aujourd'hui tout gamin d'ecole versifie ; 
I'“homme ne connait plus la foi qui fortifie ; 
Pour lui la poesie et un jeu, — passe-temps 
Tout au plus bon ă faire amuser des enfants. 
Les poctes sont gens inutiles sur la terre, 

Car nul ne comprend plus leur râve solitaire, 
Car ils ne savent plus râver, se recueillir. 

4 
Și Musa, părăsită, își rtisbună pe foştii sti supuşi, descriindu-i în 

colorile cele mai posomorite. 

En vain je les appelle et les veux accueillir: 
Ils ne m'Ecoutent plus et detournent la tâte. 

"Tous versificateurs, et pas un seul potte! 

Jeunes gens, etincelle est morte dans votre âme 

Et vous ne sentez plus dans vos coeurs nulle flamme ! 
Jeunes — que dis-je, htlas! enfants, vous Ctes vieux, 

Car vous n'avez aucun feu sacre dans vos yeux, 
Car un sang froid circule en vos veines glacces, 

Car aucun sentiment manime vos pensces 12). 

Julia Hasdei era aceea, despre care vorbind Sully-Prudhomme 

dicea: <Je suis stupâfait de la precocit€ de cette jeune intelligence ct 

de ce talent dâjă si sâr î un âge ou les essais poctiques ne sont or- 

dinairement encore que-de tâtonnements. Jamais je n'ai reconnu plus 

clairement qu'en lisant les podsies de Mile Hasdeu en quoi consiste 

15 Julie Hasdeu, Chevalerie, „Vers le passs'!. 

2) Item, Bourgeons d'eAvril, La „Muse et le potte“,
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laptitude au langage des vers». «II existe, je ne sais comment, dans 
chaque langue, une musique toute spâciale, merveilleusement approprice 
ă Lexpression des mouvements de lâme et qui s'organise spontane€- 
ment comme la langue meme et avec elle; les pottes sont les deposi- 
taires de ce signe naturel intimement uni au signe conventionnel par 
un lien mysterieux. Mile Hasdeu ctait lun de ces depositaires. Son 
talent est comparable â une fleur exquise dont l'eclosion î ste brusque- 
ment interrompue, inais.dans laquelle le botaniste reconnait tous les 
caracteres de la plus rare varicte» 1), 

In discursul funebțu, pronunţat — cu măestria-i cunoscută — la 
mortea acestei strălucite poete şi cugetătâre, d. Gion dicea: 

“Ei, căruia Revista Nouă a încredințat jalnica ondre de a da fetei 
Directorului s&i cea din urmă închinăciune, am audit anul trecut, cu 
bucurie şi admiraţiune, pe domnişăra Julia Hasdeii discutând înaltele 
speculaţiuni ale filosofiei contimporane, despicând şi elucidând cu feno- 
menală pătrundere cestiunile istorice și artistice, conducând conversa- 
țiunea cu sciinţa bogată a învățatului de frunte, cu gustul și graţia 
fascinantă a fecidrei. Scenă de neuitat! — având drept fond Carpaţii şi 
bulgărul de aur care se ridică în verdcţa întunecată a muscelelor, mâ- 
năstirea Curtea-de-Argeș, şi drept personagii de căpetenie pe domni- 
șora Julia Hasdeii, care desfășura înaintea ochilor noștri, în trâmbe ne- 
sfârșite, podâbele unei superbe inteligențe ?). 

Așa a fost cunoscută Julia Hasdeii de cei cart ai avut norocul 
să-i asculte vorba armonidsă; așa apare celor cari îi citesc gândurile 
tipărite în filele cărților! 

Dar acest spirit, care fusese agitat de atâtea mari probleme, care 
întrevăduse atâtea imperfecţiuni ca și neajunsa perfecţiune, păstra totuș 
— de multe ori — seninătatea și cugetarea neposomorită a copilului 
care n'a simţit în nici un fel asprimea vieţii și care pote deci să pri- 
cepă și să simtă într'adevăr bucuriile pe cari timpul le întunecă. Pocta 
care cântase „La.Mort“, care glorificase puterea Divinităţii și iubirea 
mistică în „Petraque ă Laure“ și tâtă strălucirea cavalerismului, — iubia 
cu pasiune literatura n6stră poporană — ca şi tot ce era adevtrat româ- 
nesc —, iar la mârtea celui mat de frunte culegttor al basmelor nostre, 
Julia Hasdeii, care ţinea așa de mult la acele „contes d/zus“ scria tatălui 
scii una din cele mai emoţionante scrisori cu privire la stingerea lui Ispi- 

1) Sully-Prudhommo, în Chevalerie [Julie Hasdeu], pp. VI—VII, 
2) G. 1. Ionnoseu-Gion, Portrete istorice, pp. 192—193.
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rescu?), ale cărui povești se apucase — pe când era bolnavă — a le tra- 
duce în franţuzesce?). 

"In post-faţa la Borroeous d'Aoril, d. Hasdeii publică o scrisâre a 
poetei, scrisă în împrejurările cari se vor vedea. Scris6rea, care nu era 
destinată publicităţii, dă măsura acestei sincerităţi a vieţii de basm în 

care triesce copilul şi omul cari pot să se depărteze de necazurile dilnice, 
trăind întrun fel de vis fericit și despreţuind frământările nestinse ale 
lumii nesăturate de dorinţi, Iată ce spune d. Hasdeii, înainte de a re- 
produce scris6rea. a 

In August 1887, d-sa află pentru întâia ră de existenţa produc- 
ţiilor literare ale fiicei sale. După rugimintea d-lui Hasdeii, tîntra poetă 
îi citesce câte-va bucăţi cari, firesce, impresioncză puternic pe cel mai 
de frunte literat al nostru. Julia Hasdeii refusă însă de a le publica; 
dar, pe furiș, d. Hasdeii reuşesce a pure mâna pe patru pocsii, luate 
la întâmplare, pe cari le duce la diarul Z'/toife Roumaine, ce apărea 
pe atunci. Aug. R. Clavel, redactorul literar al gazetei, le publică în- 
soţindu-le de un studii întitutulat: JZ//e Julie Hasdeu comme pote. 
Atunci poeta, după ce stă cât-va timp supărată de stăruința tatălui 
sti de a-i publica din versuri fără de voe, adresezi lui Clavel o scri- 
s6re din care iată câte-va rânduri: 

<Si quelque chose a pu me faire oublier le regret que ai ressenti 
de voir publices ces premitres ct humbles productions de ma plume, 
c'est la fagon dont vous les avez comprises et interprâtces. Vous avez 
bien vu qu'en tout et partout je dcteste l'affectation et la pose, que j'aime 
par-dessus tout la franchise ct la vcrite, deux choses qu'aujourd'hui 
on ne trouve plus gutre que chez V'enfant; et c'est pourquoi, en depit 
de tout et autant que .possible je veux rester enfant par le coeur, bien 
enfant> 5). 

Dar tocmai acestă sinceritate, simplu dar poctic exprimată, a făcut 
pe Julia Hasdeii să producă versuri de o delicateţă de simţimînt egală 
cu a celor mai mari poeţi. Citiţi, de pildă, întâia poesic din Porrgeous 
d'Avril, „Lievantail“, şi veţi avea impresia că, între filele unui elegant 
volum, aţi găsit un trandafir păstrat din f(rumâse vremuri trecute, pe 
cari le evocă delicatul săi parfum. E o graţie încântătâre de la înce- 
putul până la finea celor 16 strofe în cari se cântă 

Ce mignon jouet du sitcle des marquises, 

Poeta, în versuri de cea mai fină poesie, îţi arată vicţa de la curţile 

  

1) Julie Hasdei, 7hcârre, p. 3p. ! 
2) B. P. Hasdoii, Sarcasm și Ideal, Povestea Crinului, p. 8. 

-3) Bourgeons d'e4vril, Un portrait, pp. 205—210, 
. ce
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marilor seniori și ale regilor Franciei. Din eleganța și gentileţea versu- 

rilor ci răsar complete vecuri întregi: de la strălucirea curţii de Valois 

şi a Ludovicilor până în vremurile marii revoluțiuni. Către sfârşit tabloul 

iea înfăţişarea melancolică a repretului după trecut, după vremurile poe- 
tice, în care — la balurile Regelui-Sore — sunetul vidrelor turbura dulcea 

liniște a palatelor şi a parcului din Versailles ; după timpurile când în- 

floria un Ronsard, un Corneille saii Racine: 

Aujourd'hui tout est mort: et marquis et marquise. 
Les boudoirs sont fermes ; les violons rouilles 

Se sont tus, car leurs vieux airs ne sont plus de mise. 

Ils dorment, ces objets jadis si reveilles. 

L'&vantail, dans son frâle âtui de carton rose, 

Lui, qui sur les seins nus des belles resida, 
Dort comme eux, et parfois, dans son sommeil morose, 

Il r&ve des aveux auxquels il presidab). 

Pare că poeta îţi arată urmele neșterse ale unor mistere sacre. 

Simţi o emoție pe care ai avea-o când, în vis, ai vedea pe un neaș- 

teptat descoperitor al tainelor trecutului, că te conduce încet şi tainic 

pe sub umbrișurile unei păduri a vechii Galii, şi acolo, în funduri de 

colnice, departe, unde numai mintea pote. să străbată, îţi arată pe un 

bătrân preot Druid, pe care vremea l-a uitat și care, neclintit, aşteptă de 

vecuri să se întârcă în prejmă-i sutele de credincioşi. Nu-i turbura 

odihna, îţi dice misteriosa ta călăuză:. pote că realitatea brutală i-ar 

stinge flacăra poetică din sutlet și vicţa lui totă ar pieri într'o clipă! 

„+ Așa sa stins şi Julia, Hasdei. Când realitatea brutală și poso- 

morită a scos-o din visurile cei poetice, a fost dor pentru clipa în care 

„a priceput că piere din vicţa pămiîntescă. Și atunci a fost un moment 

de neinchipuită durere pentru cei cari o 'nconjuraii; aii fost minute în 

cari nai credut în realitatea unei nenorociri care trecea peste mar- 

ginile chinurilor omenesci... Dar ceasurile treceai, vremea neîndurati 

își urma călătoria-i fără de sfârșit; şi când părinţii și-ai ridicat capul 

albit de necazuri din mâinile apăsate peste ochii isvoritori de lacrimi, 

ei ai zărit în mijlocul tristului palat al Archivelor, că Julia 

Pe catafalc întinsă, de flori împresurată 
Sta alba şi frumâsă. La cap îi ard făclii. 
In jurul et sadună mulţimea "'nfiorată 

Şi gurile sînt mute și minţile pustii. 

1) Julie Hasdei, Bourgeons de4vril, „L'Evantaili. ă
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Ea dârme, şi pe chipu-i de stintă lumineză 
Misteriosul zîmbet al liniştii de veci. 

Pe lustrul frunţii j6că a geniului radă, 
Şi'n malestatea morţii ea pare că viseză, 

La pept ţiindu-'și crucea cu degetele-i reci. 

Aşa o Iti pe braţe în harna-i de mirâsă, 

Şi ?n cântece de preoţi o culcă în sicriit. 
Cu tălpile 'nainte încet o scot din casă. 

Plângend al sti o chitmă. In urma e! se lasă 

Pe tâte 'ngheţul morţii, — muţenie, pustii 1), 

Doborit de dureri, sfâșiat de neasemuite chinuri în lipsa mârtei, 

bătrânul și ilustrul ef tată a cules rând cu rând tot ce mintea fiicei sale 

produsese în vicţa-i pămintâscă. ŞI faima el s'a dus departe. Celebrităţi 

ca Sully-Prudhomme, De Gubernatis, Louis Leger, Boutroux, etc., aii 

înfățișat lumii străine scânteerile de genii! ale aceste! neasemuite cân- 

tătâre a idealului. D-nii Gion, Delavrancea, Speranţiă, Lecca, nemuri- 

torul Odobescu, și atâţia alţii, att adus la noi, în repetate rânduri, prinos 

de laudă celei mai înalte manifestări poetice a nâmului românesc, în 

vreme ce părintele cel mai îndurerat scria, cugetând la fiica sa: 

Lungi nopţi prescriă, lar diua tiparul pironesce 
Inalta-ţi cugetare : foi dupa fol răsar. 

Cu lacrămi şi suspine, 
Când tomul se gătesce, 
M& cred mal lângă tine: 
Btut-am un păhar! 2) 

Adi când aprâpe un decenii și jumătate a trecut din minutul când 

mârtea a rupt firul vieţii pămîntesci a Juliei Hasdeii, cuvine-se a nu uita 

că operele ei neclintite staii în faţa viitorului și-că tot mai departe se 

întinde faima lor neperitâre. 
O tragedie a fost sfârșitul vieţii, dar un imn înălţător e opera ei 

care se ridică superbă peste vremea ce ascunde, sub mantia-l de fer, 

durerile dar nu și nemurirea, 

Din „Literatură şi artă română, laliă-Septembre 1903, an. 

VII,-Xo. 7, 8,9; 29. 023—954, 

  

ID) A. Vlahuţă, „A fost de neertat“, < Revista Nouă, anul I, No. 11, şi 

în Poesiă vechi şi noul, 
2) Hasdoi, „Aşteptând'. | 

N. L. Ac, Siudă, 2
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LIMBAGIUL 

INFAȚIŞARILE LUI SOCIALE. 
—— 

«Graiul este reflectarea societăţii, el o creezi şi este creat de ea»!) Graiul şi dice un mare filolog. Limba nu există de cât spre a servi societăţii.. Un om singur n'ar avea nici odată nevoe de un asemenea mijloc de comunicare. «Noi vorbim ca să fim înţeleși: sintem obligaţi deci să nu spunem de cât vorbe ce pot fi ințelese de cei cari sînt în jurul nostru. Copilul învaţă idioma părinţilor si și nu pste, chiar de ar voi-o, să se desbare de ea. Acestă vorbire devine o parte a ființei și naturii lui și, atât timp cât face parte d'intr'o societate, este ţinut să vorbiască limba acelei societăţi. Invenţiunea unei limbi nouă ar fi o perdere de 
vreme, de Gre-ce nu s'ar găsi cine s'o înveţe și ast-fel ar dispărea ori-ce 
rațiune de a fi al acelui limbagii. Individul, el personal, n'are o anu- 
mită limbă; graiul este produsul Și instrumentul unci societăţi, ale cărei felurite schimbări le represintă, la ale căref legi se supune şi la al cărui 
progres iea parte» ?). | | 

Așa dar omul, care e un animal social, trebue să fi avut, la înce- 
putul acestei vieţi în comun, o tendință iresistibilă de a se exprima 
întrun limbagiă articulat. «Omul, dice tot Sayce, nu se va fi bucurat 
mai puţin de cât sălbaticul și copilul de adi — cei mai buni represen- 
tanţi de acum ai omului primitiv — de a-și desfășura acestă nouă pu- 

  

1) A.-H, Sayce, Principes de philologie comparte, trad. fr. par' E. Jovy, 
1893, p. 5» Cf. pp. 55, 133, 216. 

2) Ibidem, p. qi,
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tere pe care o descoperia în el> 1) și prin ajutorul căreia simţia că se 

pâte înţelege cu semenii sti, 

Sentit enim vim quisque suam quo ad possit abuti?). 

"Acest graiti primitiv nu era produsul unui singur om, ci era — așa 

dicend — expresiunea dorinţii și simţirii comune a celor cari duceaii o 

vicţă împreună, a tribului — mai târdii —; nu era zzvențiunea unui in- 

divid re-care formând nisce expresiuni cu totul streine de felul de a 

simţi al tovarășilor săi, fiind-că nici n'ar fi fost posibilă o asemenea 

originalitate, nici mar îi slujit la nimic: 

Cogere item pluris unus victosque domare 
non poterat, rerum ut perdiscere nomina velient. 
nec ratione docere ulla suadereque surdis, 
quid sit opus facto, facilest: neque enim paterentur. 
nec ratione ulla sibi ferrent amplius auris 
vocis inauditos“sonitus obtundere frustra ?). 

Este dar în afară de îndoială, chiar după o primă și fârte generală 

privire, că vorbirea e nu numai un factor ci și un produs social. 
Câte-va din înfăţişările acestei, manifestări sociale — vorbirea — 

vor alcătui încercarea de studiii aci începută;. și prima cestiune, care în 
mod firesc, se presintă minţii cercetărilor ca și cititorilor, va fi: ori- 

ginea limbapiului. 

ORIGINEA LIMBAGIULUI DUPĂ DIFERIȚI CUGETĂTORI 

In linii generale, mai tâte autorităţile filologice și filosofice admit pă- 

rerea despre originea socială a limbagiului, cam în felul poetului epicureia 

ale cărui versuri le-am citat mai sus. Deosebirile încep de la amănunte; 

și dacă împărţim pe combatanți, pe cercetorii originii vorbirii în 'două 

mari tabere, după cum face Ribot, într'una din operile sale), deose- 

birea între acești învăţaţi va consista mai întâi în faptul, că unii plecă 

de la instinct, Yar alţii au în vedere evoluţiunea progresivă. Din prima 

tabără, Heyse susţine că vorba e-un produs necesar, la care n'a luat 

parte nici reflexiunea, nici voinţa și care derivă d'intr'un instinct secret 

al omului, așa cum susţine şi Renan. Max Miller spune că omul se 

nasce vorbind, după cum se nasce și gândind. Steinthal dice că lim- 

1) Sayco, Op. cit., p. 96. a 

2) Lucretius, “De rerum natura, V, 1033. 
3) 1dem, V, 1050—105$. 
4) Th, Ribot, D'Evolution des idces gânerales, Ch. IL, La „parole.
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bagiul nu e nici o invenţiune, nici un produs înnăscut, ci o creaţiune a 
-omului; dar autorul nu e spiritul reflectat. Tot așa susţine și d. IHasdeii, 

cel puţin în privinţa părţii din urmă, când spune: „Limba se începe la 

om prin fercepțiune, nu prin apercepțiune. Percepțiunea resultă dintro 
impresiune directamente produsă de un obiect '6re-care asupra simţu- 

rilor —, fără nici un amestec al cugetării“!), Limba e o manifestare 

completă a sufletului; nu numai cugetare, saii numai simţire, ci o de- 

săvârșită representati a tutulor manifestărilor psichice?). 
Forte aprâpe de aceste păreri se pâte aşeda teoria în destul de 

cunoscută a lui Noirt. Acesta susţine că limbagiul. este născut din 

simpatia activităţii. Omul, fiind cea mai sociabilă fiinţă, a trebuit să 

lupte împreună cu semenii sti împotriva nevoilor” vieţii. In acestă 

luptă umăr la umăr, tot ce se petrecea era repede observat şi deve- 
nia comun. Când Gmenii munciaii sali când muncesc acum și mușchii 

le sint supuşi la o mare tensiune, ci simt un fel de uşurare în emi- 

terea de sunete. Aşa când un muncitor înfige casmaua în pămînt sati 

se căsnesce prin încercări des repetate să întroducă un par întruz 
teren relativ mâle, el seste un fel de sunet, fârte uşor de observat, şi 

care scmănă cu un / sati un ia; unii scot chiar strigăte lămurit arti- 

culate la ridicarea, la împingerea sai tragerea unei mari greutăţi. Aceste 

sunete, numite de Noirt c/amor concomilaus, tar de Max Miller c/amor 

significaus, sînt începuturile semnelor unei acţiuni Gre-care și sint 74/7o- 

duse mai apoi spre a indica împrejurarea în care se iviseră. La între- 
barea : de ce animalele nu vorbesc? — căci și ele scot Gre-cari sunete 

în anumite împrejurări, de ex.: gâfâiala unui câine care fuge. etc., — 

Noir€ răspunde că animalele ne avend un grad de sociabilitate așa de . 

inalt ca omul, nu pot ajunge la un acelaș resultat. Acdstă teorie, pe 

care Max Miiller și L. Carrau.o primesc cu Gre-care reserve), pe care 

inveţatul psicholog Ribot o menţioneză ca model de syrestesieY şi care 
entusiasmeză pe unii?), e — fără "'ndoială — exactă, fără a fi pote singurul 

mod de explicare al originii limbagiului. Er. Miller susţine o tesă analogă 

cu acestă teorie care face din vorbă o fiică a voinţei, un produs al 

sociabilităţii. 

1) B. P. Hasdeii, Cuvente den bătrână, t. LUI, 1881, Principie de lingus- 
tică, p. 49. 

2) Ibidem, pp. 46—s51. | 

3) L. Carrau, Ltude sur la thâorie de b'evolutiou, 1S79, pp. 284-288. | 
4) Ribot, La psychologie des: sentiments, 1S96, La sympathie et les €mo- 

tions tendres, p. 229, 

5) M. Monealm, [origine de la pensce ct de la parole, 1900, Premitres 
societes humaines, i i
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Dar nici partisanii evoluţiunii progresive, cei cari admit trei pe- 

riâde în desvoltarea vorbirii — și anume: strigătul, .vocalisaţiunea şi 

articulaţiunea și cari derivă limbagiul intelectual din cel emoţional — 

nu pot fi adversarii părerii că vorbirea e un factor social. Dacă nu e 

un produs al societăţii, așa cum susţine L. Noir6, cel puţin se desvoltă 
numai graţie societăţii, — fapt pe care nu l-ar putea contradice teoria 

lui Steinthal, și care se împacă și cu susţinătorii. onomatopeei, cu cei 

cari pun între isvorele graiului omenesc „imitări și modificări însoţite 

„de semne și gesturi, de felurite sunete naturale, de strigătele altor 

„animale și de strigăte instinctive proprii chiar omului!)* — părere sus- 
ţinută de Socrate, Platon și alţii şi care trebue primită cu necesitate 
dacă e vorba de acele „vorbe inventate, artificiale. imitative, pe care 
„tâtă lumea pote să le creeze la moment“ ?). Chiar dacă o invenţiune 
e proprie unui individ?), spre a putea rtimâne, spre a putea exista, 
trebue si fie acceptată de cei-l-alți membri ai societăţii, trebue simțită 
de fie-care ca și cum ar fi plecat de la el, trebue zzzzază fără sforţare, 
mai ales că unul din cele dout mari principii conducătăre ale limba- 
giului, pote cel mai puternic, e principiul „cât mai puţinei sforțări, — 
al /eneit)“. 

In fine, Geiger susţine că vorbele sint nisce imitări ale mișcărilor 
gurii. Simţul predomnitor la om fiind v&dul, înainte de a vorbi Gmenii 
se înţelegeaii prin gesturi. Aceste „grimaces“ ale gurii, completate şi 
luminate de gesturi, deveniaii semne pentru alţii, cari le dati tâtă aten- 

ţia —, pentru a înţelege cele spuse. Când deci sunetele articulate ai 
“apărut, 6menii se serviaui de un graiit mai mult sati mai puţin con- 
venţional. 

Și din acestă ultimă teorie, ca și din cele anteridre, graiul articulat 
apare ca un act social, făra a mai vorbi de limbagiul fără cuvinte, prin 

semne, etc., așa cum îl.este comun omului și animalelor*); iar refe- 

rindu-ne numai la cel d'întâiii vedem că vorbirea e o producţiune socială 

1) Darwin, La descendance de L'homme, trad, franc. par Edmond Bar- 
bier, p. 92, 

2) Max Miiller, Nouvelles legous sur la science du langage, 1568, trad. în. 
par G. Harris et G. Perrot, t. I[, p. 4 

3) &. Tarde, Les lois de fimitation, g-itme «d. 1900. 
4) Sayco, Principes de philologie comparce, pp. 25—30, 247. 
5) G. I. Romanes, //Intellisence des animaux, trad, franc. 1880 ; idem, 

P'Fvolution mentale che les animaux, trad. fr. ; idem, L'Evolution mentale cheș 
Phomms, 1891, trad. fr. par HI. de Varizny. DL. Şăinenu, Graiul fâra cuvinte, 
<levista Nouă», an. V, n0 1i—r2, Febr.—Marte 1803, PD. 447—453 i idem, Gra- 
malica Şi togica 1591, V, Limba şi cugetarea ; etc.
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și „aşa cum 0.găsim e o creaţiune a omului ca și pictura ca şi ori-care 
alta d'intre artele frumâse 1)“, 

GRAUL ŞI ARTA 

Cu nici o altă manifestare socială nu e în mat strânsă legătură 
vorbirea de cât cu arta, cu care unii o și confundă sai cel puţin o 
impreună în multe puncte. Spre a învedera şi mai mult acest caracter 
social al graiului, iată, forte pe scurt, dout trei puncte de asemănare ale 
acestor dout forme de exprimare ale unor fenomene sulletesci. 

Limbagiul, despre care Sayce dice că e o „artă după cum e și 
o sciinţi“?), e studiat de mulţi anume ca o artă?). Așa face, de pildă, 
Spencer când explică origina comună a vorbirii, a danţului și a cân- 
tecului, diferenţiate apoi încetul cu încetul prin trecere de la omogen 
către eterogen“) conform legii evoluţiunii, — fără a mai vorbi de strânsa 
legătură d'intre vorbirea scrisă și artele plastice — lucru asupra căruia 
insistă de mai multe ori%). A vorbi despre limbagiit şi despre music, după 
Spencer este a vorbi despre împărţirea limbagiului primitiv în două: ex- 
presiune a gândirii și expresiune a sentimentului, având în vedere că 
desvoltarea acestuia din urmă peste un anumit grad dă nascere musicii, 
care nu e de cât forma ideală a graiului pasiunii 6), 

Pentru a lămuri și mai bine asemenările dintre aceste dout ma- 
nifestări ale societăţii omenesci: arta și vorbirea, să încercăm a face: 
o paralelă între ele spre a vedea dacă şi una și alta pot sai nu să 
exprime tot ce cugetă, simte saă vrea un individ. 

Că vorbirea e la origină un produs social și a -continuat să fie 
un factor social, lucrul nu este îndoelnic. Despre artă ar fi de ajuns 
a pomeni teoria mediului şi a rasei, desvoltată de Taine în Pfi/osophrie 
de fart şi în L'Ilistoire de la literature anglaise, spre a învedera până 
unde se merge une-ori cu atribuirea de caracter social operelor artistice. 
Dar chiar cei cari nu admit pe de-a'ntregul vederile lui Taine, nu se 
gândesc a nega artei înfățișarea ei socială. Un poet-filosof arată, într'o 

  

1) Sayco, Prince. de philologie comparte, p. 40. 
2) Ibidem, p. 131, Cf, Horno Tooko citat la Darwin, vol. cit, : Descen- 

dența omului, p. yo. 
3) Gaucklor, La beau et son histoire, 1873. G £. vI, LPÂrt de la parole. 
+) Sponcor, Les premiers principes, trad, fr. par M.:E, Cazelles, 1897, $ $ 

125, Pp. 317—321. 

5) Ibidem, pp. 312—317, S$ 123—124. 

6) Idem, I:ssai sur la progris, trad. franc. par Burdeau, 1895, XII, Origine 
et fonction de la musique. Cf. G; Sorgi. La psychologie pPhysiologique, trad. fre 
par M. Mouton :SS$, Livre IV, ch. VI, $$ 379—383, pp. 366—370..
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operă a sa 1), că arta are drept cel mai înalt scop al ei de a produce 

o emoțţiune estetică de un caracter social; iar pe Gmenii geniali îi arată 

„ca pe' nisce puteri de sociabilitate, ca pe nisce creatori de medii în- 

cunjurătâre lor, ca pe nisce forţe radiante de idei și emoţiuni, pe când 

talentele sînt, așa cum spune Taine în genere, nisce reflectâre ale ideilor 
primite de ei de la societate. 

Dacă graiul e social, cu atât mai mult ni se presintă arta ca atare; 

in cât poetul dice: | 

* Je me sens pris d'amour pour tous ce que je vois. 

art, c'est de la tendresse?). 

Cercetând paralel unele manifestări ale artei și ale vorbirii, se va 

lămuri și mai bine acestă asemtnare a celor dout fenomene psichice 

în modul lor de producere ori de exprimare. Putinţa sati imposibilitatea 

artistului sai unui simplu vorbitor, de a exprima tot ceea ce simte, tot 

ceeu-ce vrea — e punctul în jurul căruia 'se vor grupa elementele aces- 

tei discuţiuni, | 

: Cuotut şi cugetare, 
<Limbagiul este gândirea vorbită», dice Sayce?), saii este cexpre- 

siunea gândirii» , <învelișul ci» 6), «vehiculul ei» $) și al sensului; e 

«servitorul ideii» dice un altul”), și așa mai departe, — toţi spunend, 

în resumat, că nu se pâte nasce un cuvint fără de o cugetare cores- 

pundătâre. Dacă, din acest punct de vedere, cestiunea este lămurită, 

nu tot așa se pâte dice și despre problema existenţei unei gândiri, unei 

cugetări, fără de cuvintul care s'o psti represinta, exprima, aduce la 

lumină. E drept că filologi de însemnătatea lui Max Nliiller ai afirmat 

că după cum nu există cuvînt fără de gândire, tot „așa nu pote exista 
nici cugetare fără de cuvint representativ al ei8). 

In realitate însă, lucrul e mai grei de cât sar părea la o primă 
vedere și cestiunea este imposibil de resolvat pe o cale pur filologică. 

E fârte adevărat că mijlocul cel-mai sigur de progres intelectual e 

fixarea cugetărilor în cuvinte corăspundătâre. Dar e re posibilă acssta 

2 

1) Guyau, L'CArt au point de vue sociologique, 1389. 
- 2) Idem, Vers dun philosophe, „VArt et le monde“, 

3) Principes de philol. comp., p. 24. 

4) Ibidem, pp. 67, 179, 217, 265. 
5) Ibidem, pp. 42, 216. 
6) Ibidem, pp. 122, 248. 

7) A. Darmestoter, La vie des mots, 1899, p. 37. 
8) Max Miiller, La science du langage, tr. fr. par G. Harris et G. Perrot, 

1876, IX-itme lecon, p. 460, şi Nowvelles legons sur la science du langage, 1367, 

t. 1, l-itme leşon, p. 84.
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în tot-de-a-una? Surdo-muţii din :nascere ab. saii nu cugetare, de și nu 

pot scâte nici înțelege vre-un cuvint? Unii îi pun în rindul maimuţelor d, 

Cu acesta însă cestiunea nu e isprăvită, de Gre-ce nu se pote nega că 

şi animalele ai un anumit fel de cugetare, nefixat prin cuvinte, și 

despre care vom vorbi imediat. Pentru a se vedea însă cât e de ne- 

sciinţific a declara că nu există cugetare fără de exprimare "verbală, ar 

fi de ajuns a cita diferitele casuri de afasii și amnesii și în special casul 

îndestul de cunoscut al Laurei Bridgemann. Acestă fată surdă și Grbă, 

de la vârsta de doi ani, nu avea la îndemâna ei, spre a se înţelege 

cu cei din casă, de cât simţul pipăitului. Totuş ea ajunsese a forma și 

pricepe cu vremea cuvinte, vorbe, forme de exprimare a gândirilor ei, 

dar pe cari forme nu le audise nici-odată, nici nu le văduse scrise. 

Iată mijlocul întrebuințat de un doctor, Howe, spre a putea pune în co- 

municare cu cea-l-altă lume, cugetarea acestei fete care presinta o în- 

făţișare patologică așa de curidsă. Ilowe puse pe tote lucrurile mai 

obicinuite, ca furculiţă, cuţit, lingură, chee, etc., .nisce cartâne cu nu- 

mele obiectului scris cu nisce litere în relief. Laura băgă de sâmă prin 

pipăit că liniile curbe ale vorbei „lingură“ erati alt-fel făcute de cât 

ale vorbei „chee“, de pildă, după cum și obiectele nu eraii asemenă- 

târe. | se dete în mână cartâne cu acelâși vorbe imprimate. Laura 

observă asemănarea vorbelor aplicate pe cartâne cu acelea ale numelor 

obiectelor ; şi drept probă ea puse cartonul cu vorba „chee“ pe chee 

şi cartonul „lingură“ pe lingură. Mai târzii i se dete litere isolate, şi ea 

le rândui așa ca să formeze vorbele: carte, chee, etc.; anume, i se puseră 

grămadi d'inainte și ea le scâse pe cele cari "i trebuiati spre a forma. 

vorbele cunoscute ei: chee, lingură, etc?). lată dar'o probă hotărâtâre 

că pâte exista cugetare fără de exprimare prin graiii. Negreșit că „vor- 

„bele cuvîntate saii scrise sînt ajutorele ideilor; ele le daii une-ori mai 

„multă precisiune, le tac mai lesne de mânuit — dacă se pste dice 

„ast-fel ; dar nu sînt neseparabile de idee. Cugetarea pote exista fără 

„de vorba care o represintă, și de fapt ea se formeză de obiceiii fără 

„de vorba corespundătâre saii 'naintea ei“ 2). 

Un cas mai hotărâtor de cât al Laurei Bridgemann nici nu putea 

fi invocat. Lucrul va fi şi mai clar când vom avea în vedere o împăr- 

ţire sciinţifică a cugetărilor, a ideilor. 

    

1) M. Moncalm, L'Origine de la pensee et de la parole, p. 56.  . 

2) Gilbort Ballot, Le langage intericur et les diverses formes de Paphasie, 

1856, pp. 57-58. Casul a fost citat mai întâiii de Kussmaoul, Des troubles de 

la parole, trad. franc., 188.4, p. 22. 

3) Ibidem, p. 6. C& W. Proyor, Lâme de Lenfant, tr. franc. par H. de 

Varigay, 1587, ch. XVI, pp. 291—314, ch. XVII, 353 sq;
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Romanes le imparte, în modul cel maj firesc, în trei clase:!) 
1) Simple, particulare și concrete, cari arată numai amintirea une! 

percepţiuni sensitive particulare ; | 
2") complexe, compuse sati mixte, cari consistă în combinarea 

ideilor simple, particulare sai concrete în acel fel de idei compuse cari's 
posibile fără ajutorul limbagiului și cari pârtă numele de receple sai 
idei generice. Acestea se aplică la clase întregi, fără însi a sc ridica 
la vre-un grad așa de însemnat de abstracţie în cât să pâtă da nascere 
celui de al ” | | 

3-lea fel de idei, adică ideilor generale, abstracte saii noţionale, 
numite concepte, cari nu's posibile de cât prin fixarea lor prin grai, — 
singurele feluri de cugetări pe cari le iea în' considerare Taine când 
dice că nu e cugetare fără de vorbă, conform teoriei lui Max Miller ?). 
Intre aceste dout din urmă feluri de idei e o deosebire asemenătore 
cu aceea d'intre amestec și reacțiune în chimie. Aceleși corpuri, cari 
pot da nascere unui corp compus, pot fi numai amestecate fără a da 
nascere unui noii corp, dacă nu se produce un anumit numtr de ca- 
lori, — dacă nu intervine abstracţiunea în casurile privitâre la recepte 
transformate în concepte, o | 

Primele două feluri de cugetări — ideile particulare și receptele — 
sînt comune omului şi animalelor. Romanes a strâns un numtr îndes- 
tulător de exemple cari să dovedescă o cugetare superidră une! idei 
simple la diferite animale”). Un singur exemplu : „O pisică vede pe un 
„om lovind cu ciocanul într'o pârtă și observă că atunci porta se des- 
„Chide ; aducându-și aminte de acesta când va. avea nevoe să trecă. 
„prin acel loc, ea va sări — se va agăța de ciocan — și va aștepta ca 
porta să se deschidă“ 4. Iată un exemplu de idee generică de causa- 
litate la un animal. Pisica n'avut la îndemână cugetările exprimate în 
cuvinte, spre a face un raţionament, un silogism prin ajutorul concep- 
telor; totuși cugetarea vagă, nedeplin limurită a receptelor a condus-o 
la un resultat evident datorit unei acţiuni mintale iar nu întâmplării. 
Există dară cugetare fără de exprimare verbală, scrisă ori imaginată 
în formă de cuvinte. De 'alt-fel de multă vreme și cugetători psicho- 
logi şi artiști ati observat acest lucru. Victor Egger, în prea interesanta 
sa lucrare despre Vorba'internă, dice : „Consciinţa e adesea mai bo- 
ngată de cât cuvintul; dar vorba face continue sforțări spre a o ex-! „prima ; în acâstă sforţare, ea nu se odihnesce. nici o clipă, Și, dacă 

  

1) Romanos, I'Evolution mentale cheş [homme, tr. franc., Les idees. 2) H. Taino, L'Intelligence, t. 1, p. 356. . 
3) Romanos, 'LIutelligence des animaux, trad, franc., 1559, 2 vol, 4) Jdem, Z'Evolution' mentale cheşi Phomme, La logique des rcepts, p. 59.
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„nu pâte să exprime tot, ea exprimă necontenit ce pâte!“). Cu alte 
cuvinte, chiar ceea-ce se pâte spune nu e complet. Și câte nu sînt 
cari nu se pot spune de loc! Diderot dicea: „Câte lucruri simţite și 

„cari nu ai nume| Ele sînt nenumărate în morală, nenumtrate î în poesie, 

“„nenum&rate în frumâsele arte... Vorbele nu ajung mai nici-o-dată pen-. 

„tru a reda precis ceea-ce simte cine-va“?). 

Neputinţa acesta de a exprima tot ce vor, sai dea limuri cu. 
desăvirşire tot ce spun, a chinuit în tâte vremurile pe cugetători şi pe 

artişti. . 

Taine când simte acestă stare de inferioritate proprie minţii ome- 
nesci, citeză pe lord Byron?), spre a dovedi că are tovarăși de suferinţă,. 

iar Sully-Prudhomme o înscrie în fruntea volumului s&ii de Szauţe şi poeme :. 

Quand je vous livre mon poime, 
-+ Mon coeur ne le reconnaît plus; 

Le meilleur demeure en moi-m&me, 

Mes vrais vers ne seront pas lus. . 

Comme autour des fleurs obsedees 

Palpitent les papillons blancs, 
Autour de mes cheres idces 

Se pressent de beaux vers tremblants 4). 

Dar nu numai cugetarea fixată în vorbe nu e deplină; nici cuge.. Inferioritatea 
artei expri 

tările şi simţimintele artiștilor de tot felul nu sînt mai fericite în ex- e 
primarea lor, în calea spre o visată perfecțiune, după cum nici poeţii, tistulul- 

nici simplii doritori de a'şi exprima cugetările minţii lor nu ai întâlnit 

vre-odată acest noroc în drumul lor. ă 
„Arta împuţineză natura. Arta e născocită pentru cei ce aud și 

„vEd pe sfert din câte natura le desfășură înainte-le. Tot ce credză 

„omul e o sărăcie viclenă a realității. Câte-va însuşiri mari ale unei 

„pajiște, ale unui suflet, ale unui trup scos din marmură, — câte-va. 
„însușiri cari domnesc pe d'asupra celor-l-alte și pe cari artiştii le schi- 

„lodesc mărindu-le și le morfolesc potrivindu-le cu puterea simţurilor 

„ori-cărui nesimţitor. Eacă artă. Eacă deaarile genii au simțit în totă . 

„viâţa lor o durere fără repaus în fața naturii. Ei cari vedeaii, audiati 

„şi pătrundeaii adânc tainele colorilor, ale sunetelor, ale formelor şi. ale 
„simţirilor, ei cari rămâneait departe de ceea-ce voiaii să apropie, de 

1) V. Egger, La parole înterieure, -1881; p. 7. | 
2) Citat la Egger, loc. cit. Cf. W. Preyer, L'âme de Penfant, trad. cit., 

Pe 357. , 
3) Taine, Voyage en Italie, t. I, 1gor, X-e €d., p. 34. 

4) Sully-Prudhomme, Stances & Pomes, „Au lecteur“,
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„câte-ori n'ait reînceput earăș și earăș acelaș subiect, aceeaș inimă 

„munciti, aceiași ochi vii, feluriţi în clipire, în lumină, în umbră şi în 

„expresie, acelaș trup perfect ale cărui linii, mlădiâse, moi și pătimașe, 

„se împletesc cu atâta noroc și cumptnire, în cât marmura nu le pâte 

„fura de cât pe sfert de sfert din adevărata lor căldură! De câte-ori 

„n'aii rupt volume întregi, n'a spart pânze cât zidurile și n'ait aruncat 

„cu dalta în faţa Venerii lor, albă, netedă și mârtăl 

„Cine pote să pue pe pânză tot verdele care începe cu acea luptă 

„a spicului ce tinde în galben, apoi se schimbă în curatul verde de 

„smarald al creţului crud de ștejar și sfârșesce cu verdele gras, lucios 

„Sever și sănătos al nucului? Cine pâte s'și păteze, norocos ca. natura, 

„o privelişte cu umbrele cari îi cad de la nori, şi cu apele închise pe: 

„cari le aruncă f6e pe [6e? Cine pâte da tâtă adâncimea unci perspec- 

ative ? Cine pâte să 'şi scalde un copacii măcar în atâta aer în carel 

„cresce, îl înverdesce, în înfloresce și "1 încarcă cu rod nevădutele puteri 

male naturei2 Cine pâte să pue sub peliţa străvedie a unui trup tînăr 

„acel rumen al sângelui care tremură, licăresce, alcrgă şi se schimbă 

„după cum vei ridica perdciia de la gemurile camerei tale? Cine pote 

„săpa în pâtră un mușchii în cât să vedi într'însul o forţă care se odih- 

„nesce? Ferice de acela care se îmbată de mărimea şi frumuseţea a 

„celor ce vecinic trăesc și se r&sfaţă în talentul și în aplausele mul- 

„ţimii; fără a simţii depărtarea de la ceea-ce a făcut până la ceea-ce 

„vroia și trebuia 'să facă“). 
Arta 'este ca acea necunoscută de care vorbesce Guyau 2) când 

exclamă : 

Oh ! combien elle &tait belle, 

Quand dans mon râve elle passait! 

In cugetarea care precedă o formă întrupată întrun concept, ca 

și în cugetarea și sensibilitatea cari presidă la nascerea unei opere de 

artă, formele vagi, neprecise, în frământare ale sufletului nostru sînt 

deci în tot-de- una ceva mai mult de cât ceea-ce se pote da lumii ex- 

terne. Cu alte cuvinte un recept are, în mod absolut, mai multă va- 

l6re, cuprinde mai multe elemente, este ideea după care alcrgă cugetăto- 

rul și artistul şi pe care neputând să o prindă; se tângue pe urma ei: 

Forme lumineuse et flottante 

Qui souris et passes en moi, 

1) Delavrancea, Trubadurul, 1837, pp. s6—58. 
2) Vers d'un philosophe, „Pocsie et rdalitec. 
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Btre ail€, dont Paile est fuyante, 
Mobile idee, arrâte-toi !1) 

IDEILE LATENTE. — NOEMATOLOGIA 

S'a susţinut chiar, dar d'intralt punct de vedere, că artistul nici 

nu trebue a imita tot din natură — arta fiind după unii o imitare a 

stărilor şi înfăţişărilor Firii —; el trebue să represinte în opera sa ra- 
porturile și dependenţele mutuale ale părţilor, ceea-ce este esenţa lu- 

crului?). Negreșit că nu trebue să represinte tot, mai. ales că nici nu - 

pote — fie din punct de vedere obiectiv, fie subiectiv —; și spre a da 

ascultătorului, privitorului sai cititorului putinţa de a putea suplini el 

însuș ceea-ce autorul na putut exprima, trebue ca, alături de precisiu- 

nea indispensabilă lucrării, să lase deschise portiţe şi să întindă punti, 

pentru-ca apreciatorii lucrării, să descopere, prin asocieri de idei, părțile 

subînţelese. E o anumiti discreţiune pe care trebue să o posede ori-care 
artă și un anumit substrat, un subiînţeles pe care trebue să-l aibă ori-ce 

cuvînt. | | a o 

Ca să arate ce se înţelegea d'intr'un tabloii represintând pe Po- 

Iyxene, fiica lui Priam, gata a fi jertfită, un poet grec spune că pic- 

torul îi detese un aer așa de rugător și de patetic, în cât citial în 

privirea ci /6fe menorocirile Troei 9). Şi în afară de artă, în vicţa de 

tâte dilele, în obicinuita manifestare a societăţii omenesci nu vedem 

.0i, dice Martha, cum graţie unei asocieri „de idei, cari deșteptă idei 

subinţelese, sîntem veseli ori trişti? „Lucrul cel mai simplu, o flsre 

„uscată, o şuviţă de per, mai puţin încă: mirosul trecător al unui par- 

„fum, pote deștepta în noi un întreg sbor de amintiri. Sunctul clopo-: 
ptului unei biserici de sat, mirosul fânului cosit ne readuce unz-ori 

„înaintea ochilor anii tinereţii celei de mult depărtate. Și e o arti — 

„musica — o artă care nu oferă nimic deosebit celor mai mulţi 6meni, 

„nu le desvălue cugetarea artistului şi care cu tote astea îi răpesce numai 

„fiind-ci le-a deșteptat și le-a pus în mișcare propriile lor gândiri“ €, 

Şi ce e în vorbire, dice tot Martha, ce e metafora de cât imaginea 

unui obiect ori fenomen care ne face să nec gândim la un altul? Ce 

este fabula, apologul, alegoria, emblema, simbolul? Dar alusiunea, când 

1) Guyau, Vers dun philosophe, „L'ldse,. Cf, între alţii, A. Daudot, 
Trente ans de “Paris, 18S8, Premitre pitce, pp. 190—192. 

2) Taine, Philosophie de Part, t.'1, pp. 31—37, t. II, pp. 257—258, 
3) C. Martha, La delicatesse dans Part, 1897, La diseretioni dans art et 

les sous-entendus, p. 79. 

4) Ibidem. pp. 84—85s.
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desemnezi un lucru ce nu vrei să-l arăţi direct? Dar ironia, când vrei 
să înţelegi contrariul gândirii exprimate? Dar hiperbola, perifrasa şi, în 
fine, tote figurile? 1). 

Arta de a scrie ca și arta de a vorbi nu sînt de cele mai multe 
ori de cât arta de a suggera idei și sentimente, neexprimate, dar sub- 
înţelese. 

Adesea printr'o singuri vorbă, printr'o imagină ni se descopere 
o lume întrâgă?). Jdei/ /ateute?), cuprinse în fie-care vorbă, alcătuesc o 
parte însemnată a gloticci și formeză un fel de ramură a-parte a aces- 
teia, numită de d. Hasdeii poematologie, de la win „cugetare inten- 
ţională“ $)! Ca și în artă, în vorbire ideile acestea latente, subînţelese: 
sînt o condiţie necesară a progresului cugetării omenesci?). Pentru a 
lămuri și mai bine importanta acestei doctine a nocmatologiei, să men- 
ţionăm câte-va exemple cari vor învedera rostul ei. 

Se scie, de pildă, ci în franţuzesce sufixul -jzr se pune la vorbe 
cari arată un producător: /guer de la fine; amandier de la amande, 
etc.; dar cum să ne putem explica pe encrier faţă de eucre, huilier 
faţă de /uile, herbier faţă de herbe. etc. —, căci ceruela (encre) n'a pro- 
dus că/imările (encrier), așa cum se putea dice despre smochin (figuier) 
care produce smochine (des. figues), şi așa mai departe? Dacă aci s'ar 
putea crede că ideea de conţinere (călimara e cea care conţine cerncla) 
a produs pe cea de origină și că sensul ar fi tot unul, cum rtmâne cu 
Prisounier care nu arată nici pe producător, nici un receptacul (călimara), 
ci anume obiectul conţinut? Și dacă din prison s'a făcut prisonnier, Gre 
în acelaș sens e produs gfo/ier față de goe? Dar chevalier faţă de 
cheval, e la fel cu Bouvier faţă de Zoeurf 2%) Dar în românesce sufixul -ze 
are acelaș valdre în fescăzrie de la pescar şi în olărie de la ofar? 
Aci numai ideile latente pot explica rostul acestor sufixe. Trebue să 
avem, dice Br6al1), o subînţelegere a unor relaţiuni de natură concretă. 
şi de o speţă particulară, pe care mintea nâstră le ghicesce | mai mult 
de cât le vede în vorbele exprimate. . 

Ideile subinţelese sînt mijlâcele cele mai obicinuite de evoluare 

1) Martha, Op. cit., pp. 99—100, 
2) Ibidem, pp. 11ş: 
3) M. Brâal, dMâlanges de mythologie ct de linguistique, 1SS2, Les idces 

latentes du langage. 

4) Hasdoi, Un noii punct de vedere asupra ramifi eațiunilor gramaticei com- 
parative, « Columna lul Tratan», noua serie, Ianuariii 1882, ân. III, n0 1, pp. 28-29. 

5) Brâal, Op. cit., p. zor. 

6) Ibidem, p. 302, 

7) Ibidem, p. 303. 

D Ia
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ale graiului. Expresiine a societăţii, limbagiul evolueză; se schimbă ne- 

contenit, după cum evolueză și societatea omenâscă. 
lată unul din cele mai frumâse exemple de evoluare a un cuvint 

graţie sensurilor latente. 
Cuvintul pz/fumesc sa mulţămesc este provenit din cuvintele „mulţi 

ani“, întrebuințate drept r&spuns la o salutare în sens de „să trăesci, 

mulţi ani, întocmai cum paleo-slavicul spolavame „mulţumim“ se 

trage ' din grecul eis ză Em ela mulţi a» și după cum în mod 

paralel cu limba română, în loc de „mulţumesc“ se dice în limba spa- 

niolă «Viva mil aîios = să trăesci o mie. de ani“). Acesta „mulţi 

ani“ a trecut apoila forma z/faz, apoi malțan — cu schimbarea lui în 

m ca în „buciurz“ din „bucin“, stăriz“ din „tăriz“ 2), etc. și prin iso- 

larea formei mulţan-rmulfam de formele înrudite şi. apropierea ei de 

cuvintul apz0/firze 5), cu care s'a credut că există o înrudire, graţie unei 

subinţelese etimologii poporane. Apoi de la zp4/țam s'a trecut la mpul- 

femesc şi apoi mulțumesc 4. Trecerea de la un sens la altul s'a făcut 

graţie .subînţelesului. Dicându-i-se cui-va : „să trăesci mulţi ani“, cu vre- 

mea lumea sa gândit numai la faptul că era.o mulţumire, un r&spuns 

la o salutare; s'a gândit adică numai la ideea subinţelesă, nu la cea ex. 

primată. Cu timpul sensul latent a luat locul celui exprimat,—probabil 

Modificări 
graţ 

tot de-odată și cu schimbarea fonetică al cărei resultat a fost conto-. 

pirea ambelor cuvinte într'unul. 

SEMASIOLOGIE ŞI NOEMATOLOGIE 

Din slavicul dușegubina, ASNUIETSVBUIHA, „pierdere de suflet“ în 

paleo-slavică, a tzecut în românesce duşegubină cu sensul de „liaison. 

sexuelle ilicite“, printro restrângere a înţelesului, — ori- ce relaţiune 

nelegitimă între bărbat şi femeiti, fiind considerată ca „pierdere de suflet“, 

din punctul de vedere al canânelor bisericesci. După acest prim feno- 

men semasiologic a urmat o dublă etimologie poporană. Prin metate-" 

sarea cuvîntului ajungendu-se la forma dzșugubină, s'a crequt: 10) că 

avem a-face cu dout cuvinte, din care primul e preposiţia de iar al doilea 

şugubină ; 22) că vorba şugubină — proprie în acest fel numai limbii ro- 

mâne — însemnă <mauvaise .plaisanterie>, belea, întâmplare ciudată. 

lată acum partea semantică și partea noematologică cari aii contribuit 
, 

  

1) Hasdeii, Fry mologieum magnum “Romaniae, t. II, col, 1136—1î37. 

2) Ibidem. - 

3) A. Philippide, Istoria linbil române, Principil de istoria limbir, 1894, 

pp. 89—9o. 

4) Hasdei, Loc. cit. 
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la darea sensului de mai sus cuvîntului şugubină. După ce prin cea 

dintâiii etimologie poporană, silaba organică de- a cuvîntului a -fost 

socotită ca identică preposiţiei de, cuvîntul șugudină, neexistent până 

atunci în limbă, s'a apropiat de grupul verbului șuguesc „plaisanter“, 

graţie unei a doua operaţiuni semantice, prin etimologia poporană care 

apropie grupurile acestor două cuvinte, graţie asemenării fonetice!). Dar 

ceea-ce a contribuit și mai mult la acestă transformare sai mai bine 

* dis evoluare. de înţeles a fost sensul latent pe care l-a căpătat de la o: 

vreme cuvîntul deșegubina despărțit în de șuzubină. Duşegubina era în 

vechea legislaţie români o „legătură sexuală nepermisă“, iar în genere: 

poporul da acest nume „crimei“, după cum resultă din textele citate de 

d. Hasdeii în studiul d-sale. Cel care făcea o asemenea faptă nepermist 

trebuia să plătescă, să dea o despăgubire?). A plăti dușegubina — mat 
apoi de şugubina — adică a plăti crima, păcatul, ca:o răscumpărare, a 
luat în mintea poporului înţelesul de „a plăti o amendă“, „a da o plată“, 
cu alte cuvinte dușegubina sait de şugubina a luat însemnarea de „amendă“, 
„despăgubire“. Aci intervine ideea latentă: A plăti o amendă însemna 
„a da de o belea“. Actsta era ideea subințelesă, care, ajutati și de: 

forma de exprimare „a da dușegubină“, schimbată cu vremea în „a da 

de;șugubină“, folosindu-se și de etimologia poporană care alătura cuvintul. 

nostru de șauguesc, ne-a dat sensul actual de „mauvaise plaisanterie“, 

belea, întâmplare rea. - 

lată dar etimologia saii mai bine dis etimologiile unui cuvint ară- 

tendu-ne, printr'o combinare de fenomene semasiologice și noematolo- 

gice, un rest de influenţă juridică a Slavilor asupra limbii române, adică 

dovedindu-ne cum limba, printr'o singură vorbă, pâie dovedi nu numai 

că e un fenomen social dar și o luminâsă oglindă a societăţii din di-. 
ferite vremuri. 

Etimologia Zoporană, „care consistă în tendința poporului de a 

„modifica forma unui cuvint isolat saii rar, fie el striin sai păminten, 

„după calapodul altor cuvinte mai rtspândite, mai clare, mai avute în 

„derivate“ 9), este, în mod neîndoios, unul din mijlâcele cele mai pu- 

ternice ale limbagiului de a strânge în mânuchiuri din ce în ce mat mari 

cuvintele răsleţite de trunchiul lor din punctul de vedere al sensului, 

Cu acesta, etimologia poporană ni se presintă ca o forţă de socialibitate. 

1) Hasdei, Şugubeţ şi șugubină, „Columna lu! TraYan“, noua serie, Octoa. 
“bre-Decembre, 1882, an. III, n sr—z2, pp. 612—019, 

2) Cf. Cronica Hușilor, pp. 65-66, citată de d. Hasdea, î în studiulde ma! 
sus, la p. 616. 

3) Hasdeu, Crescet şi urdieă, Columna hui Tratat noua serie, Octobre- 
Decembre, 1882, an. JI, n 10-12, p. 545. -



LIMBAGIUL 113 
. 

Ca o întărire a celor spuse și spre o mai deplină lămurire, fată încă 

vre-o câte-va exemple de asemenea etimologii : Italianul ze/e//a, demi- 

nutiv de la ve//a = lat. vigi/za „strajă“ s'a făcut zedelta, ca și când s'ar 

trage din vedere, de vreme ce o sentinelă întradevăr trebue să vadă 

bine ; zpzonumentum-monimentum a dat în românesce pzormâut, graţie pre- 

supunerii că ar fi un cuvînt derivat de la azozior, mmortuus ; creştet cu 

un ș în locul lui s, mulțămită unei asemănări făcute de etimologia po- 

porană între cristezunu ori crestă şi verbul a cresce 1), şi aşa mai departe. 

Un lucru mai resultă din analisa procedeului urmat de popor în mâ- 

nuirea etimologiei acesteia proprie lui: EI atribue noţiunei-cuvînt nisce 

note pe care vorba nu le posedă, nemulţumit cu sensul prea vag, prea 

nelimurit pe care-l prinde la prima dati. Dorind să-și explice originea și 
înrudirile cuvîntului — pe care n'are putinţa a le cunâsce în mod sciin- 
țific — el îi atribue o descendență Gre-care, basându-se de obiceiii pe 

întâmplătârea asemănare fonetică. 

- Acestă tendinţă, pe care o are poporul de a 'şi satisface curiosi- 

tatea etimologică, se întinde de la un singur cuvînt la o bucată literară 
întregă. Unui cuvînt i se caută semnificarea și origina de către ori-cine: 

de primul vorbitor în feluritele ocasiuni cari i se presinta în vicţi la pro- 
nunţarea acelei vorbe sai la citirea ci. Cel care va avea însă și o cul- 

tură literară, va căuta — în mare — să prindă cât mat bine sensul unui 
vers, unei poeme, unui roman, unci drame, unei doctrine filosofice. Se 
va întâmpla însă de cele mai multe ori, ca sti-o socâtă ca pe o canava 
necomplet brodată, în care el va pune, peste tot, idei de ale lui. Ast-fel 

aceiaș lucrare se va presinta minţii a o sută de individi în o sută de 

feluri, după panctul de vedere din care a privit-o, a completat-o, a 

priceput-o fie-care. Din acest punct de vedere Paul Vence, din Ze fs 

rouge al lui Anatole France are, în mare parte, dreptate când dice: 

»On ne dit rien dans un livre de ce qu'on voudrait dire. S'ex- 
„primer, c'est impossiblel Eh! oui, je sais parler avec ma plume, tout 

„comme un autre. Mais parler, ccrire, quelle piti6! C'est une mistre, 

„quand on y songe, que ces petits signes dont sont formâs les syllabes, 

„les mots, les phrases. Que devient Pidce, la belle idee, sous ces mc- 

»chants hicroglyphes ă la fois communs ct bizarres? Qu'est-ce-qu'il en 

„fait, le lecteur; de ma page d'ecriture? Une suite de faux sens, de 

„contresens et de nonsens. Lire, entendre, c'est traduire. Il y a de 

„belles traductions, peut-tre. Il n'y en a pas de fidtles. Qu'est-ce que. 

„Ga me fait qu'ils admirent mes livres, puisque c'est ce qut'ils.ont mis 

1) Hasdsii, Crescet şi wdică, loc, ci:., p 546. 

N L.A, Sinai, 8 
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„dedans qu'ils admirent? Chaque lecteur substitue ses visions aux n0- 

„tres. Nous lui fournissons de quoi. frotter son imagination“ 1. 

Și lucrul este explicabil. Chiar fără a căuta sensul mai adânc al 

unei bucăţi literare saii fără a dori gtisirea etimologiei unui cuvînt, ori- 

cine va fi încurcat când i se va cere lămurirea notelor unei noţiuni. 

„Omul de .rând scie forte rar-în mod-exact ce vrea să dică și care e 

„proprietatea comună pe care o are în vedere el, când dă un acelaș 

„nume mai multor lucruri diferite“ dice Mill. „Pentru el ceea-ce exprimă 

„numele, când îl aplică unui obiect, este sentimentul conlus al-unei ase- 

„menări între acest obiect și vre-unul din lucrurile pe care obicinuesce 

„ale denota cu acelaș nume“2). Fie un nume general; de pildă cuvîntul 
cîvilisat : „Forte puţine  persâne,. chiar dintre cele instruite, vor fi în 

„stare: să determine exact connotaţiunea acestei vorbe. Cu tste astea, 

„toţi cei cari se slujesc de ea cred cu siguranță că-i daii un sens, şi 

„acest sens e confus alcătuit din tot ceea-ce ai audit spunându-se saii 

„ati citit cu privire la ce sint sa ce trebue să fie 6menii sati popârele 

„civilisate“ 3). Exemplificând mai departe acestă argumentare, Mill spune, 

vorbind de cuvintele abstracte— exemplu : cîzz//saziunea — că „vorba care 

„se anunţă ca: expresiunea. unei proprietăţi generale necunoscute nu 

„deșteptă nici odată aceiaș idee în dout cugete. Nu există dout 

„persâne care să fie de acord asupra lucrurilor. ce le afirmă, și chiar când 

„0 fac acesta, nimeni, nici chiar cel care vorbesce, nu scie exact ceea-ce 

„a vroit să dică“4), | 

Cu alte cuvinte, 7deaziunea diferitelor persâne nu pâte -fi identică. 

Din potrivă: Fie-care om va pune— în sensul cuvîntului pronunțat, audit, 

citit saii cugetat— note saii imagini variate, păstrând însă un vag înţeles 

comun. Când, nesciindu-i origina, îi va face cu ori-ce preţ etimologia, 

se va întâmpla — de forte multe ori — ca singurul îndreptător să fie 

sunetele componente, și -ast-fel să-l apropie de primul cuvint asemănă- 

tor mai obicinuit vorbirii dilnice a individului cercetător. Aşa își iea 
nascere etimologia poporană. | 

. Din. causa variaţiunii connotărilor unui cuvint după diferiţii individi 

cari-l. pronunţă, cum şi din causa neputinţii, presintării. tutulor notelor, 
în ori-ce moment, ori-cărui vorbitor, cititor saii cugetitor — se mai în” 

tâmplă și o altă serie de schimbări semantice, pote tot așa de importante 

ca și etimologia poporană. | 

1) Anatole Franco, Le Is rouge, V, Calman Levy, pp. 92—93. 
2) JI. Stuart Mill, Sy-sreme de lopigite deductive et inductive, trad, franc. par 

1. Peisse, 1896, IV-itme ed., t. 11, p. 216. 
3 şi 4) Ibidem, p. 217. -
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»Un termen technic, inventat pentru trebuinţele unci arte saii ale unei 
„Sciinţe, are de la început connotaţiunea pe care l-a dat-o inventatorul; 
„dar un nume pe care-l pronunţă toţi, înainte de a se fi gândit cine-va 
„ca să-l definâscă, nu-și iea connotaţiunea sa de cât din împrejurările 

„cari se presintă obicinuit spiritului când vorba e pronunţată. Printre 
„aceste împrejurări, proprietăţile comune lucrurilor denotate prin nume 

„sint — firesce — cele mai de frunte, și ar fi pâte singurele, dacă limbagiul 
„ari regulat printr'o învoială, în loc de a fi prin obiceii și întâmplare. 

„Dar în afară de aceste proprietăţi comune cari, dacă există, sînt de 
„faţă în mod vecesar ori de câte ori numele este aplicat, pote să 

„se găsescă, unită cu acestea în mod întâmplător, vre-o altă împrejurare 

„şi așa de des în cât să fie într'o di asociată termenului, în acelaş fel 

„şi cu acelaş tărie ca şi însăşi proprietăţile comune. Pe măsură ce aso- 
„Ciaţiunea se stabilesce, vorbitorii sat cititorii nu se mai slujesc de acel 

„nume în casul în care împrejurările întâmplătâre nu apar. Se între- 

„buinţcză mai bine un alt termen, sati acelaş cu dre-care adaosuri, de 

„cât o expresiune al cărei efect de neînlăturat 'ar fi de a suggera o 

„idee pe care nu era nevoe să-o deştepte. Ast-fel împrejurarea, la în- 

„ceput  întâmplătore — accidentală —, devine parte integrantă din con- 

„notaţiunca vorbei“ !), Se întâmplă însă, în evoluţiunea: neîncetată a 
vorbirii ca, sensul introdus la început întâmplător, apoi rimas în con- 
notaţiunea vorbei ca parte fundamentală, să devină singur connutaţiunea, 

gonind tote cele-l-alte note. Aşa faganus, la origină şi după etimologia 

lui, însemna săfiu — de la pagus «sat» —, Sa întâmplat însă ca, în 

primele peridde de biruinţă ale creştinismului, noua. religiune să pă- 

trundă mai întâiii şi cu destulă tărie în orașe, iar satele să păstreze 

multă vreme încă vechea lor credinţă. -Atunci ideea — întâmplătore — 

de necreșştin, adorator al vechilor divinităţi, pe care vorba faganus o 

connota în mod întâmpliitor, devine — încetul cu încetul — notă principală 

a acestei noțiuni, și cu timpul gonind ideea primă fundamentală de 

sătcu, îi iea cu desăvârșire locul, devenind singură stăpână în casa în 

care intrase din întâmplare?). Ast-fel noţiunea. de.săzzz se restrânge 

la aceea de săfen îdolatru şi apoi se generaliseză din noii, când ea în- 
sâmnă în cele din urmă numai 77o/azru «păgân». 

Un alt exemplu, din care se pote vedea cum. ideea accidentală şi 

secundară a biruit pe cea esenţială și principală — ce următorul: 

Numele de popor Lifan a trecut în limba română în forma ///7ă sait 

1) I. St. Mill, Op. cit. t. IL, pp. 236—237. 

2) Ibidem, p. 239. 
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Hilfă cu valsre de nume comun și cu însemnarea de „necredincios și 

străin“, Accstă evoluare de sens se datoresce împrejurărilor următore: 

Lituanii sînt cei cari ai îmbrățișat mai târzii creștinismul, — tocmai” 

după secolul al XIV-lea. Pe acest popor stăruitor în necredinţi, Românii 

l-ai socotit ca pe nemul păgân prin excelință!). De aci ideea întâm- 
plătâre de „necredincios“ vine și se alipesce pentru tot-de-a-una de cu- 
vîntul /zfoan ; înlătură cu vremea semnilicarea de nume propriii ; iea 

înfățișarea de singură idee esenţiali și se generaliseză mai alipindu-și 

nota de „străin“, nici un Român ne fiind necredincios. „Aceiaș consi- 

„deraţie religi6să a făcut sa vorba /efin (= latinus) să capete, în limba 

„română, accepțiunea pejorativă de eretic“?). In fine, graţie asemenării 

fonetice, aceste dout cuvinte — ///7ă şi /etin — se contopesc în /7/67, 
cu acelaș sens, — după ce una din notele esenţiale ale celui d'intâiii se 

modificase din «păgân» în ceretic», atunci când Litvanii adoptaseră ca- 

tolicismul, — epocă la care cuvîntul nu-și pierduse încă de tot și sem- 

nificarea specială de anumit popor. 
O asemenea încrucișare de sensuri, un imprumut de semnificare, 

o contopire până la un punct 6re-care se pâte vedea în conlusia care se 

face une-ori între cuvintele scornesc şi stârnesc. In casul de faţă însă, 

contopirea se face graţie: 1”) unei idei latente; 2%) unei asemânări și 

scăderi fonetice, care dă nascere unui noii cuvint; 3) acestui noit cu- 

vînt, ce servă de intermediar șia cărui semnificare e luată din ideea 

latentă, devenită idee secundară întâmplătâre, + verbul a goni. Ideea 

latentă e aceea de „a scula din loc“, „a mișca“ de Gre-ce a scoruz 

— de la coruu — însemnă „a turbura“, „a sbuciuma“ — pe lângă „a. 

inventa“. Asemenarea fonetică este. între scoruzre şi grouire, de unde 

printr'o scădere a lui - co - la - go - avem scornire.: Noul cuvint are 

sensul de „a scula din loc“, „a alunga“, luat atât de la verbul 2 

goi cât şi de la sensul latent al verbului scozruzre — turburarea, sbu- 

ciumarea presupunend o mișcare — sens adus une-ori până la valdrea de 

notă secundară — întâmplătâre pentru semnificarea generală — ca în : 

„Se scorni negură întunecatâ și vihorii iute pre creştini...“ ; 3) 
„Se scorni vănti cu vivorit şi porni ploi cu grindine,..“ €), 

1) Hasdei, Negru- Vodă [Etymologicum magnum “Romaniae, t. IV], 1898, 
p. CXIII. 

2) L. Şăinenu, Incercare asupra semasiologiet limbii române, în „Revista 

pentru istorie, archeologie şi filologie“ a domnului Tocilescu, 1891, vol. VI, pp. 

443—445 și în volum separat pp. 235—237. Citat la d. Hasdeu. 
3) Moxa, Cronica, în Hasdei, Cuvente den bătrâni, t. 1, 1878, p.:369. Exem= 

ple citate de d. Hasdei în studiul „Scornesc şi stârnesc“, 
4) Ibidem, p. 376.
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Graţie dar acestor trei elemente, verbul scorpzre se confundă une-ori 

cu sfîzuire <a scula, de la ez-sterno [sternere <a se culca», ex-sternere 

a se scula]», iar. ambele fusioneză î în sgornire <a isponi, a goni din 
culcuș», 

Aşa dar vicţa și evoluţia acestor cuvinte pot fi representate, așa 
cum o face d. Fasdeii, prin. următorul arbore genealogic!): 

sterno cornu 
(scr. struGmi, gr. OTĂp/uut (er. pas, germ. Horn, celt. 

sl. strâti, etc.) : karnon, etc.) 

latin e.v-sternere __ex-cornare 

romanic sternere scornare 

român stârnire : Scornire 

scoruire ” stârnire 

     

  

Din exemplele citate până acum s'a vtdut vre-o câte-va casuri de 
generalisări şi specialisări sai restrângeri de sens — însă la câte un 
acelaş termen, 

Cercetând însă vre-o câte-va casuri de simple generalisări sati nu- 
mai de specialisări de sens, se vor observa următârele : 

In casurile de generalisare pte interveni : 

1%) o idee secundară întâmplătâre, neesistentă până atunci în noţiune 

şi care se va transforma, va evolua cu vremea, ajungând singură idee 

esenţială principală, ca în: 

braşţovă, primitiv «marfă de Braşov» —obicinuit <marlă prâstă»,— 

unde elementul acesta întâmplător de «marfă prâstă> ajunse cu vremea 
singurul esenţial și apoi se generalisă și mai mult, cuvîntul luând sensul” 

unui <nume 'apelativ pentru tot ce-i als, exagerat saii neînțeles: pa- 
lavră, minciună» 2) ; 

dancăt „copil de Tigan“ de la numele proprii Danciu, deminutiv 

din Dan, nume fârte obicinuit la “Țigani 5, 

1) Hasdeti, Scornesc şi stârnesc, <Cohimna hi ratan», noua seriă, an. 

1V, n 1-2, Ianuarii—Februarii 1$83, pp. 43—63, 
2) Iu Răinenu, Incercare asupra semasiologiei limbit române în „Revista 

pentru istorie, archeologie şi filologie a domnului Tocilescu, 1$97, vol. VI, p. 381. 
3) Ibidem, p. 382, 
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În casurile acestea, ca și la Paganus — zăg gâu, am avut mai întâi 

o restrângere de sens și apoi o generalisare: drașâvă : marfă de Brașov 

— marfă prâstă deBrașov (restr.) — marfă prâstă — lucru prost, exagerat, 

minciună (general.) ; 
danciă : Danciu (mume propriii) — Dauciu (nume propriii de Țigan; 

restr.) — dauciii (copil de Țigan; general.). 
Când însă avem a face cu o simplă generalisare, fără interveni- 

rea unei restrângeri, unei. specialisări de. sens, atunci avem un al doilea 

cas obicinuit de generalisare; deci: 

2) Generalisare prin înlăturarea unor note esenţiale, socotite de 
la un timp ca întâmplătore. 

caballus, care în latinesce însemna „cal de puţin preţ, mârţogă“, a 

dat în românesce ca/, cu sensul generalisat de ori-ce fel de cal „equus“!), 

adică s'a înlăturat notele ce determinaii mai de aprâpe acel fe! de cal 

„caballus“, — socotindu-se ca întâmplătâre ; tot așa 

casa „colibă, bordeiii“ iea în românesce sensul de ori-ce fel de 

lăcuință omencscă ?), înliturându-se notele arătătâre a felui de casă de 

care era vorba; 

„passer „vrabie* “adică o anumită specie de „avis* s'a întins în ro- 

„mânesce asupra întregului gen, ca și în limba portugesă şi spaniolă“ 9). 

Intrun limbagiii mai special, în cel întrebuințat de chimiști în no- 
menclatura. diferitelor corpuri, cuvintul sare, care la început însemna 

NaCI, adi are un sens generalisat graţie faptului că unele din proprie- 

tăţile sării ati fost comune unei întregi clase de corpuri *). 

Intrun cuvint „sipecdoca“, prin care „o vorbă pote generalisa o 

„trăsătura particulară, proprie lucrului pe care-l semnifică, pentru a se 

Specialisări 

„aplica la idei mult mai cuprindătâre“ 2) — sinecdoca e unul din mijl6- 

cele cele mai puternice de generalisare, cum e de pildă, în cele patru 

exemple de mai sus. : 
„In acelaș timp tot prin sinecdocă se pste ajunge la efectul opus 

generalisării, adică la specia/isare, la restrângere de sens și anume în 

dout feluri: prin absorbirea unui termen determinat de cel determinant 

și vice-versa. 

1) Determinantul absârbe fe determinat : 

Unele adjective se substantiviscză cu vremea, subînțelegend sub- 

stantivul pe care-l determinati. Următorele exemple citate-de Darmesteter. 

în La Vie des mors al trecut şi în limba română ca neologisme: 

1 şi 2) IX. Săinânu, Op, cit., p. 368 
3) Ibidem, p. 370. 

4) I, Stuart Mill, La Logique, €âit. cit., t. II, p. 242. 
5) A. Darmesteter, La Vie des mois, 1899, p. 6.
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borine, c'est-â-dire [domestique] bonne ; — bonă; , 

blanche, c'est-ă-dire [note de musique] blanche ; — a/fă; 
„capitale, c'est-ă-dire [lettre ou ville] capitale ; — — capitală,) ” 

Une-ori se întâmplă ca adjectivul să dispară ca atare . „din limbă 
şi să r&mâe numai în forma substantivisată; așa 

mascur, adică porc mascur (de la lat, masculus ; p2 

pS€rus „târzii“ s'a restrâns la timpul târziu al dilei, la seră, întocmat ca sp. 

tarde „sera“ propriu ptârziă“ şi ngr. fp3âv pseră“ din fpuâ5s „încet, târzii“ 5), 

dispărend ca adjectiv din limba română; 

tot aşa cum e în franțuzesce 

le sangiier, cest-ă dire Vanimal solitaire (singularis) ; | 
la pelouse, c'est-a-dire la chose poilue, velue (du lat. pilosa) ; 
Paube, c'est-ă-dire la blanche, du lat. populaire alba; 
le biscuiz, cest-ă-dire le pain deux fois cuit ; 1) etc. 

2%) Determinatul absârbe pe determinaul 

"„Capere s'a restrâns, sub forma (în)căpere, 6re-cum la „locum capere“, adică 
„a lua loc, a ocupa“ î) — cuvintul determinat absorbind determinantul special în 

. asemenea cas şi adăogendu.-l ca o notă esenţială la cuprinsul obicinuit al verbului ; 

, __ „silva, latinesce expresiunea generala pentru „pădureit, sa restrâns româ- 

„nesce, sub formele selbă, sehelbă, silbă, silhă şi sihlă, la „acea parte de pădure tînără 
„şi desă în mijlocul căreia numai forte cu greii poţi strabate“ (Marian, Ornito- 
logia, 11, 210% 0).* 

Aci pe lângă notele obicinuite ale noţiunii „pădure“ s'ait adaos 

și unele proprii numai unor anumite casuri —, adică îpâmplătire —,. 

remânend pentru tot-dz-a-una legate de sfera acestei noţiuni, care şi-a 

mărit ast-fel conţinutul dar şi-a restrâns sfera. 

Tot prin asemenea întrebuințare de sinecdoce restrângătâre de sens 

s'a ajuns în franțuzesce ca sezon să însemne nu numai „un entretien“ 

ci anume „un entretien religeux“ ; fou/ain „le petit du cheval“, de unde . 

mai 'nainte era „le petit d'un animal quelconque;“ fordre „deposer des 

oeufs“, de la sensul general de „deposer?7)“, și așa mai departe. 

1) A, Darmesteter, La Vie des mos, pp. 55—56. 
2) şi 3) D, Şăin6nu, Incercare asupra semasiologiel limbii române, loc. cit. 

PP. 391, 392. 
-4) Darmesteter, Op. cit., pp. 56—57. 

5) Săinânu, Op. cit. p. 390. 
6) Ibilem, p. 392., 

7) Darmesteter, La Vie des mots, p, 58, 
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Ast-fel, în resumat, ideile întâmplătăre — accidentale — jâcă un 

rol în visţa și evoluţia limbagiului și. ni-l arată sub lumina unu! factor 

cu totul social. Dacă n'ar fi să considerăm de cât specialisarea și ge- 

neralisarea sensurilor, și cuvintele tot ne-ar apărea ca nisce individua- 

lități care își ici diferite înfățișări, diferite funcțiuni după împrejurări, 

după împrumuturile cari le pot face, după modă — aci circulaţiune — 

și după asemânări,* atunci când intervine și etimologia poporană. 

_CORUPȚIUN EA FONETICĂ 

Din casurile citate de etimologie poporană, de generalisări. ori spe- 

cialisări s'a putut observa că, odată cu schimbările de sens, urmeză pâ- 

ralel și schimbări fonetice mai mult saii mai puţin puternice. Ceea-ce 

nu apare destul de lămurit e însă ce.tiunea de a se sci dacă între sensul 

unui cuvint şi forma lui e o legătură așa de strânsă în cât modificarea. 

uneia din aceste două părţi să aducă după sine în mod neîndoelnic şi 

ot-de-a-una pe a celei-l-alte. | 
Un cuvint pste să aibă o semnificare etimologică sait pâte fi numai 

un semn, un simbol al unei idei. Un exemplu: numeralele în forma lor 

primitivă exprimati ceva vag : „trupă, grămadă, adunare saii arătaii obiecte 

din natură, amintind prin cantitatea sait conformaţiunea lor, numtrul ce . 

voiali să arate, Așa „cinci“ și „dece“ aii însemnat, în diferite idiome, mâna 

sait degetele. Intr'adevăr comparând, dice Brcal, sanscritul Jacaz „dece“ 

cu substantivul das „mâna dreptă“, lat. decem cu deaztra, grec. 0544 

cu d£f0s, se pâte dice că vorbele acestea două sînt formate din acelaș . 
rădăcină însemnând „a arăta“, care se găsesce sub forma Zic pa arăta“ 

în sanscrită, în eigen (alături de seu) în nemţesce și sub forma die 

în udez-indicis (alături de digi4) în latină”). 
Se pâte vedea, din acest exemplu, ce greutate ar fi fost nu numai 

pentru. calculele matematice dar şi pentru operaţiunile cele mai simple 

ale vieţii, dice Brcal, dacă vorba „dece“ nu și-ar fi întunecat înţelesul 2), 

adică nu și-ar fi pierdut semnificarea etimologică; — și de obiceiii cu- 

vintele după o primă fasă etimologică și după ce cuvintul a fost admis 

de societate și pus în circulaţiune se lcpădă, „se vide rapidement de sa 

signification €tymologique“ 3). Deci în forma de semn representative 

întrebuințat mai des cuvîntul. 

  

1) Brâal, Me/anges de mythologie et de linguistigue, 1SS2, De la forme et 
de la fonstion des mots, pp. 23t—252. 

2) Cf. despre val6rea vorbelor ca: semne: Taine, Intelligence, ţ. I, livre 
], «Les signes». 

3) Brâal, Essai de SEmantique, 1893 Il-e €dit, Cf. XVII[. Comment les poms 
sont donn€s aux choses, p. 192,
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Victor Egger preciseză -trei fase în evoluţia cuvintelor: onomato- 

peea, metafora saii simbolul și semnificarea arbitrară 1). Cuvintul produs 

la început prin imitarea sunetelor audite în afară sait prin reproducerea 

celor emise involuntar și în diferite împrejurări de î însuși individul vor- 

bitor, face primul pas spre formarea une! lamilii a sa prin ajutorul me- 

taforei. De aci prin nenumtratele mijlâce de cari se slujesce el, limba- 

giul își întinde domeniul, fie-care cuvînt formând grupuri prin zo/ysewie?) 

saii radiațiune şi înlăuțuire *), în cari sensurile latente, cele întâmpliitâre, 

metafora și cele-l-alte figuri, etimologia poporană și altele pot interveni. 

fără ca să se rapârte în tot-de-a-una, să plece merei de la sensul pri- 
mitiv. De aci începe numirea representativă a unei noţiuni, fără legătură 
cu rădăcina primitivă, etimologică a vorbei celei vechi care dă nascere 

- noului termen. Acâsta ar fi fasa, numită de Egger, a cuvintelor cu „sem- 
nificarea arbitrară“ saii mai corect a cuvintelor-semne cum le-ar numi 
Taine. 

- Când cuvintul păstrezi semnificarea etimologică, adică 1%) când 

vorba amintesce prin formațiunea ei fonetică origina ct, și 2%) în casul 

când o vorbi e lămurit derivată d'intr'o alta — din acelaș limbii sati 

d'intr'una streină — şi acestă derivare nu s'a șters încă din mintea 6me- 

* nilor, cuvintul va rămâne strâns legat de noţiune, apărând ca un fel 

de suprafaţă a unui volum, adică un ce inseparabil de însoţitorul stii. 

Atunci e lămurit că „ceea-ce mai ales susține sensurile unui cuvînt în 

unirea lor integrală, este consciința înțelesului lor primitiv“ 4), Cu vre- 
mea însă, acesti valdre etimologică dispare total sai parţial, adică se 

şterg tote notele esenţiale saii numai unele; şi atunci e fosz6i/ă corup- 

fiunea fonetică. Intradevăr iată exemple: Ă 

Imbccile era o vorbă cu un sens frumos în poesia francesă a se- 
colului al XVII-a; .vecul al XVIII-a a făcut din acest cuvint un termen 

din cei mai despreţuitori pe cari i posedă limba populară 5). Sensul 
s'a schimbat, dar cuvintul nu s'a corupt foneticesce. 

Tot așa copil: „In cronice și în vechea legislaţiune românescă, ca 
„şi la Macedo-Români cochi/ «spurius> se numea ast-fel «copilul din 
„flori> în oposiţiune cu cucon sai fecor adică «copilul legitim> (comp. 
„alb. Zopili <bâtard», psl. opifii <nothus» 6), 

1) V. Eggor, La parole intcrieure, p. 258. 

2) Brâal, La semantigue, ch. XIV—XV, pp. 154—172. 
3) Darmesteter, La vie des mots, pp. 73—383. 
4) T. Maiorescu, Logica, 1598; Cf. Critice, vol. III, p. 390. 
5) A. Darmesteter, La vie des mots, p, 106. 

6) I. Şăin6nu, Semasiologia în « Revista- Tocileşcu», Vol. VI, p. 408+ 
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Adi copi/ are sensul, obicinuit de „enfant“, adică și-a schimbat sen- 

sul, luând o steră cu mult mai mare, fără însă ca să fi suferit vre-o 

schimbare fonetică, tot așa cum neschimbate ati rămas şi cuvintei cu 

con şi fecior, al căror sens a evoluat şi el. , 

„Codru însemna odinidră esclusiv „munte“ în tocmai ca albanesul 

„kodră «monte, gran massa di terra» și istriano-românul codru „munte“. 

»Transiţiunea la sensul: de «munte păduros>, cum însemneză codru 

„în Jeiune, făcu posibilă generalisarea cuvintului. în „pădure mare și 

„desă“, singura accepţiune cunoscută de graiul modern daco-român“?). 

Şi aci sensul s'a schimbat, s'a modificat fără ca vorba, învălișul cuge- 

tării, să fi suferit vre-o alterare. 

Așa dar, în resumat, este posibilă o > modificare de sens fără 2 

corăspundătâre schimbare fonetică. 

Şi invers: E posibili o schimbare, o corupțiune fonetică fără e ca 

sensul să se schimbe. Exemple: 

lat. zaevus a dat în romhânesce neg?) 

lat. pelula a dat în românesce negură i”) 

lat. c/ova a dat în românesce g/iigă;*) 

In tâte aceste exemple sensul e acelaș în latinesce ca şi în ro- 

mânesce de și cuvintele ai suferit importante modificări fonetice din 

cari mai însemnate sînt: schimbarea lui z sai Ş latin (naevus, nezula, 

*cloza ori cloza) în sr românesc și a lui / în 7; trecerea iul c/- în chi-; 

asimilaţiunea c £ g — gg (chiâgi — ghiâgă) și diltongarea lui o în d în 

silaba: urmată de-ă (ghicgă). , 
- Se pâte întâmpla însă ca odată cu Gre-cari modificări fonetice să 

se facă şi unele schimbiri de sens, fără ca pricina primelor schimbiri 

să fie adusă de ultimele variaţiuni, De pildă cuvîntul /ieziare care în 

latinesce însemna .„a libera din sclavie, a ierta de sclavie“ a ajuns în 

românesce. săi aibii numai sensul de „a ierta“ î). Cu alte cuvinte sensul 

secundar și latent al vorbei a devenit cel principal și singurul esenţial. 

Cuvîntul acesta însă. a fost modificat în mod regulat foneticesce, așa în 

cât de vom găsi schimbări de sens şi la alte cuvinte modificate de ace- 

leși reguli lonetice vom conchide la o strânsă legătură între ambele 

corupţiuni: de sens și de formă. Contrarii. însă vom putea considera - 

acesta ca un cas întâmplător, iar nu ca o regulă generală. 

Cuvintul lat. Zdertare a ajuns la forma română iezzare prin mai 

multe schimbări fonetice din care prima e îmmuierea lui / și căderea 

1) IL. Şăinânu, Op. cit, pe 374. - 
2, 3 şi 4) Hasdei, Ghi6să, „Columa lut Tralan“, n0 11—12,: Oct.—Dec. 

1882, noua serie, an. LV, pp. 596 sqa.: 
5) 7. Maiorescu, Logica, p. 28. 
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lui înainte de 2 „Consânele./, 3, 7, .r:se modifică înaintea unui 2 ve- 

chii (2 lung latin saii cel eșit din diftongarea lui e scurt) și anume /, 

n, 7 Sai muiat şi ai cădut“1), Exemple de cădere a lui / înaintea 
. . 

unui £ sai &: 

fifium-fiii, 

mufierem-muiere?) 

/eporermm-iepure, ' 

jinum-in, etc. , 

A doua modificare fonetică iariiș obicinuită este dispariţiunea lui 

u intervocalic provenit din Z. Accsta:e o schimbare așa de obicinuită 

în cât nici nu mai e nevoe a insista asupra ei. Ar fi de ajuns a cita 

pe &-> din terminația imperfectelor” de indicativ ca să nu mai î încapă 

nici o îndoială despre regularitatea acestei. corupţiuni fonetice, 
Când dar acest cuvint zrebula :să se modifice foneticesce așa cum 

sa modilicat, Gre sensul mai are ceva precump&nitor în cestiunea co- 

rupţiunii fonetice? De sigur că nu; de dre-ce acelcși modificări le-ati 

suferit şi „filium-fiiii“, „mulierem-muiere“, - „leporem-iepure“, „linum-in“, 

etc,, fără ca sensul să fi contribuit la acesta cu ceva, de Gre-ce ela 
rtmas neschimbat. 

Rtmâne dar stabilit că semnificarea etimologică ţine strâns un cu- 

vînt în forma lui obicinuită, fără însă ca ca să pâtă împiedica evoluţia: 

normali a cuvîntului, în transformarea înccti — şi conform unor anu- 
mite legi fonetice, basate și ele pe consideraţiuni felurite — a acelei 

vorbe d'intro limbă întralta saii în lăuntru aceleiași limbi, în decursul 

vecurilor. În asemenea cas nici nu se pote vorbi de o corupţiune lo- 

netică proprii disă. - : - d - 

lată însă casuri de altă ordine, 

Cuvintul duşegubina,; după. -cum am vădut mai sus (pp. 111—112), 

când şi-a pierdut prima însemnare — valârea pe care o avea în slavo-! 

nesce —, iar în românesce a luat înțelesul ce era latent mai 'nainte, a 
putut fi corupt foneticesce întrun mod neobicinuit, adică neconform cu 

o anumită reguli fonetică ci numai graţie nouelor sensuri, ce-i 's'aii dat,; 
și etimologiei poporane : dușegubina a devenit deșugubină. 

In colecţiunea de J/aterialuri folkloristice, publicată sub direcţiu- „mişchiiie 

nea d-lui Tocilescu găsim un cuvint, forte puţin cunoscut, cu două va- 

riante — 7pîsc/zit şi mischie — în' următorele părți: - 

0) A Lambrior, Carte de citire, ed. III-a, 1893, Introducere, pp. LXXI— 
LXXII. 

E) 
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. . . Lă . 

Cel voinic din Ciobârcie 

Cu paloşiu de mischie 1) . 

. . .. . . .. . . . . . . 

Frumos paloș, că scotea 

PE mischiii că mi-l trăgea 2) 
. . . . . . . . . . . 

Mai în urmă r&mânea, 

Paloş pe mischiii trâgea 3), 

Daţi paloșurile bine pe mischiă, 
Când m'oţi tăia să nu ştii $), 

. . . . . . . .. .- 

De la masă se scula 

Paloș pă mischiii trăgea 5) 

D. Ovid Densușianu mi-a atras atențţiunea că acest cuvint nu 

pâte | fi altul de cât dipzisti —, tradus la Zenker€) prin: de Damas, acier,— 

demeske, e cu formele derivate, de la Miklosich?), și găsit la -Serbi într'o 

expresiune aprâpe identică cu acea din limba română, din baladele mai 

sus citate, anume sa2/ja dimiskija 3. D. Hasdeii indicase încă din 1878. 

o altă variantă a vorbei acesteia, arătându-i și origina. Intr'adevăr în 

Notanda la „Catastihul averii mânistirii Galata“, d-sa di următârea ex- 

plicare cuvîntului zzașchă: 
„a MSURII = ture, dimişti, neogr. Btutomtoy „satin de Damas“, cu afe- 

resa primei silabe“ 2 

1) Gr. G. Tooiloscu, Materialură folloristice, vol. 1, 1900, «Cântecul șar- 
pelu, p. 7; 

2) Ibidem, p. 11. 
„3) Ibidem, „Aga Baălăcenut, p. 64. 

- 4) Ibidem, ,,Dobrişanti, p. 106. 
'5) Ibidem, „Roman“, p. 1223, 
6) Dictionnaire turc-arabe-persan, „866, p. 435: 
7) Die tiirkischen Elemente în der Siidost-und osteuropăischen . Sprachen, 

1888, II, p, 102, 
8) Vuk Karagic, Lexicon serbico- „germanico-latinum, s. v. diinishija, etc. . 
9) B. P. Hasdeii, Cuvente den bătrâni, tom. I, p. 224.
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"Primele dout variante at rămas pânt adi în limba vorbită, do- 
vadă nu numai baladele citate — culese în vara anului 1897 în judeţele 
Gorjiti, Olt şi Teleorman — ci și graiul poporan actual din judeţele Ar- 
geș și Muscel, unde am putut constata că 7p7schiiăi însemneză „otel, 
magnet“ 1). 

Cuvintul luat de la Sârbi, după cum crede d. JOvid Densușianu 
— mai ales avându-se în vedere -forma de la Karagic, cum și stăruința 
lui în nisce judeţe ale României mai apropiate de Serbia (Olt, Teleor- 
man, Gorjiii, Argeş, Muscel), pe când dispare din Moldova — a suferit 
următârele schimbări : 

“Intrebuinţendu-se aprâpe tot-de-a-una numai în alăturare de „paloş“ 
ori „sabie“ s'a credut că „sabie damaschie“ ori „paloș damaschiii“ (adică 
„sabie ori paloş de Damasc“), în forma dimischie sati dimischii în care 
apăruse în limba română, e în realitate „sabie «42 (adică de) ppzischie“, 
„palos de mischie“ ori „de mischiă“. Cu alte cuvinte, când vorba n'a 
mai însemnat nimic pentru popor, el a. căutat a "i da o semnificare 
spre a nu se pronunţa nisce sunete fără sens. Atunci observând că palo- 
șurile, săbiile „dimischii“ sînt de oțel, şi presupunând în acelaș timp, — 
că are a-face cu dout cuvinte, din care primul e preposiţia de, a hă- 
răsit partea lipsiti de sensul prim cu un sens întâmplător și care n'are 
întru nimic a-face cu origina cuvintuiui, — adică i-a dat semnificarea 
de „oţel“. 

Ast-lel un cuvînt, care n'a mai păstrat nici o urmă de valbrea sa 
etimologică, a putut să se corupă foneticesce când nu se mat păstra în 
graiii de cât prin obicinuinţă, fără un sens lămurit. Amintirea Damas- 

cului nu mai era deșteptată prin forma adjectivală împrumutată de la 

Serbi — dimiskije —, aşa cum apare în limba francesă în forma verbală: 

damasguiner, unde partea primă a cuvintului evocă lămurit amintirea” 
Damascului, ca — de pildă — în următârele versuri ale lui Heredia: 

Jai plus d'un estoc damasquină le fer 
Et pour le vain orgueil de ces oeuvres dV'Enfer 
Aventure ma part de cternelle Vie?). 

De alt-fel cuvîntul s'a păstrat aprâpe neatins în franţuzesce, graţie 
marii sale ramificări, iar acesta din causa faimei produselor de Damasc, 

1) D. L. Şainenu în lucrarea sa În/luenţa orientală asupra limbit şi culturii 
române, 1900; t. pp. 261-262 citEză cuvîntul de la Cantemir, Divanul, 149, fară a-i 
arăta stăruința şi în limba actuală. E, neîndoios că notele nâstre de mai sus, pu- 
blicate mat întâiii în 1900, în «Tinerimea Română» de sub direcţiunea domnuluş 

Tocilescu, noua serie, vol. IV, fasc. I—II şi în fâscioră separată, sub titlul Des- 
pre cuvint nu ai fost cunoscute domnului Şainânu, 

2) Jos6-Maria do Hârsdia, Les Trophees, «Le vieil orfăvre».. :
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în prima linie săbii — de mischie — și mătăsuri — ASuiii. Intradevăr 

cuvintul face parte în franţuzesce dintro familie de zo4 termeni, pe 

când în: românesce era și este isolat 2). 

Așa dar în amândout casurile citate — duşegubina — de şugubină şi 

dimiskija, demeshe — de mischie, mischiii — a intervenit o corupţiunie fo- 

netică, atunci când n'a mai fost un sens în cuvintele'exprimate sai când 

nu se mai menţineaii în limbi de cât graţie unei întâmplătore şi cu 

totul 'secundare idei latente; Corupţiunea fonetică e dar poszbzlă în le-: 

gătură cu modificarea sensului și se“ întâmplă zegreși? în: cuvintele co- 
mune când sensul se întunecă de tot. Lipsa de ramificare a cuvîntului 

și puţina lui circula iune contribue în mod puternic la modificările fo- 

netice. Sa - a " o 

  

-NUMELE PROPRII 

Când însă cuvintul e un nume propriii, atunci corupţiunea fonetică 

are, o putere fârte mică și contrarii numelor comune, cu cât cuvintul e 

mai singuratic și mai puţin întrebuințaţ de vorbitori cu atât el e supus: 

mai puţin regulelor generale fonetice, pe care, în genere, le înfruntă, 
și față de ce: cln ori-care ţară — dice d. Hasdeii —, în sînul limbii 
«comune de acolo, se află așa dicend intercalată o altă limbă, ceva ca 

«un stat în stat, în mare parte independinte de graiul indigen al mo- 

<mentului și compusi din mai multe categorii de elemente iariș inde- 
<pendente una de alta, grămădite fără nici-o înlănțuire, sistematică. 

< Acestă limbă este nomenclatura propriă> 2). Ea își formeză un fel de 

1) Hatzfeld, Darmesteter et Thomas, “Dictionnaire general de la langue 
prancaise, t. I, p. 619, enumără cel nouă termeni cu tote lămuririle trebuinci6se 
cu privire la origina lor. EI sînt: “Damas, s. m.; damasquin, ine, adj.; damasqui- 
nage, s. m.; damasquiner, v. tr.; damasquinerie, s. î.; damasquineur, s. m.; da- 
masguinure, s; £,; damasser, v. tr., şi damassure, s. f. 

Primul din aceste cuvinte are trei semnilicări: w „Etoffe de soie dont 

le tissu presente des fleurs, des dessint; 2% „lame de sabre en acier d'une 

trempe suptrieure, dont la surface offre des dessins variâs (Cf, damasqui- 
ner) ; jraisin, prune de Damas". Intâia semnificare corespunde exact cuvîntului 
românesc MSuuniii din Catastihul averii mânăstirii Galata, iar cel de-al doilea unei 
forme substantivale a lui mișchiii. A se observa, şi damasquiner „incruster d'or, d'ar- 
gent (une pice de fer d'acier), „„damasquinure*i incrustation d'or, d'ar- 
gent, dans une pitce de fer d'acier,t damasser (.„.Acier damassă, dont la 

surface presente des dessins variâs,) — în care un sens mai apropiat de cel pe: 
care îl are actualmente 7ișchiii în limba română predomină faţă de sensul ce-l 
avea disparutul, ne mai întrebuințatul — aşi — - cuvînt românesc : : nuigelă (= stofă 

de Damasc). 
2) Hasdeii, Cuvente den bătrân, t. III, storia limbei române, Priâcipie de 

linguistică, $ 18, Limba onomastică, p. 86. 
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stăpânire a-parte, aşa în cât spre a studia pe deplin cuvîntul, organul 
de exprimare al gândirii nâstre, trebue a da o specială atenţiune nu- 
melor proprii, căci vorba — cuvintul — «ni se presinti sub două as- 
pecturi: sub cel fluid, ca. «cuvînt comun, obiect al exicologiei, şi sub 
cel condensat, ca «nume proprii», obiect al onoiatologiei» !), 

Causa, care face ca numele proprii să formeze o grupă a-parte și 
să aibă un alt mers evolutiv de cât cele comune, este mai simplă de 
cât s'ar părea la întâia vedere. Numele proprii sînt representantele unor 
individualităţi iar nu ale unor noţiuni; îndărătul lor se ascunde o ima- 
gină iar nu o idee, și ca atare e lesne de înțeles de ce corupţiunea 
fonetică are o slabi înrîurire în grupul lor. La numele comune, în mod 
firesc, se adaogă și se înlătură note noţiunii representate prin cuvint, 
acesta având o înfățișare fluidi — după cum o numesce chiar d. Has- 
deii — ; la numele comune, schimbându-se întru cât-va ideea, se schimbă . 
și forma de cele mai multe ori — atunci când semhilicarea lor etimo- 
logică a fost întunecată. La numele proprii însă, imagina — represen- 
tativă saii închipuită — remânend vecinic aceiaș, cuvintul — care e, și 
aci, învălișul, suprafaţa ideci-imagini — va rămâne acelaș, atât cât 
permit legile cârmuitâre ale vorbirii şi cugetării. Max Miller arată, în 
nenumărate locuri, că numele proprii nu se supun în totul regulelor ge- 
nerale fonetice, și anume la pp. 220-221 din traducţiunea francesă a 
Nouelor studii de mytolosie el dice: „E zadarnic să închidi ochii și să de- 
„clară că nu e posibil ca numele proprii să nu se supună acelorași vi- 
„cisitudini ca și apelativele și verbele, că ele trebue să se supună ace- 
„lorași legi fonetice, când ele nu se șupun“. Și ca să dovedescă „faptul 
„ușor de constatat că zue/e proprii de locuri violeză adesea cele mai 
„sacre legi fonetice“ , el „aduce diferite exemple din toponomia en- 
glesă2). 

In limba română acâstă particularitate a numelor proprii a fost 
încă de mult observată și arătată de filologii şi istoricii noștri fruntași 
cu ocasia combaterii de către Răsler a continuității elementului roman 
la nordul Dunării, — negaţiune - basată între altele pe lipsa numirilor 
topice romane saii cu totul băștinașe, și presenţa în locul lor a numiri 

  

1) Hasdeu, Studii de sciinţa limbei, Un noi punct de vedere asupra : ra- 
tificaţiunilor gramaticei comparative, $ +, Fisio-Glotica şi Psiho-Glotica, Columna 
lui Tratan, noua serie 1882, Ianuariii, an. IUL, n 1, p. 30. 

2) Max Miller, Nouvelles tudes de mythologie, trad. franc. par Leon Job, 
1898, p. 270. 

3) Ibidem, pp. 271—272. 
ge 
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aduse de Saşi, Slavi, etc.1) D. Hasdeii a demonstrat, cu puterea şi 

strălucirea caracteristică penei sale, stăruința la Români e multe și în” . 

semnate numiri romane și ante-romane. Cea mai mare parte a „Stu- 

-diulu al Iil-lea“ din /szoria critică e ocupată de cestiunea numirii atâtor 

rîuri însemnate ca Prut și Siret, Olt, Ji, Cerna, Dunăre, 2 etc., cari 

s'ati păstrat din vremuri străvechi și până adi la cei cari nestrămutat 

ai licuit aceste regiuni. Numirile personale: /rolaz, Ausonii, Fila, 

studiate în aceiaș ordine de idei, aii întărit cu desăvârșire punctul an- 

tiroslerian datorit d-lui Hasdeii. 2) In combaterea aceleiaș teorii răsle- 

riane, d. Xenopol a enumtrat, mai apoi, în în studiile d-sale, o serie de 

numiri topice păstrate de Români iaraș din timpuri îndepărtate și în- 

cepttâre ale istoriei lor. î) Atunci însă s'a ridicat obiecţiunea că unele 

din numele proprii aduse drept exemplu war proba că sînt păstrate de 

Români, de 6re-ce nu sint supuse regulelor fonetice generale ale limbii 

nâstre. D. Xenopol, fără a intra în amănunte, a opus explicarea— forte 

d-eptă şi ştiinţifică, pentru cine vede lucrurile mai lămurit și privite din 

mai multe puncte de vedere—că „numele proprii nu se supun în totul 

regulelor obicinuite ale schimbării sunetelor în cuvintele comune“, ?) iar 

d. Tocilescu a privit lucrul ca indiscutabil în cea mai nouă ediţiune a 

manualului s&ă de /oria Românilor. *) 

Pentru a limuri cu desăvârșire și a învedera în mod indiscutabil 

acest lapt: că numele proprii, ca şi cele mai multe derivate ale lor — 

  

1) R. Râslor, Romiinische Studien, Untersuchungen zur ilteren Geschichte 

Romiiniens, 1871, III, Die Wohnsitze der Romiinen im Alittelalter, XII, pp. 129- 

1343 VII, Die Anfange moldauischer Geschichte, pp. 324—328. , 

2) B. P. Hasdei, Istoria critică a “Românilor, 1375, studiul III [Acţiunea 

naturii asupra omului), $ to [:u privire la Prut şi Siret], pp. 184—185 ; $ 49, ppe 

248—249, $ 77, PB. 293—294 [despre Dunăre] ; $ so, pp. 250—252 [despre Olt]; 

$$ 52—58, pp. 255—265 [despre Ji), $ 61, pp. 271—274 [despre Cerna], etc. 

3) Idem, Românii Bănăţeni din punctul de vedere al conservatismulul dialec- 

tal şi teritorial, extras din „Analeie Academiei Române“, seria IL, t. XVILI, 1896, 

pp..26— 09; şi în Eyrmologicum magnum Romaniae, t. III, col. 3136—3186, s..v. 

Bănat, 
Ă 

4) A. D. Xenopol, Teoria lul “Rosler, în „Revista pentru istorie, archeo- 

logie şi filologie a domnului Tocilescu, vol. III, fasc. II, pp- 291—297, şi vol. IV, 

pp. 545 şi urm., şi separat, la Iaşi, 1884; Les Roumains au Moyen-Age, Une Enigme 

historique, Paris, 1885. Cf. de acelaş: Istoria Românilor din Dacia Tratană, vol. 

T, cap. Il, 1V, 3 [Toponimia], 1$88, pp. 292—308. - 

___.5) Idem, Istoria Românilor din “Dacia Iraiană, vol. cap. Il, 1V, 3, Toponi- 

mia, pp. 293 —294, nota 4; cf. şi nota 3 de Ja pp. 292—293. Ă 

6) Gr. G. Tocilescu, Istoria “Românilor, ediţia a Il-a, 1900, partea ], cap. 

11, $ 3, cp. 76:



LIMBAGIUL * | 129 

întru cât nu ici o semnificare etimologică — nu se supun tutulor regu- 
lelor fonetice generale, să cercetăm casul 7orac/snzu/uă în limba români. 

In cele mai vechi texte, din secolul al XVI-a, ca de pildă în 
Codicele Poronețin, transformarea acesta a Îui 7 în 7 între dou vocale 
mit se găsesce la : 

4) numele proprii, 6/ derivatele în-înz şi-canu precum acciatiiu, 
eipecerăninievact etc., c) cuvintele de origină străină și câte-va cuvinte 
de origină romanică ca : tSnocns, etc. 1) 

"Cu alte cuvinte : In Codicele Voronețeu, numele proprit'nu 
sînt supuse legii generale fonetice numită 7ozacismul, 
cum nu sînt nici cuvintele streine, cari erat ma! de curând intrate în 

limbă şi deci întrun grad mat mic de circulaţiune. Acelaș reguli o 
urmeză derivatele în-ipz şi -duu, cele mai multe fiind formate de la 
nume proprii. In ce privesce cuvintele comune de origină romanică — 
fOrte puţine la număr —, neregularitatea lor e aparentă, de re ce e, 
probabil, la mijioc o încrucișare a diferite legi fonetice, cari ati modi- 

| ficat ast-fel chipul obicinuit de aplicare al rotacismului, 
lată dar înfrântă o lege fonetică atunci când e vorba de numele 

proprii. Exemplul e prea isbitor pentru a nu se învedera adevărul că 
numele proprii formeză un grup a-parte în evoluţia limbagiului, 

Și cum fie-care cestiune, fie- -care pricină, fie-care lucru î își are o 
causă, iată și causa producătore de separatism a numelor proprii în ce 
privesce rotacismul, în secolul al XVI-a. 

Numele proprii revin, în vorbire, necontestabil de mult mai puţine 
ori de cât numele comune. Acestă puţină circulaţiune a lor le face 
ca multe să nu fie < tocmai asimilate cu dialectul indigen și unele chiar 
neasimilabile > ?), în afară de faptul că ele represintă indi ividualităţi, nu 
noţiuni. Când însă un nume propriii revine prea des în vorbire și, în 
plus, de multe ori iea o semnificare Gre-care, atunci în mod forţat el 
va fi târât de curentul general al majorităţii cuvintelor adică al numelor 
comune, și se va supune unor legi fonetice pe cară alte nume proprii, 
mai puţin întrebuințate, nu le recunosc. Aşa numele dilelor săptămânii 
cari conţin un -4- intervocalic, l-ati rotacisat, Şi acesta în acelaș text 
chiar în cari zfe cele-l-alte numiri proprii nu se supun rotacisării. Ast. . 
fel în Codicele Voroneţiu, de care vorbiam, vom găsi forme ca : A%.ppii 

  

1) I. G. Sbiera, Codicele Voroneţân, Cernăuţi, 1655, P. III, Studii asu- 
pra codicelui, $ 26, p. 312. 

2) Hasdeu, Cuvente den bătrâni, t. 11, Istoria limbet române, Principie de 
inguistică, $ 18, p. 30. Cf. şi $ următor 19, publicat și în Eumologicum magnum 
IRomaniae, în întroducerea la tom. L-ii, pp. XLVI—LVIII In ce consistă fisio 
nomia ânet limbi? Limba în circulaţiune. | 

N. 1. A, Studiţ . 9
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(Aow.ppu, aspri, ASpii), Beppepii, (Bepepu, etc). şi ASatepea!); tot așa în 

«Legenda Duminecii> din Zexze/e măhăcene : AOMEpESA *) şi BEBE % 

Aceste cuvinte prin desa lor întrebuințare ai urmat acelaș regulă ca 

şi numele comune. La frecvenţa lor sa mai adăogat însă și un alt 

motiv: Luni, Vineri sati Duminecă puteai fi în gura individilor înlo- 

cuite, după timp, cu <adi>, «mâine» ori ceri». Când un nume propriii 

alterneză — ca în casul de faţă — cu unul comun, în mintea vorbito- 

rului se nasce un fel de confusiune între ideca de nume propriii și cea 

de nume comun; stare vagă care face ca vorba să urmeze regulele 

fonetice proprii majorităţi vorbelor — numele comune — și să aibă ca 

şi acestea o evoluţie mai repede. De alt-fel cuvintele acestea ati plerdut 

de mult pentru marea majoritate a poporului sensul -de di a Lunel, a 

lui Marte, a Venecrii, etc., și însemneză: cu totul alt-ceva și anume: 

întâta: di, a doua di, etc., a săptămânii, sau, după cum am mai spus, 

pot arăta o di trecută sai una viitore faţă de cea presentă. 

O dovadă mai mult că numai dâsa circulaţiune și dobândirea — 

până la un punct — a unui sens comun, a făcut ca numitele dile ale 

săptămânii să'şi rotaciseze pe -- intervocalic, e faptul că tote cele- 

l-alte nume proprii din citatele texte nu sînt rotacisate. De pildă, în 

«Legenda Duminicii? singurul nume proprii cu - -, ce-l mai întâlnim, 

e genitivul ÎwpastioaSn ?), în care n se păstreză destul de bine. 

Obiecţiunea care s'ar:putea face că numele de dile ale săptimă- 

nii s'ati rotacisat ca tote cuvintele de origine romanică, n'are valdre, de 

6re-ce și alte nume de provenienţă romanică eraii în limbă și nu se 

rotacisaseră. Așa, de pildă, numele protomartirului creștin, CTefau$, de 

sigur cunoscut coloniilor romane creștine venite în Dacia, a rămas ne- 

schimbat, nealteratîn mijlocul transformărilor celor-l-alte cuvinte similare. 

„Așa dar, numirile proprii din causă că represintă imagini iar nu 

idei, şi fiind-că sînt date mai puţin circulaţiunii, se supun mai puţin 

regulelor fonetice ale limbii din care fac parte, cati un mers mai încet>*). 

Când însă de un nume propriii se lâgă o anumiti noţiune, din di- 

ferite împrejurări — ca, de pildă, o etimologie poporană — atunci nu- 

mele evolueză foneticesce ca și unul comun, graţie presnpusului sens 

pe care-l are. 

Așa, de exemplu, în vechea francesă se păsta forma Noitun, pro- 

  

1) A se vedea paginele indicate în vocabularul fâcut de d. Sbiera. 

2) Hasâeii, Cuvente den bătrâni, t 11, 1879. pp. 46, 47. 
3) Ibidem, 46, 48. 

4) Ibidem, p. 45: 
5) Brâal, Essai de sâmantique, p. 197.
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venită din We/runus prin influenţa însă a lut z0;21) (noctem), vechea 
formă a lui az, pe care o găsim, de pildă, în versurile următăre: 

cio lo rova zoiț et di?) 
sait: ” 

ainz demain 10: en iert bele amendise?). 

In jud. Nemţu exista un sat numit Îndelani prin mstatesă de la 
Nedelani, nume modificat din momentul în care semnificația de <bâlciă, 
târg> pe care o avea Wedela în Doljit — de unde veniseră Nedeianil— 
n'a mai fost cunoscută de lăcuitori. Când numele comun, care servia și 
de propriii, și-a întunecat înţelesul, corupțiunea fonetică a fost posibilă. 
Dar fiind-că se scia vag că acest nume are şi o însemnare comună, s'a 
căutat a i se da o formă apropiati de un sens Gre-care, de un cuvînt 
cunoscut în acele părți, și atunci din Zudelană satul a devenit Ghindăâră 
— 2 de la începutul cuvintului /pdziaui pronunţându-se ca un “i — 
printr'o etimologie poporană de la <ghindă» 4), 

In legătură cu numele topice și în acelaș timp cu circulațiunea, 
trebue observate și urmiitârele: Fârte multe nume topice plecă de la 
un cuvint comun — ca, de alt-fel, tâte numele proprii la origină —; 
cu vremea «își pierd semnilicarea, alterându-se prin iuţela și neglijența 
“pronunțării; în sfârșit iaii un noii sens, care pare a se potrivi cu forma 
cea coruptă»). Ast-fel dice Max Miller, Augerville a ajuns Dangerfied 
(câmpul pericolului), Marigny-— dlorning-thorpe (satul dimineţii), iar Ceu- 
/rone şi Sueuci sat transformat în Saiut- Tron şi Saint-Cy), ca şi cum 
ar fi fost un saiut în cuvint. 

Ast-fel cuvintele se arată încă odată aseminttâre unei societăţi de 
individi. Cef cari trăiesc în legături dilnice-—ai deci o mai frecventă apariţie 
în societate—se supun tutulor obicciurilor.acesteia—buns sati rele ; cu- 
vintele comune se supun și ele tutulor legilor ca și tutulor corupțiunilor 
fonetice, pe cari le îndură majoritatea. Ca şi individii cari trăesc mai 
retraşi, numele proprii pot evita de a se supune unor dorinţe, obiceiuri 
sait legiferări ale societăţii, în care ele își fac o fârte rară apariţie. Când 
însă contactul e mai des, atunci individul — ca și cuvintul —, începe 

    

1) W. Meyer-Liibke, Le grammaire des langues romanes, Trad. franc. par 
Rabiet, Paris, 1859, t. I, partea 1, $ 72, nota, p. 98. 

2) Bartsch et Horning, La langue et la literature francaise depuis le 
IĂ-iâme siccle jusquau XIV-ime siccle, (textes et glassaire) 1887, „Vie de saint 
„Legeri, 12, 37. : 

3) Ibidem, „Roland“, 45, 27. : 
4) Hasdeu, Negru- Vodă, $ 30, pp. CXXXVIII—CXXXIX, 
5) Max Miiller, Nouvelle ctude de mythologie, trad, cit., Pp. 271—272. 
6) Ibidem, p. 272. .
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să fie confundat cu marea majoritate și, de voe de nevoe, să fie supus 

regulelor societăţii în care se introduce, Dacă de numele propriii des 

întrebuințat se lcgă și o idee comună, acesta măresce putinţa de asi- 

milare a lui cu numele comune. In acestă serie de idei putem cita 

antonomasa, prin al cărei ajutor poporul — întrebuinţând un nume pro- 
priă pentru unul comun — supune acest nume, pe cât e posibil, regu- 

lelor generale fonetice, 

LEGEA REGRESIUNII MEMORIEI.—DERIVAREA PĂRȚILOR DE CUVINT. . 

Dacă individii mai de curând născuţi, mai tineri, mai plăpândi 

pier mai curând în faţa unci lovituri, tot ast-fel şi cuvintele mai de 

curând intrate în limbagiii saii cari apar de obiceiii mai la urmă în 

mintea unui individ, vor dispare cele d'intâiii, și treptat-treptat cele 

următâre până la cele mai vechi, atunci când vre:o bolă mintală ar lovi 

cugetarea. Ast-fel — și lucrul e constatat, — cele d'intâiii cuvinte cari 

vor dispare vor fi numele proprii. Intradever, în studiul sei asupra 

bâlelor memoriei, Ribot a stabilit că, în casurile de ordine psicho-pa- 

tologică, tot ceea-ce mintea a câștigat mai de curând, va pieri mai în- 

tâit. In casurile de amnesie, după ce bâla se mărginesce a face să 

dispară din memorie faptele de curând vtdute ori cunoscute, se întinde 

la idei, apoi la sentimente și la afecțiuni și în finc la acte, 1) sai, mai 

lămurit, dispariţiunea semnelor cugetării se face -în ordinea următore: 

<«1) vorbele, adică limbagiul raţional; : 2) frasele exclamative, interjec- 
ţiunile, <limbagiul emoţional» — cum îl numesce Max Miller, şi 3) în 

casuri f6rte rari, gesturile» 2), iar d'intre cuvinte, cele cari pier mai 

_întâiit sînt substantivele și în particular numele proprii și nu 

mele lucrurilor — Sac/huamen — şi apoi urmeză verbele, adjectivele, 

conjuncţiunile și cele-l-alte părţi de cuvint. Amnesia, dice Ribot, atinge 

mai întâi numele proprii, cari 's pur individuale; apoi numele lucru- 

rilor, cari sînt cele mai concrete; apoi tâte substantivele, cari nu sînt 

de cât adjective luate în sens particular și, în sfârșit, adjectivele și 

verbele, cari exprimă calităţi, moduri de a fi, acte. 

Legea regresiunii memoriei lămuresce pe cale psichologică, o altă 

cestiune și anume: ordinea individualisării părţilor de cuvint. 

De dout mijlâce se-pste sluji psichologul şi filologul în studiarea 

acestei probleme: de legile desvoltării istorice a limbilor și de fir6sca 

desvoltare individuală, observând di cu di chipul în care unul sai mai, 
mulţi copii încep a vorbi și a'și lămuri ideile în cuvinte. 

1) Ribot, Les maladies de la memoire, 1900, La loi de la regression, p. 92. 
2) Ibidem, Les amndsies partielles, p. 132.



LIMBAGIUL 133 

A observa însă pe un copil —, care învaţă far nu credsă limba —, 
este a fi supus de multe ori greșelilor și decta urma un drum strein, 
care n'ar duce la ţinta dorită, de şi el — copilul — împreună cu să. 
batecul de adi, «sînt cei mat buni representaţi ai omului primitiv» !). 
Totuș vor fi interesante de vădut primele manifestări verbale, repre- 
sintând fermentările ideilor coprinse în acel moment în mintea co- 
pilului vorbitor, mai ales că ele vor întări, prin asemenarea lor, con- 
clusiunile scâse din observarea desvoltării istorice a limbii și studiarea 
casurilor psicho- patologice. 

Sciinţa limbagiului are drept punct de plecare nisce 4puză fone- 
lice—rădăcinile —fără de cari ea n'ar fi posibilă?) şi din cari centre 
specifice de radiaţiune verbală s'aii format — mai pe urmă — cuvintele, 
în marea lor majoritate. Aceste Ş/ocură mentale încouscient concepile — 
după părerea filologilor de frunte) — cari luate singure, fără de legă- 
tură cu înţelesul fie-cărui cuvînt ce se derivă din ele saii cari se ra- 
portă la ele, nu sînt inteligibile, — sînt isvorul diferenţierii cuvintelor, 

In ce raport stai însă aceste rădăcini cu cugetarea și cari sînt 
părțile de vorbire cari s'aii diferențiat mai întâiii din aceste blocuri 
verbale ? 

Rădăcinele trebue st fi luat o formă saii alta în vorbire, căci e 
lămurit exclusă posibilitatea unei manifestări informe, de şi ideea era 
vagă și nelixată ori diferențiată. «Era destul ca fără a fi fost pronun- 
ţate, ele să plutâscă înaintea minţii ca nisce mici imagine, merei înves- 
tite în gura Gmenilor, când de o formă când de alta și date curenților 
atmosferii pentru a fi întrebuințate în mii de casuri și de combinaţiuni di- 
ferite» î). Aceste prime cuvinte născute din rădăcini nu erati represen= 
tantele unei simple idei, ci înfățișat câte o frasă întregi, de Gre-ce 
“limbagiul e întemeiat pe frasă iar nu pe vorba isolatii“ 5)—chiar astă-gi— 
fiind un produs și un agent social, nu individual). Un copil spune 
Preyer, exprima printrun singur cuvint, Zuil (în loc de Sru//, scaun), 
următârele proposiţiuni și frase: «Scaunul meii nu este acolo; scaunul mei 

1) Sayce, Principes de philologi gie comparee, trad. cit., p. 96. 
2) Max Miiller, Nouvelles lecons sur la science du langage, trad. cit. t. 11, 

lecţiunea a VII-a, 

3) Sayce, Principes, trad. cit., p. 187, Cf, Hasdeu, Cuvente de bătrâni, t, 
ML, Istoria limbii române, pp. 46 sqq. 

4) Pott citat de Max Miller în a doua serie a Lecţiuniior asupra sciiuţei 
limbagiulul, p. Ss (engl.), şi după el de Sayce, Principes, trad. cit., p. 188, 

5) Sayce, Principes, trad. cit., pp. 106, 122, 160, 162, 163, 171. Cf. Brâal, 
Essai de şemantique, p. 157; Ribot, L'Evolutions des ides gentrales, IL, La pa- 
role, p. 84; Proyer, L'âme de Lenfant, trad. cit, p. 367. 

6) Sayce, Op. cit., p. şi.
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este rupt; aş vioi să mt suiii pe scaunul mei; iată un scaun» 1). Chiar 

noi, dice Waitz, în Antropologia poporelor sălbatice, «nu cugetim prin 

mijlocirea cuvintelor, ci cu ajutorul frasei; și putem afirma că o limbă 

vie consistă în frase far nu în vorbe. Şi o frasi nu e formată din cu- 

vinte independente: Ea consistă în vorbe cari se rapârtă unele către 

altele întun chip particular, după cum și cugetarea care le corespunde 

nu consistă în idei independente, ci în nisce idei aşa -de strâns legate 

în cât ele formeză un tot și se determină reciproc una pe alta» ?). Frasa 

e concepută de spirit ca un tot, ca o pictură completă. Imaginea sen- 

sibilă a unei acţiuni se reproduce imediat în gândire și prin urmare 

vorbele prin care ea este exprimată m'ar avea de cât forte puţin sens, 

de n'ar fi legate unele de altele. 

Din frasă dar, din cuvintul-frasă, cum dice Sayce, s'ati desvoltat 

părţile de cuvînt prin procedeuri de analisă conscientă, și acesta cu 

atât mai ușor. cu cât cuvîntul-frasă dintro rădăcină 6re-care putea fi 

întrebuințat «pentru tâte părţile de cuvînt> ., 

S'a dis şi se susţine încă — de unii învăţaţi — că - primele părți 

de cuvînt separate din massa cuvintelor-frase, din rădăcini, ar fi sub- 

stantivele ; cu alte cuvinte ele ar fi vorbele prin excelenţă, nucleii în 

- jurul cărora erai strânse cele-l-alte părţi. Preyer, în urma tutulor exem- 

plelor ce le citeză pentru a dovedi contrariul, declară că acesta nu € 

cât o «prejudecată» ). Sayce combate însă apariţia unirzersală, în rândul 

întâiti, a verbelor, basat pe următârele motive: 1) Intiietatea rădăci- 

nilor nominale în limbile semitice, în oposiţie cu limbile arice la cari 

verbele apar mai întâiti *) și 2) lipsa de abstracţiune în mintea menilor 

primitivi. 

In privinţa: punctului întâiii ar fi de ajuns a reproduce următârele- 

cuvinte ale lui însuși Sayce. După ce singur hotărăsce că „gândirea este 

una singură, saii modul cum trebue să considerăm lumea fenomenelor 

este acelaș“ €) şi recunosce că, în limbile indo-europene, faptele ne 

dovedesc că noţiunile verbale sînt cele cari s'aii desprins mai întâiii din 

nebulsa primitivă, numită cuvînt-frasă, adaogă: „Psichologia pare a fa- 

vorisa acestă opiniune 7). 

-Nu numai favoriseză, dar cele expuse de Ribot dovedesc până la 

  

1) Preyer, Op. cit., p. 367. 

2) Waitz citat de Sayece, Op. cit., p. 107. 

3) Sayce, Op. cit. p. 171. 

4) Op. cit., p. 367: 

5) Sayce, Op. cit. p. 68. 

6) Ibidem, p. 8o. 
7) Ibidem, p. 67.
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evidență întâietatea verbelor, cari dispar cele din urmă din. mintea celor. isbiţi de amnesie, ca o. dovadă că ele formeză stratul mintal cel mai vechiii și mai adânc întipărit în cugetare. Dacă însă S'ar socoti că acest fel de procedare psichologică e propriii numat popsrelor indo-europene, | Cum remâne atunci cu nediscutabila unitate de cugetare a individilor din tâtă omenirea? 
| - In „fond însă chiar adversarii întâietăţii verbelor ajung pe nebăgate în semă la conclusiuni defavorabile lor. Ast-fel Raoul de la Grasserie. e citat de d..Șăinenu întru susținerea unei asemenea tese. Îată însă ce. dice acest învăţat despre felul primelor manifestări verbale ale omului:. „Une qualite, un mouvement vu, une action d'un objet a frappe vivement Pesprit de homme ; celui-ci exprime par un mot qui s'ap- plique ă la fois ă cette qualite ou action, et d'autre câte, „ă Lauteur de cette action, :ă Pobjet de cette qualite.“ 1) O mai bună dovadă, că verbul putea fi prima arătare individuală - vorbei, nici nu putea fi alta. Se pote adăoga insă, că un asemenea verb conținea în sine, cum vom încerca să arătăm, şi elemente adjectivale și Ssubstantivale, după cum spune şi d. Raoul de la Grasserie. In fine ce temeiii se pste pune pe dovedi de felul următorei: lipsa verbului „a [i* în unele idiome ! Nu e posibil de conceput lipsa reală a acestui verb şi explicarea cea. mai simplă e aceea că el există destul de bine și de puternic în cu- getarea individilor, la cari s'a observat acestă particularitate, dar că nu este exprimat, fiind subinţeles și cuprins în numele predicativ. i fiind-că nu se pote înlătura — fără de pagubă — observaţiunile făcute asupra copiilor, iată şi vre-o câte-va de acestea, cari întăresc Şi ele ideea că verbul e Prima parte care apare lămurit in vorbire, Taine - spune că la patru-spre-dece luni și trei săptămâni, copilul lui da sens verbal cuvintelor pronunţate. Așa o vorbă zez, avea sensul de „donne, prends, voilă, regarde“?) iar „coucou“ era întrebuințat de un copil de trei-spre-dece luni cu sensul de „a se ascunde“.î) Așa dar, de și în- vEţat, iar. nu creat, graiul copilului arată și dovedesce un adevăr de mare însemnătate, anume că atât de mult e obicinuită mintea unui cu- getător începător—copiiul, ca şi sălbaticul fiind și representanţii omului. primitiv — în cât până şi substantivelor, ce le învăţă, le dă un sens verbal (crez devenise „a se ascunde“). 

In ce privesce a doua obiecţiune că omul primitiv avea prea puţin 

  

1) La IL Șăinsnu, Gramatica și logica, II, Evoluţiunea numelui şi a ver. bului, p 101. ” 
” : 2) H. Taine, L'inteiligence, t. I, Note 1, De Pacquisition du langage chez les enfants et dans Pesptce humaine, p..365, 

3) Ibidem, p. 378.
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desvoltată putinţa de abstracţiune, se pote răspunde următorele : Că nu 

vor fi avut primii menit îndrumări către abstracţie, e posibil; dar este 

ceva sigur că există în perida aceea a rădăcinilor un fel de stare 

vagă și indefinită chiar în cugetare: Și nimic nu e mai indefinit şi mal 

vag de cât verbul și adjectivul. Sayce dice că nu exista nici ideea de 

general, iar acea de particular era vagă şi sensibilă 5). Faptul că unele 

cavinte prime ni se par abstracte?), s'ar explica prin acea indefinită 

și vagă stare de care sa vorbit. Totuși chiar Sayce nu e cu desăvâr- 

șire convins de acestă teorie a sa, de Gre-ce, într'o' notă, el dice: <Cu 

tâte acestea e ceva adevărat la temelia acestei stranii teorii a carac- 

terului abstiact al rădăcinilor. Obiectele trebue să fi fost numite după 

calităţile lor. Numai prin ajutorul acestora, putură ele a fi cunoscute; 

şi cu tote că aceste calităţi fură necesarmente externe şi superficiale, 

ca behăitul oii saii mugetul taurului, ele trebue să se fi născut din im- 

presiuni causate de fenomenele exterioare asupra simţurilor şi asupra 

spiritului» 2). 

Ceea ce e adevărat, e că verbul e prima formă de manifestare 

separată, ca parte de cuvint, Yar <genesa numelui, în cele dout forme, 

substantiv şi adjectiv, era implicată în aceea a verbului» $). Intr'adevăr 

e ușor de constatat un lucru: cum, pe di ce merge, adjectivele dai 

- nascere substantivelor. Ribot după ce constată acesta și citeză exemple 

ca: Brillaut (diamant), Je volaut (G'une machine), don (de pain, de caisse, 

de Banque), dice: «Ce qui n'est plus qu'un accident de nos jours ctait 

a origine procede constant>5), Sayce numesce o întregă epocă din 

timpurile primitive: feriida epitetică %—o dovadă de vechimea şi în- 

semnătatea adjectivelor. La rându-le adjectivele se derivă în mare parte 

din verbe. E destul a se reaminti că:mai tâte participiile trecute ser-: 

vesc și ca adjective. 
In fine ca o dovadă ultimă că verbele sînt primele părți de cuvint 

-lămurite in mintea unui individ, e proba de ordine psicho-patologică 

adusă de Ribot din. casurile de amnesie și afasie. Faptul că individii 

loviți de aceste bdle pierd mai întâiă termenii ce sînt nu numai mai de 

curând câștigați dar și mai concreţi, ne duce la conclusiunea că termenii 

mai vechi sînt mai abstracţi. saii cel puţin la aceea că omul primitiv 

ca şi copilul nu e cu totul lipsit de puterea de abstracţiune. 

1) Sayce, op. cit., p. 161; cf. p. 171 
2) Carrau, Etudes sur la theorie de levolution, L'Origine du langage, p. 264. :, 
3) Principes, trad. cit.,.p. 166. - 

4) Whitney, La vie du langage, F. Alcan, 1892, IV-leme 6d., p. 169. 
5) Ribot, L'Evolution des idtes gentrales, 1897, II, Lu parole, p. 83. 
6) Op. cit., pp. 1683—170
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Ast-fel și din aceste ultime puncte de vedere, limbagtul în genere *şi cuvintul în special, ni se presintă cu o înfățișare socială și sociabilă, Cuvîntul-frasă, verbul coprindend în sine și dând naștere celor-l-alte Părţi de cuvint, frasa şi deci sintaxa luate drept temelie a exprimării "cugetărilor, tote sînt atâtea puncte de înfățișare și manifestare“ logică :a limbagiului, | | | 
Prin nascerea sa, prin vicţa ca și prin sfârșitul stă, cuvîntul, şi “limbagiul în genere, se presintă ca o forță socială și ca un mare imi- “tator al societăţii. Supus evoluţiunii, el triesce şi se desvoltă tot-de-a- “una în raport cu un tot, cu o societate de semeni ai lui, având în acelaș “timp necontenite legături cu societatea vorbitâre al cărei reflect el este. 

Din conferinţa mDespre cuviui: ținută la r4 Maiă 1goo la Societatea Istorică a studenților în litere și publicată în „Ti nerimea Română, noua serie, vol, IV, fasc. j-1l—și în bro- şură — și din schița bibliografică „Gr. G. Tocilescu, Istoria Ro- mânilori, „Tinerimea Romind:, vol. VI, tasc, I-—1l, pag. 34 sqq. 
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