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PREFAŢĂ. 

Mare importanţă se dă adi dramei în literatură. Şi 

cu drept cuvânt. Adi e timpul acțiunilor pe tâte terenele; 

Omul consideră adi de cea mai înaltă a sa problemă: să se 

valoreze prin fapte. Lupta pentru esistenţă, ce a devenit 

adi atât de intensivă, a dat nascere acestei probleme a 

omenimii de adi. Drama reproducend în formă de artă 

tocmai acțiuni din visţa omenâscă, trebuie să deștepte luarea 

aminte a lumii de adi. E natural deci interesul, ce se simte 

adi pentru arta dramatică, cel mai înalt gen poetic 

Şc6la, trebue să ţină cont totdsuna de necesităţile 

culturale ale timpului. 
Teoria, dramei a devenit o necesitate culturală a tim- 

pului de adi, atât peniru şc6lă, cât şi pentru clasa nâstră 

cultă. 
La gimnasiul din Braşov, conform planului săi de în- 

vătământ pentru limba română, e întrodus studiul teoriei 
dramei în clasa VIL. gimn., unde îl propun eă. Imprejurarea 
acâsta, mi-a dat ansă să scriti ei în românesce teoria dramti, 

prima, carte în materia acâsta în literatura n6stră. 

Mult, din materialul, ce-l daiă în acâstă carte, e o inova- 

țiune față de materialul cunoscut şi obicinuit până acum în 
învățământul menit a se da în cursul gimnasial din limba, 

maternă. Din acest punct de vedere îl vor considera mulţi 

de prea grei și nepotrivit pentru mintea școlarilor din 

clasa VII. gimn. Cu chestiunea acâsta însă sum de tot şi 

în clar şi liniştit. Până a nu tipări cele cuprinse în acestă 

carte am judecat, chibzuit şi m'am gândit mult.şi de altă 

parte am făcut şi esperinţa de lipsă. 
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Acâstă carte are să să “învețe în clasa a VII. a gimna- 

siului român din Braşov, după cum sa dis. Aceşti școlari 

ati fost conduşi până aci după un plan de învățământ, spe- 

cial al limbei române, în urma căruia a trebuit să li să 

desvâlte o putere intelectuală intensivă şi un cerc larg de 

cunoscinţe. In clasa a VIL au să termine t6tă teoria despre 

productele literaturii poetice, având pentru clasa a VIII. gimn. 

istoria, literaturii. Acestor şcolari trebue, e o cerință cultu- 

rală, să li se deie acum un reasumat sistematic al princi- 

piilor estetice literare cu car principii bine înzestrați, pot 

trece bine la învăţarea, teoriei proprii a dramei, tractate şi 

mai pe larg. 

Ei am propus materialul din cartea de faţă 3 ani, în 

clasa VII. gimn., şi am făcut esperinţa, că şcolarii îl învaţă, 

cu interes, pricepere şi fără nică o greutate, deşi nu aveati 

manual tipărit, ci numai litografat. Mam convins, că inova- 

tiunea acâsta corăspunde unei cerințe culturale, de care 

trebue să tină cont şcâla de adi, vrând să mergem înainte 

pe basa, culturii timpului şi că învăţarea acestui material e 

de lipsă şi binefăcătâre pentru un şcolar, care absâlvă gim- 

nasiul şi se inzestrsză cu atestat de maturitate. 

Inainte de a s5 începe cu învăţarea teoriei dramei se 

vor ceti în clasă drame bune, originale ori traduceri, (avându-le 

fie-care şcolar) şi se va atrage atenţiunea din partea profeso- 

rului asupra diferitelor chestiuni, cari fac, ca drama să fie 

înţelesă. Se va, urma aşa la, fie-care gen de poesiă drama- 

tică. Din carte nu aii să se învețe toți paragrafii. Sunt 

unii, cari trebuesc numai cetiţi în clasă cu profesorul. Așa 

d. e. se vor ceti: $$. Fabula tragediei „Macbeth“; Raportul 

dintre istoricul Macbeth al lui Holinshed şi Macbeth cel 

tragic al lui Shakespeare; Shakespeare în unitatea actiunii 

dramatice; Originea şi desvoltarea istorică a dramei: Drama 
la, Grecii vechi, Drama la Romani, Desvoltarea dramei mo- 

derme şi Idea unei drame în mintea poetului. Cu şcolari 

maă buni se pot însă învăţa şi acestea. |
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Pentru ca să 6să un op complet. despre dramă, destinat 

nu numai pentru şcâlă, ci şi pentru clasa, n6stră cultă, am 

fost silit să întroduc şi unii articoli, cari deşi servesc spre 

clarificarea, chestiunii, nu ar fi indispensabili, să fie învătați 

în şcâlă. - 

Cartea. acesta e menită adecă să facă servicii şi 

lumii mari românesci, care nutresce: interes față de lite- 

ratura, dramatică şi peste tot față de teatru şi voiesce să 

înțelâgă ce este în dramă şi în teatru. 

Max Nordau ocupându-să în un articol publicat în 

anul trecut de felul influinţii teatrului asupra, societăţii ome- 
nesci, afirmă, că acâstă infiuință e zero. EI arată, cum 

teatrele. sunt cercetate mai numai de Gmeni, cari nici aşa 

nu înţeleg ce se desfășură în drame. i 

În principii nu aprob ceea ce susține Max Nordau, 

dar înțeleg bine și afirm şi.eă, că, în feliul cum este adi 

cultura. celor ce cerceteză teatrul, mult nu se câştigă prin 
teatru. În adevăr, cei mai multi Ospeti ai teatrelor nu văd, 

„ce ar trebui să v6dă, nu simt plăcerea, care ar trebui să, 
o simtă; văd alt-ceva şi simt în altfel; nu v&d artă şi nu 
simt plăcere estetică. Teatru e privit prea de mulţi de un 

spectacol, unde te poți încânta de multe şi sensaţionale 

scene, ce pe stradă nu ţi să ofer a le ved6. şi audi. Nu în 
acâsta zace însă problema teatrului. Problema lui e re- 

presentarea artei dramatice. Acâsta însă trebue înţel6să. 

In privința tractării şi arangiării materialului încă 
mi-am dat silinţa, ca să pâtă fi bine şi uşor priceput, atât 

"de şcolari cât şi de alți doritori de a se ocupa de 6l. Încât 

sa putut am aplicat metoda inductivă, dând totdeuna 

înainte material de a fi vădut şi studiat şi menit a contribui 

la claritatea şi înţelegerea lesnici6să a principiilor teoretice, 

cari urmeză. Și în privința arangiării diferitelor principii 

estetice am îngrijit, ca :să se succedeze unele după altele 
- astfel, ca cele înainte puse să servescă spre desluşire celor 

următdre. 
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Am tractat mai ântâiă și mai pe larg tragedia, fiind-că- 

acest. gen de dramă e cel mai de valdre artistică, e artă mai” 

înaltă, şi deci recere o studiare și tractare mai am&nunțită. 
Clarificată tragedia a, servit tot-deodată cu forte mult material 
orientător în ce privesce teoria, celorlalte genuri de dramă. 

Principiile. generale, cari se referesc la tâte genurile drama- 
tice, le-am tractat la o laită, făcând ici-colea, unde am cre- 

dut de lipsă, alusiune şi „la casuri speciale. 
Ca, model şi esemplu, în special la tragediă, am luat 

mai tot pe Shakespeare. E de sine înţelesă, procedura acâsta 

a mea. Shakespeare este cel mai mare scriitor tragedian; 

mai mare în tâte privințele. Arătarea, teoriei dramei se pste 

face, de sine se înțelege, luând piesele cele mai bune ca, 

exemple şi ca; material. de intuiţiune. Aşi fi luat cu plăcere 
din literatura dramatică română, dar, — păcat, nu am putut: 

înlocui pe Shakespeare. 
La, compunerea acestei cărți mam folosit îndeosebi 

de următorii scriitori: G. Th. Fechner: Vorschule d. Aesthetik, 

Kirchmann: Aesthetik auf realist. Grundl. (în special la cla- 

sificarea, frumosului), Fr. Fischer: Aesthetik (în special la, 

tragediă), Jean Paul: Vorschule d. Aesthetik, H. Taine: Phi- 

losophie d. Kunst,. J. Volkelt: Aesthet. Zeitfragen, Ed. v. 

Hartmann: Philosophie d. Unbewusten, Wackernagel: Poetik 

(în special la forma, dramei și la partea, istor.), Fr. Spiel- 

hagen: Neue Beitr. zur 'Theorie und Technik d. Epik und 
Dramatik, G. Freytag: Technik d. Dramas, Rob. Prâls: Gesch. 

d. neuen Dramas, şi Katechismus d. Dramaturgie (în special 

la partea, istorică), Erlăuterungen zu den aulănd. Klassiker 

(în special la fabula tragediei Macbeth), H: Bulhaupt: Dra- 

maturgie d. Schauspiels, Bedthy Zs.: A tragikum (în special 

la tragediă), Ed. Steiger: Das werden d. neuen Dramas, Rob. 

Zimmermann; Uber das Tragische u. die Tragâdie ş. a. 

Am scris în unele locuri independent, ră în altele ţi- 

nându-mă de ideile scriitorilor streini ce mi sau potrivit: 

la, sistemul și scopul urmărit de mine, -: 
Braşov, 1898. Dr. Josif Blaga.



ÎNTRODUCERE. 

Omul se desvâltă în privinţa psichică, ca şi în pri- 
vinţa, fisică, după anumite şi hotărîte legi naturale.. Copilul 

mic vede, aude, simte, judecă în un fel, tinărul în altfel şi 

bărbatul matur srăşi în altul, fie-care după felul să, după 

cum adecă se pote am&surat gradului de 'desvoltare al fie- 

căruia; “altceva îl place omului când e de 10, când e de 

20 şi când e de 30 de ani etc. 

In diferitele stadii de desvoltare individul manifestă 

adecă tot altă şi altă viaţă psichică. Şi după cum se 
observă la singuraticii individi anumite graduri de des- 

voltare succesivă şi în ele felul special de manitestare a 

vieții lor sufletesci, tot aşa, și la popâră. Altcum aii cugeta, 

simţit şi peste tot altcum sati manifestat sufletesce pop6- 

“rele evului vechi, altcum cele din evul de mijloc, şi altcum 

cele din evul noii." După timp popbrăle trăind şi ele adecă 

în diferite stadii de desvoltare culturală, sai manifestat cu 

" viaţă sufletâscă tot în alt şi alt mod. Si tot lucru firesc, că 
în un fel sati manifestat Românii, în altfel Francezii, En- 

glezii, Italienii, Germanii, Maghiarii, etc. după cum firea 

culturală şi peste tot împrejurările ai fost altele la fie-care 
popor. | | 

Poesia e o manifestaţie a vieţii mai înalte sufletesci.. 
Ea va fi deci totdsuna determinată de. felul vieţii sufle- 

tescă a poporului, unde s& produce. Poesia aceluiaşi popor 
deci va fi diferită în privinţa calităţii după diferitele stadii 

ale vieții culturale, prin care trece acela în desveltarea, sa, 

succesivă; dar în acelaşi timp se va deosebi şi poesia di-
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feritelor popâră, după cum adecă e diferită şi firea și indi- 

vidualitatea acelora. 

Poesia e totdâuna, adevărat, produsul sufletului unui: 

individ. Fiind însă, că individul face parte organică din un 

popor, în poet să află cam acelaş fond sufletesc, care e şi la, 

poporul, din care poetul face parte; deci individul-poet cugetă 
şi simte la fel cu poporul săă; în consecuenţă deci şi ma- 

nifestaţia sa sufletescă depusă în poesie va avea coloritul 
disposițiuniă sufletescă a poporului săi. În privinţa acâsta, 

deci nu prea e deosebire între inima poetului şi între inima 

poporului, din care face parte poetul. 

Cuprinsul inimei poetului este luat deci din viaţa po- 
porului, în mijlocul căruia trăesce. Şi manifestaţia sufle- 

tului săi poetic va cor&spunde totdeodată firii, culturii şi 
peste tot individualităţii poporului săi. După cum legislatorii 

nu aduc legile din contemplarea, sufletului s&ă, ci din obser- 

varea trebuinţelor, ce se ivesc succesive în viaţa de stat, 

adi unele, mâne altele, după desvoltarea vieţii culturale a 6me- 
nilor adecă, şi după cum din instituțiunile unui stat să pâte 
vede clar felul de cultură, şi peste tot de agitaţiă a mem- 

brilor lui, tot așa și la poesiă; posţii produc și ei ce în 
adevăr a produs deja însuşi poporul, sai omenimea, în fră- 

mântarea, ce i-să ofere în mersul săi pe calea progresului, 

și apoi din productele poeţilor incă se vede starea sufle- 
tului și a inimei poporului, din care fac aceia parte. Poeţii 

observă produsele spiritului mulţimii, şi le însuşesc şi le 

esprimă apoi în o formă — poesiă — accesibilă şi pentru 
sufletul nostru, ni-le dă astfel nouă, să le primim cu sen- 
surile şi cu mintea, n6stră. Primindu-le, ne plac, ne încântăm 
de ele. Si ne plac cu atât mai mult, cu cât sunt mai apro- 
piate şi mai înrudite cu fiinţa nâstră sufletescă, seu le 
găsim, că să află chiar în noi. 

De aceea se și întâmplă, că poeţii adevăraţi dai tot- 
d6una, poporului săi astfel de producte, de cari acesta 
simte trebuinţă în sufletul său.
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De aceea şi poesia se desvâltă totdsuna, paralel. că 

desvoltaree sufietsscă a poporului, în mijlocul căruia se pro- 

duce. 
Poeşia se împarte în epică, lirică şi dramatică. Cel 

mai vechiii gen de poesiă, ca product literar, este poesia 

epică. În epicism sa manifestat mai întâi spiritul poetic 

al omenimei. După poesia epică sa desvoltat poesia lirică, 

şi mai în urmă cea, dramatică. Aceste 3 genuri de poesiă 

ai urmat succesive una după alta pe basa unul proces 

natural al desvoltării spiritului omenesc. 

Omul, până e în starea copilăriei, e stăpânit mai tot 

de lucrurile şi întâmplările lumei din afară, de realitatea es- 

ternă, cum se numesce. După ce a primit omul multe, forte 

multe impresiuni din realitatea, esternă, i-se formeză cul- 

tură sufletescă, lumea internă, realitatea internă, resultat 

al impresiunilor, pe cari le-a primit sufletul să. Ajuns 

omul la un anumit stadiu de cultură începe a reproduce 

idei, idei de ale sale, a povesti şi a preda şi altora din cu- 

noscințele, ce şi-a adunat în sufletul să. Acesta e primul 

stadiu al desvoltăriă culturale a individuhi. In un stadiu mai 

înaintat începe omul a se manifesta, nu numai cu ideile 

sale, ci şi cu sentimentele sale, reproduce nu numai idei, 

ci reproduce şi sentimente, sentimente de ale sale; stări 

produse de idei in sufletul săi. Omul în stadiul acesta, în 

al doilea, cum lam numi, se arată mai mult, e mai valoros, 

căci are şi ideile destul de tari, ca. să se ştie manifesta cu 

ele şi are şi sentimente, cu cari se pote manifesta. In un 

stadiu şi mai înaintat al desvoltării omul începe, pe basa, 

ideilor şi a sentimentelor sale, să fie mișcat spre fapte, să 

nu se potă mulţămi numai cu reproducerea cunoscințelor 

şi a sentimentelor sale, ci e împins: să voiască, să facă 

fapte, fapte de ale sale. Acesta ar fi al treilea stadiu în des- 

voltarea, culturală a individului. 

E sciut, că între desvoltarea culturală a, individului şi a 

unui popor, ori a omenimei peste tot, esistă însă un parale- 

lism. Astfel acestor 3 stadii, evidente la spiritul individului,
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corăspund şi în desvoltarea culturală a poporelor şi în ge- 

nere a omenimei aceleaşi 3 stadii de desvoltare. În con- 

secuență şi desvoltarea poetică, a spiritului omenesc tot 

prin acele 3 stadii trece; şi anume: spiritul poetic ome- 

nesc era odată în un stadiu, în care culmea puterii sale 

de a să valora, ajungea numai pănă a reproduce în formă 

pogtică din lumea realităţii esterne, a xeproduce întâm- 

plări istorice, mitologice şi frumseti de ale natiurei, ceea 

ce însemneză, că se făceati: poesil epice. Etă deci, că în 

un anumit timp omenimea, diferitele popore, trăiau în un 

stadiu, când numai poesii epice puteai ave: iul stadiu 

“al desvoltăriă spiritului poetic. In desvoltarea sa, omenimea, 

popsrele, ai trebuit să ajungă și al Il-lea stadiu, de unde 

puteai deja să se valoreze şi cu avutul sentimentelor şi 

deci să'şi esprime poeţii sentimentele lor proprii, să le 

esprime în formă poetică. Și stă, că acum pe lângă 

poesii epice se crează, şi lirice: al II-lea stadiu în desvol- 

tarea spiritului poetic. Cu atât însă nu a fost destul. 

Desvolterea, urmâză mai departe. Se ajunge în mod natural 

şi la stadiul, din care poporul să se potă valora şi cu vo- 

inţa, sa. Şi atunci se crează pe lângă poesii epice şi lirice 

și poesiă dramatice: al III-lea stadiu al desvoltăriă spirituluă 

poetic al popdrelor, şi adecă cel mai înalt grad de putere 

poetică. . 

Basa ori-cării poesii e frumosul. Frumosul e elementul, 

care ne deşteptă plăcere în suflet, cetind o poesie. 

De frumos ne vom ocupa mai ântâii în cele ur-, 

măt6re.



I. DESPRE FRUMOS. 

$. 1. Despre frumos și plăcere în general. 

+ Cuvântul „frumos“ are mare trecere în vorbirea, 

omenâscă. Atât de dese-ori se folosesce și atât de 
mult se aplică cuventul „frumos“. De vedem o 

fl6re, dicem:. e frumâsă,; frumâsă dicem, că e o 

grădină, o vale, o câmpie, o ţâră, — natura, întrâgă,; 

frumâsă, dicem, e: cutare ființă omenâscă, cutare 

pasăre etc.; e frumâsă musica, poesia; frumâsă, di- 
cem, e: cutar6 statuă, casă, biserică, pictură, etc. 

etc. Ce nu ne oferă lumea acâsta din sînul său 

apreciat de noi ca: frumos ?! 

Dâcă, ne-am întreba acum: ce lucruri numim: 

frumâse ? — am r&spunde:-cari ne plac. E frumâsă 

o flâre, o câmpiă, o pictură, o statuă etc., fiind-că 

ne place, să le privim; e frumâsă o cântare, fiind-că 

ne place să o audim; e frumâsă o poesiă, fiind-că 

ne place, să o cetim, etc. ctc. 

Ar urma acum întrebarea: e tot, ce ne produce 

plăcere, frumos ?
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R&spunsul nu pste fi afirmativ. Plăceri sunt de 

multe feluri. Decă mâncăm o prăjitură, ne place, 

dâcă bem, când ni-e sete, un păhar de apă rece, 
ne place; decă ne punem, când e cald, la umbra, 

unui arbore, ne place; dâcă vedem, că un școlar 

învâță şi se pârtă bine, ne place; dâcă vedem, 

că cine-va e milostiv faţă. de un om sărac, ne place; 

dâcă vedem, că un om se râgă la Dumnedeu, ne 

place; — ne place când am dat de un adevăr noi; 

când ne stimâză alţii etc. etc. Causa acestor plăceri 
îns& nu e: frumosul. Ne-a plăcut prăjitura, apa rece, 

șederea la umbra unui arbore. nu fiind-că acestea, 
sunt frumâse, ci fiind-că, sunt lucruri priinci6se tru- 

pului nostru — când i-a fost fâme, sete, cald — 

ceea ce e: plăcutul sensual; — ne-a plăcut învăţarea 

purtarea bună și milostenia, nu fiind-că sunt frumâse, 

ci fiind-că, sunt lucruri bune pentru traiul și progre- 
sul societăţii omenesci, e: binele; închinarea cătră 
Dumnedei nu ne-a plăcut, fiind-că e frumâsă, ci 

fiind-că e un act înălțător, o dovadă de mulțămită, 

cătră Dumnedei, ocrotitorul lumei, — e: religia ete. 

Vedem deci, că sunt multe feluri de plăceri 

și anume produse de: .plăcut sensual, bun, religiă, 

adever, stimă etc. 

La, producerea, plăcerii din: plăcut, bun, religios, 
adevăr, stimă, ete. conlueră totdeuna, un interes 6re- 

care mai simțit de noă 6menă, în urma, căruia şi ştim 

în mod mai direct, că ceea ce ne-a impresionat, ne-e 

de trebuință, de folos, de lipsă pentru esistenţa, 

n6stră.. Ce ar fi dâcă nu am mânca, dâcă 6menii
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toți sar purta răi, dâcă Dumnedei ne-ar pă- 

răsi “etc. ? 

Plăcerea, produsă de lucruri frumâse e de altă 

natură.  Aci e o plăcere încântătâre, fără consciința, 

inmediată a interesului, care ne l&gă pe noi 6menii 

de lucrul impresionător, de frumos. Ne place o flâre, 

o pictură, o musică etc. fără a simți cu consciință 

interesul, care ne legă de acea fl6re, pictură, mu- 

sică ete. ne plac desinteresat, cum se dice; presu- 

punând, se înţelege, că avem în sufletul nostru 

gradul recerut de idealitate. | 

Sunt de multe feluri lucrurile, ce le numim 

frumâse. 

Sunt lucruri frumâse, cari esistă în realitate: 

6meni, animale, plante, ceriu etc., din timpul de 

acum şi din cel trecut, în tot atâtea forme lăsate 

de Dumnedeii. Acestea, sunt frumseţele făcute de 

Dumnedei, frumseţele din lumea reală, — cum se 

numesce totalitatea întregii naturi esterne și a tu- 

turor fiinţelor din lume, — s6u mai bine dise: fru- 

mosul lumeă reale, frumos real. 

Sunt apoi lucruri frumâse, făcute de Gmeni: 

poesiile, cântările, picturile, statuele etc. ceea ce e: 

frumosul din artă, frumosul artistic. 

Am ave până aci deci: 

A) Frumos dinu lumea. reală, scă frumos 

“real, — și 

B) Frumos din artă, sei frumos artistic.
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_A) Despre frumosul real. 

$. 2. Fiinţa, condiţiunile și formele frumosului 
“din Dumea reală. 

Sa dis, că frumos e, ce ne place în mod ne- 

interesat, — neinteresat, întru cât nu represintă, ceva, 

de folos simţit obiectul numit frumos. Dar știm, că 

nu tote lucrurile din lumea reală, despre cari putem . 

dice, că nu ne sunt spre folos simţit în mod direct, 

le numim frumâse. Şi apoi și între cele frumâse gă- 
sim deosebire în privința gradului frumseţei. Ce scară, 

de grade în privința frumseţei nu găsim la Gmeni, 

la, flori, la plante etc. etc.! Trebue să fie deci ceva, 

prin ce se cualifică, frumseța lucrurilor lumei reale, 

trebue să esiste o măsură, o apreciare, pe care o 

aplicăm, când lucrurile lumei reale ni se ofer sensu- 
rilor n6stre spre intuire. 

Unde este cântariul acela? El este în sufletul nostru! 

Sufletul nostru este puterea, care constată, fără 

a mai și da s6ma, consciinţii de judecata sa, că cu- 

tare lucru nu e frumos, celalt frumos, al treilea mai 

frumos etc. Un esemplu: Avem 3 rose înaintea, 

nostră: una e pe jumătate scuturată, a doua, e de 

tot înflorită și a treia, e boboc bine desvoltat. Din 

aceste 3 rose, sigur, ne-va plăc6 mai bine bobocul, 

după aceea, rosa, cea înflorită complet şi câa, pe 
jumătate scuturată pste nici nu ne va mai plăcâ; 
adecă 1-a nu va fi frumâsă, a 2-a frumâsă, și a, 
3-a, mai frumâsă, — fără a, mai căuta, vre-o esplicaţiă.. 

ki, de ce? cum e acâsta?
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De natura. omenâscă e legat cel mai puternic 

bold al său: să trăiască, să progreseze și să se va- 

loreze individul, prin sine însuși, și prin moştenitorii 

săi. Viaţa și simțământul de valorare e deci cel mai 

înalt și mai scump bun pământesc al omului. 

Omul constă din trup și spirit. O iritațiă con- 

tinuă în trupul și spiritul omului îi constitue viața, sa 

pământâscă. O continuă iritaţiă, asupra trupului prin 

mâncare, băutură şi aer și o continuă iritaţiă asu- 

pra spiritului prin impresiuni interne, din spirit, și 

esterne, din lumea, esternă, constitue pârghiile 'dă- 

„tătâre şi susținătâre de visţă. Trebue să tot mân- 

căm, bem şi să inspirăm aer, ca să susţinem visţa, 

în trup, şi trebue de altă parte, să ne câştigăm și 

să ne producem în continuu impresiuni interne Şi 

esterne, ca, să susţinem visţa, în spirit. 

Basat şi condus de boldul și problema, naturii 

vieţii omenesci omul se folosesce și câută, să- şi asi- 

gureze tot, ce i-a pus D-dei la, disposițiă în lume 

drept mijlâce- de traiii. Din “raportul, în care e pus 

omul cu natura esternă și cu: deaprâpele săi, cu 

societatea, își pote scâte tâte condițiunile de traii, 

atât pentru visţa, fisică, cât şi pentru cea, spirituală, 

cari sunt legate şi condiţionate una, de alta. 

„Deci pentru ca omul să-și asigureze vi6ța și 

să-și îndeplinâscă problema, sa trebue, să fie în 

continuă lucrare trupâscă și spirituală. 

În lucrarea. sa omul trebue să, fie condus de suflet. 

Am&surat problemei sale sufletul trebue înse 

să cun6scă natura; omenâscă şi lumea după basa, 

lor cea adevărată. Dela acâstă condițiune depinde
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mai totă, val6rea, lucrării sufletului în conducerea, 

omului pe calea -realisării problemei sale. 

Și sufletul, dâcă e curat în om, știe ce e bine 

şi ce e răi, ce e priincios şi ce e nepriincios, atât 

vieţii fisice, cât şi celei spirituale și cunâsce ce e 

adevărat frumos și ce e urit în câmpul mare al lu- 

mei reale. | 
Când vin acum impresiunile asupra nâstră, su- 

fletul le recunâsce îndată şi le apreciază, făcând să 
le simțim noi de — plăcute oră neplăcute. Și anume, 

acele impresiuni, cari vin dela lucruri, lucrări ori 

momente, cari în mod direct favoriseză și asigură 
visţa, esistența și progresul, — acelea sunt simţite 

de noi ca: plăcute şi contrarele ca: neplăcute. O bu- 

cată de carne, ori o faptă bună sunt menite să 

favoriseze și asigureze în mod direct viţa, ambele în 
felul s&u, una, vița trupâscă, ceastălaltă, vicța mo- 

rală (conviețuirea) a omului, și de aceea impresionarea 
lor ne dă consciința: plăcutului și a binelui; 6ră o fidre 
numai ne representă vieța, prin ea numai vedem visţa, 

care ne e atât de scumpă nouă 6menilor, firea ne 

dă, deci consciința: frumosului. 
E natural acum, că felul şi calitatea simţă- 

mântului depind totdâuna dela felul apreciării fă- 
cute de suflet. Şi felul apreciării sufletului depinde 

dela, cultura omului activă când se întâmplă apre- 

ciarea, — la, apreciarea, în direcțiunea morală depinde 
dela, felul culturii morale și la cea în direcţiune 

estetică, dela cultura, estetică a omului. Unui om răi 

îi place fapta rea, unui bun, — cea bună, ţăranului îi 

place busuiocul, omului cult îi plac alte flori mai nobi-
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litate; și 6ră ţăranului îi plac chipurile lui Nicula, 

altora culți le plac lucruri de artă mai înaltă. 

Fiecărui om îi place astfel de lucruri și momente, 
pe cari le apreciază sufletul s6u ca necesare 

vieţii ori ca, representând viaţa. Așa ne place 
fața rumenă a, unui tînăr, fiindcă esprimă sănătate, 
putere, dar aceeași rumenslă pe nasul cuiva nu ne 

place, fiindcă arată un vițiu stricăcios omenimii; nu 
ne place pielea, sbârcită pe faţa unui tînăr, fiindcă, 

ne arată o viaţă consumată, slăbită prea, de timpuriu, 

de altă parte ne place însă pielea sbârcită a unui 
venerabil bătrân, fiindcă ne infăţisză o viţă lungă, 
și plină de fapte; sângele pe o sabiă ori cuţit ne 
înfiorâză, fiindcă ne arată, nimicirea, vieţii, dar aceeași 

col6re roşie pe brâul unui protopop ne face bună 

impresiune, căci acolo ea însemnâză fapte și merite; 

ne place coldrea verde cu un ton liniscitor, fiindcă, 

e colârea; câmpului; coldrea albastră ne înalță, fiind- 

că e coldrea ceriului;, ne înalță privirea ceriului, a 

mării, fiindcă esprimă putere nem&surată, — și puterea 

e totduna, viţă, ne place ordinea și buna înțe- 

legere, fiindcă sunt condițiuni de viță, 6r contra- 

rele nu ne plac, fiindcă sunt semnele neorânduelii 

şi a distrugerii, etc.*) - 

*) Aici ar urma întrebarea, încă: ce proces fisiologic 

şi psichologic se întâmplă în capul nostru, când se causeză 

asemenea stări psichice în ființa n6stră? 
Simţ&mintele se produc în urma impresiunilor interne, 

ce le deşteptăm noi cu mintea n6stră, ori în urma impre- 

siunilor esterne, ce întră la suflet prin sensurile ndstre. 
Forţa cu care întră impresiunea şi de care se agită 

fibrele fine ale creerului nostru, determină înainte de _t6te - 
calitatea simțământului, starea dedusă din impresiuni. Dscă
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Așa fel ajungem a înţelege, că, simţămintele 
plăcute se produc în noi de câte ori primim impre- 
siuni dela, lucruri. și lucrări menite a asigura ori 
favorisa visţa,; și annme: dâcă acelea numai în- 
semnă, numai înfățișză viţă, putere 
energiă etc. fără a ne puts fi: de folos 
practic pentru viţă, se nasce în nolo 
anumită plăcere causată de lucruri și 
lucrări, ori momente de ale lumei reate, 
cari tormâză frumosul veal. i 

Frumos real e tot ce esistă în lumea, reală şi 
are cualificaţie de a înfățișa putere, energiă, visţă, 
cari sunt proprii și ființei nâstre omenesci Și cari ne 
sunt dragi, pentru-că pe ele se basâză, ȘI viâța și pro- 

impresiunea e prea slabă, nu pote stârni agitatiunea de 
gradul recerut în fibrele nervâse, ca ele să fie active în de 
ajuns, în care cas ni se produce un simţământ însoţit de-o 
nelinisce, de o încordare de a-l av6 mai intensiv, ori apoi 
nică nu-l mai băgăm în s6mă. D.e. când audim o musică 
prea de tot slabă în tonurile ei, ni se produce o tendință, 
de a o audi mai bine. Dâcă impresiunea e însă prea mare, 
provâcă în fibrele fine ale creerului o iritâțiă prea, puternică, 
ce pote fi şi stricăcidsă şi de aceea efectul unei asemenea, 
impresiuni nu-l simțim plăcut Şi cu cât e cine-va mai sim- 
țitor, cu atât gradul de intensitate a impresiunii trebue să 
fi mai redus, pentru ca să resulte ca efect al ei plăcerea. 
Impresiunea, de o intensitate de mijloc e de regulă cea, po- 
trivită pentru de a deştepta plăcere. - 

Afară de cantitatea şi gradul de intensitate a, impre- 
siunii mai influințeză şi determină calitatea, simţământului 
Şi reproducerea ideilor, ce- se “întâmplă de-odată cu întrarea. 
impresiunilor noue în consciinţa, n6stră. Când vine asupra, 
n6stră vre-o impresiune, când acâsta e să se facă ideă, se 
reproduc inmediat în minte idei înrudite cu aceea, mai 
multe ori mai- puţine, atâtea câte se pot deștepta, ori câte
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gresul nostru. Ceriul, marea, câmpul, munții, pădurea, 

rîurile etc., apoi 6menii în tâte formele și manifestaţiu- 
nile lor, cu simţămintele, dorințele, voinţele și pasiunile 

lor, animalele, etc., cu un cuvânt tot; ce esistă și:ce se 

petrece în lumea; reală pote representa frumosul lu- 

mei reale, dâcă esprimă visța, condiții de viâţă, și 
progres pentru omenime. : Numai cât reflecsiunea; sufle: 

tului nu o observăm atunci, când, privind lucrurile, ni se 

deștâptă, simț&mintele de plăcere. Frumosul ne place 
fără a veni atunci în momentul acelă la, consciinţă, 
apreciarea sufletului, sâu fără a simiţi trebuinţa, es-. 
plicării causei plăcerii. De aceea nici nu este plăcerea : 

acesta de natură egoistă. Numai dâcă după trecerea, 

impresiunii, resonăm cu mintea şi ne dăm 's6ma în 
mod sciernțific de basa și causa plăcerii, observăm, 

avem înrudite cu ea în consciință. Idea, cea, mai nouă întră 
apoi în societatea ideilor reproduse, cu cari de regulă se 
asociază ori se complică. Şi idea, nouă va fi de regulă 
adăptată celor vechi. Pricepem ideile noue după cum ne. 
învaţă, cele vechi să le pricepem. De aceea una şi aceeaşi 
ideă pote fi înţel6să în mai multe chipuri de diferiţi indi- 
vidi, după cum adecă ideile vechi reproduse -ale acelora, 
sunt diferite. Acum în consequență și simţ&mântul deşteptat 
în urma impresiunilor, a ideilor, ce ne întră în consciință, 
va, fi diferit, după felul ideilor reproduse din consciință cu 
acea, ocasiune. Când vedem sânge roşiii pe un cuţit, ni se 
reproduc idei despre bătăi, despre vărsări de sânge, ceea ce 
e primejdios vieţii, decă simţământul deşteptat va fi neplă- 
cut, până când dâcă impresiunea dela roşii ne vine dela 
brâul unui protopop, ni se reproduc alte feluri de idei, 
despre lucrări bune, însușiri înalte etc. şi aci apoi ni se 
deşteptă un simţ&mânt plăcut, 

Simţ&mintele n6stre sunt deci determinate, în. privinta, 
calităţii de plăcere ori neplăcere, de însaşi intensitatea ori 
cantitatea impresiunii şi de procesul reproducerii. 
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că ce se dice „frumos“ în lumea reală, stă în legă- 
tură cu basa esistenţii și a progresului omenimii, 
după cum sufletul nostru o. știe acâsta aprecia, și 
judeca, şi că, ne place tot ce e priincios acestor mo- 
mente și nu ne place, ce nu e priincios. 

Din esperință, putem apoi şti, că nu tot cee 
frumos în lumea reală, și ce ne deștâptă, plăcere, 
ne impresion6ză plăcut la fel. | 

În un fel ne place d. e. când privim marea, o 
furtună, o stâncă, natura, etc., în alt fel când privim 
o fire, cursul lin al unui părăi, o pasere și 6răși 
în altfel ne place, când vedem pe un om comic, 
care ne face să rîdem. 

În casul prim, când vedem marea etc. ni se de- 
șteptă un fel de plăcere, în care se cuprind simță- 
mintele de impunere, de admiraţiune ȘI venera- 
țiune; în casul al doilea, când vedem o fire, & o 
plăcere mai lină, liniştitâre, ni se face inima ve- 
selă, (amoenus); 6ră în al treilea cas plăcerea e un 
fel de bună disposițiă, de ris. În forma primă fru- 
mosul real se numesce: sublim, în a doua; frumos 
obicinuit (simplu) și în a treia: comic. 

Astfel aflăm în lumea reală frumos: 4) sublim, 
b) frumos obicinuit și c) comic. 

a. 

$. 3. Despre sublimul real. 

Cine a fost odată pe ţărmurul mării Și a vădut 
nemărginita întindere de apă, fie în stare liniștită, 
fie agitată, cu valurile și vuetile ei, a putut simţi
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»Sublimul“ în cea mai minunată manifestaţiă. Ajuns 
la mare privitorul la început e cuprins de un fior, 

de o temere, cars însă în curând se preface în o 

stare sufietâscă, de curată admiraţiune Și veneraţiune. 
În simțământul de admiraţiune și veneraţiune stai ca, 
legat de mare, o privesci și o tot privesci, pare 

că nu te mai saturi. Și când vrei să te depărtezi, 
te simțesci cum se cade atras cătră mare de o 
putere neînțelesă, simţesci o trebuință internă de a 
tot sta și a tot privi. Și aici nu e altce-va 
decât impresiunea, „sublimuluă“. 

Cine sa suit pe un vârf de deal și a privit 
natura, întinsă dinaintea ochilor săi, s6ă cine a privit 

“luna plină în o sâră senină, — tot sub impresiunea 

sublimului a stat. | 

Sublimul constă în puterea nemăsurat de mare, 
ce o are cine-va, sâui'ceva, în raport cu puterea, 

n6stră, a Gmenilor de tâte dilele, cari stăm ca pri- 

vitori. Ajungem în faţa sublimului să recunâscem, 

„că nu se află nici un mod dea ne măsura puterea, 

n6stră, cu a fiinţii, s6u a lucrului, ce ne stau înaintea 

ochilor. Cel puţin așa ni se pare în imaginaţia n6stră.. 

Cine ar put d. es. veni la idea de a s& măsura, 
cu puterea furtunii; cine ştie marginele puterii mă- 

rii?! La sublim forma nici nu o mai băgăm în 

semă; numai conținutul, idea este ce predomineză 

în impresionarea, sufletului nostru; aci idea e cu 
mult mai prevalentă faţă de forma sa, forma dispare. 

La mare d. e. nu e nici o formă, care ne-ar put 
încânta ; ne place numai conținutul, idea, pu- 

terea, ce zace adecă în imensa, întindere de apă. 
. 2e
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La sublim forma, numai în atât ne- impresionsză, 
și vine luată în considerare, întru cât prin ea se 
esprimă, idea. Noi suntem însă deprinși, ca, să, vederi. 
şi mărime, unde ni se înfățișeză o putere  extraordi- 
nară. Dar de fapt; forma, nu ne impresionâză. La, 
Dumnedeire d. e., sublimul € cel mai ali, nu e nici 
o formă. 

Sublimul e relativ. Una, și aceeași manifestaţiă, 
a unei puteri nemăsurate pote fi pentru unii sublim, 
6r pentru alții nu. Furtuna, pe mare e sublimă, 
pentru Gmenii, cari o privesc stând pe țărmuri, dar 
aceeași furtună nu e sublim pentru aceia, cari stai 
ascunși în cabinele unui . vapor cuprins de puterea, 
ei pe. largul mării. Impresiunea sublimului e con- 
diționată, deci și de consciința omului, -că stă în 
deplină siguranță faţă, de puterea, sublimului, şi deci 
că esistența, sa nu e periclitată, Altcum în loc de 
a ni se produce impresiunea admiraţiunii și a vene- 
rațiunii, ni se produce cea a fricii. Numai fără, simţă- 
mentul fricii ajungem să fim atât de atrași de 
obiectul sublimului, încât, recunoseându-ne puțină- 
tatea și inferioritatea nostră, să ne uităm de noi 
înșine și să ne simțim ca făcând Şi noi parte din 
fiinţa, puterii sublimului și pe basa acâsta să ni se 
înalțe sufletul cătră idea nemărginirii, 

Sublimul se pâte manifesta, ca provenit din o 
putere nemărginită a naturii, o putere fisică, ori 
din o,putere extraordinară, a sufletului. Și așa, pote 
fi: |. sublim basat pe o putere fisică, sublim fisic și 
I. sublim basat pe. o putere spirituală, sublim 
spiritual,
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“1. Sublim în putere fisică. 

| Sublimul puterii fisice este, când se arată, omului 

ceva, ca fiind un resultat al eserciării unei puteri 

fisice frte mari. Munţii înalţi cu piscurile lor, 
stâncile colosale, ceriul cu stelele, marea, fur- 

tuna pe mare, cutremurul de pământ, erupția vul- 

canului, fulgerul, tunetul și trăsnetul, curgerea, 
rîurilor mari, căderea cataractelor, focul mare, că- 

derea lavinii ete. sunt atâtea manifestăţii ale subli- 
mului de felul acesta. 

În lumea, organică încă, dăm de manifestații ale 
sublimului. Arborii înalți și vechi cu corânele lor 
colosale, pădurile străvechi, vulturul în sborul sei 

puternic, leul și tigrul etc. pot să ne impresioneze 

ca sublim în anumite momente, fiind-că, t6te se 

arată cu o putere, faţă de care puterea omului 

dispare. 

II. Sublimul puterii spirituale. 

La, sublimul de putere nemăsurată psihică avem 

să amintim: | 

1) Fatum-ul din credinţa Romanilor şi Moira din 
a Grecilor. Știm, că în religia, acestor popâre deii 

nu erai atotputernici. Multe lucruri și întâmplări se 

credeaă a fi conduse nu de dei, ci de sârte. În 
atot-puternicia Fatumului și a Moirei, cari erai con- 
siderate, de puteri neînduplecate nică de Omeni 

nici de dei, se afla elementele sublimului celui mai 

înalt la, popârele vechi eline și romane.
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Cu întroducerea, religiunii creștine sa, şters cre- 
dința în Fatum, căci D-deului creștinesc i-se dă, 
atotputernicia. De aceea, nici nu se mai pâte lua, 
s6rtea ca obiect în tâte artele: moderne, cum se 
făcea, la, popârele antice. 

2. In o a doua formă se arată sublimul spiri- 
tual în manifestația puterii scă autorității morale. 

a) In linia primă vine aici D-deirea. Voința, şi 
faptele lui D-dei sunt sublimul cel mai înalt în fața, 
Omenilor, fiind-că D-dei este: atot stiutor; atot în- 

„ țelept și atot puternic. D-deii Grecilor și ai Roma 
nilor vechi erai mai puţini sublimi decum e 
Jechova al Jadaismului, Alah al Islamului ȘI D-deul 
Creștinismului; fiind-că aceia, se prea asemăna 
Gmenilor. 

b) In rândul al doilea, vine autoritatea și voința 
persânei monarchilor. Adevărat, că astădi puterea, mo- 
narchilor din statele civilisate sa mai micșorat prin 
ridicarea, autorităţii poporului. Astădi ai. mai rămas 
monarchii din Turcia, și Rusia, în puterea, lor tradi- 
țională sublimă. 

c) Pe lângă D-deă și monarchi se mai află Su-. 
blimul spiritual și în autoritatea Poporului, când voinţa, 
și acțiunea, lui sunt produse de puterea unitară, a în- 
tregului popor. Așa d. e. sublima a fost emigrarea, 
poporelor, cruciadele etc.; după aceea, acțiunile, 
ce sai desvoltat cu ocasiunea, revoluțiunilor și a, 
reformării aşedămintelor de stat Ş. a. 

d) Sublimul basat pe puterea morală se pote  în- 
fățișa şi în omul singuratic. Individul ajunge gradul
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sublimului prin -o potențare a simță&mintelor sale, 

s6u preste tot a, vre-unei însușiri sufletesci pănă, la, 

acea pasiune, din care se arată cu o astfel de pu- 

tere, faţă de care cea a unui om de tâte dilele 
dispare. Şi când vre-o persnă își desvoltă la vederea 

n6stră, vre-o însușire sufletâscă neobicinuit de mare, 
ne face să simțim impresiunea, sublimului. Acţiunile 
acestor individi încă vor fi mari; acești individi în 
acţiunile lor nu recunosc nici o autoritate, nici o 
piedecă și nu se spariă de nimic. 

Şi find-că sublimul se bas6ză pe o putere 
estraordinar de mare, -pe o putere nemăsurată, ur- 

m&ză în mod firesc, că sublim pâte fi un individ și 
în r&utate și în bine, în direcțiune morală s6t imo- 

rală. Marius, Sulla, Cotilina, Nero, Richard III, du- 

cele Alba ş. a. sunt eroi ai duhului r6utăţii, sunt 

sublimi în r&utate, Cocles, Brutus, Regulus, cei 300 

de Spartani dela. Thermopyle, Leonidas, Stefan mair- 

tirii ș. a. sunt eroi în fapte bune, înalt morale. 

Nu e indispensabil, ca sublimul să se arete în 

acţiuni, în fapte. Sublimul se pote arăta și în li- 

nisce și în suferință, în cari momente încă se pote 

manifesta putere morală, estraordinară. Așa sunt. 

d. e. aprâpe toți martirii, cari au suferit cu cea, 

mai admirabilă resignaţiune m6rtea pentru convin- 

gerile lor; așa au fost Ludovic al XVI și Maria 

Antoinette vre-o câte-va, dile. înainte de esecutarea, 

“lor şi tot aşa Napoleon I pe insula St. Helena.
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B. 

$. 4. Frumosul obicinuit, 

Sublimul ni se înfăţișeză ca o putere mare, 
nemă&surată,.pe care o vedem în natură sâi în ma- 
nifestaţia spirituluală. Ac6stă, putere o admirăm și 
o venerăm, pentru că în putere zace vi6ţa, n6stră, 
Și pe basa ei se desvâltă Și progresâză omul. 

În natură Și în manifestaţia spiritului omenesc 
nu se află numai frumos de sublim; ba putem dice 
e puţin din lumea sublimului. Despre cutare fidre, 
plantă, arbore, animal, om, de cari privirea n6stră, 
se lovesce în tot momentul, nu putem dice, că ne 
deșteptă, simțăminte” de adrmiraţitane și veneraţiune. 
Florea d. e. e și ea o părticică din lumea asta, 
trăesce și ea în felul, în care îi e dat să, tră6scă, 
își are și ea, sensul și rostul săi în lumea, asta; ne 
place, când o privim, fiind-că vedem în ea, visță, 
— de o importanță pentru lumea, asta, — stă și 
ea în un raport cu basa esistenţii omenesci. Dar 
plăcerea, de aici, se înţelege, e de altă natură, se 
deosibesce de cea a sublimului. în obiectul fru- 
mosului obicinuit nu vedem o putere mare, pe care 
să o admirăm şi venerăm Și ca şi fermecaţi să 
ne contopim în ea uitându-ne de personalitatea, 
n6stră, ci vedem o parte din lumea, acâsta, o 
parte, care şi ea esprimă, vi6ță, s6u condiţiune. de 
vi6ță, ceea ce ne face să ne bucurăm, să ne în- 
veselim de ea, să ne fie dragă, (amoenus) , sim- 
țindu-ne tot-deodată însă bine Și individualitatea, 
nostră, în faţa. acelei manifestații.
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Am vădut, că la sublim forma, în care e întă- 

ţișat frumosul, nu hotăresce, nu vine băgată în samă, 

când ne impresioneză. La frumosul obicinuit însă 

se consideră, atât idea cât și forma, care obiectiveză, 

idea. Dar nu ne place numai forma, cum la apa- 

venţă sar crede, ci idea, esprimată în forma, sa; po- 

trivită. Forma, este îmbrăcămintea, ideii. Decă, și 

idea, şi forma, corespund cerințelor vieţii, ori dâcă 

esprimă, viță, ori condiţiunea, vieţii, ne place. Ochii 

„mari nu ne plac numai pentru și în forma lor, ci 

ne plac, pentru că esprimă, inteligență și sinceritate. 

Ne place o fl6re nu pentru forma ei, ci pentru că, 

esprimă, vi6ţă. Dar noi ne deprindem de a veds 

frumosul legat de anumite forme și uritul de altele, 

și apoi ni- -e destul să vedem forma și să ne dăm 

îndată, verdictul, că e frumos ori urît Jucrul, ce lam 

vădut. Dar de câte-ori nu păţim, că la început ne 

place un lucru, până 1] judecăm după forma, sa, eră 

după ce lam cunoscut după ființa sa internă, nu ne 

mai place. Şi la frumosul obicinuit deci idea este 

lucrul de căpeteniă și la, ideă, vine de se potrivesce 

apoi haina, sa, forma. Nici chiar simetria, nu ne place 

numai pentru forma ei, ci fiind-că se esprimă, în 

acea formă, ordinea, regularitatea, condițiuni de lipsă 

pentru viţă. 

La sublim idea e cu mult mai mare decât 

forma — cu cât mai mare cu atât mai înalt sublim; 

la frumosul obicinuit este însă 0 armoniă între ideă și 

formă. “Frumosul obicinuit începe dela scâterea la 

ivâlă, a. armoniei dintre ideă și formă și se potenteză 

până se ajunge la perfectă armoniă dintre ele; de unde
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se desparte idea de formă, mărindu-se idea și per- 
dându-se forma, se începe sublimul, care. se poten- 
teză, până. la, perderea totală a, formei, cum e d. e. 
idea Dumnedeirei, numai ideă, fără nici o formă, 
ideă fără margini. 

Și frumosul obicinuit, ca și sublimul, pâte să, 
ni se înfăţișeze: ID) în vidța fisică, frumos al naturii 
esterne și L1) în vicța psichică, frumos al naturii interne. 

I) Frumosul obicinuit în natura esternă. 

Natura este complecsul tuturor lucrurilor, cu 
cari a, înzestrat și împodobit D-dei pământul. Mai 
întrega pod6bă a pământului constă din lucruri, din 
părți, cari ne plac ca frumos obicinuit. Mergând 
d. e. pe câmp și privindu-l în complecsul să, ve- 
dem sublimul; dar privind cutare fir sâu fire de 
grâu, de porurnb, de sârbă, de flori etc. vedem tot 
atâţia, representanți ai frumosului obicinuit; simţim 
felul de plăcere definită mai nainte. Cui nui place 
vădând un fir s6i un complecs de fire frumâse de 
grâu, cu spicul mare și plin cu grăunţe ? Vedem în 
ele desvoltată o viță, vi6ță de plantă, vedem îm- 
plinită o misiune, misiunea, grâului, și asta ne încântă, 
ne place, ne înveselesce inima. Dar plăcerea, acâsta, 
nu este de natura celei deșteptate de sublim. Da, 
se pote deștepta şi impresiunea, sublimullui, dâcă, 
mergem mai departe cu cugetarea n6stră, dâcă 0b- 
servăm puterea lui D-deti în desvoltarea acelor fire de 
grâu. Altcum, dâcă ne oprim numai la ființa, firelor 
de grâu, stăm numai sub impresiunea, frumosului 
obicinuit. Și cu cât spicele acelea vor fi mai des-
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voltate, atât în formă cât și în conţinutul lor, cu 

atât mai frumâse sunt — ne impresion6ză cu forma 

Şi cu conţinutul lor. Cum ne place când vedem o 

pasere ? Tot ca frumos obicinuit. Și cu cât e mai 

frumâsă, în formă şi în conținut — cântarea, — cu 

atât ne place mai mult. | 

ID Frumosul obicinuit de vi6ţă psichică. 

Frumosul obicinuit, care ne înfățișeză vița, 

psichică îl vedem și găsim în cea mai mare parte 

a lumei omenesci. | 

În visa reală sunt puţini, frte puţini individi 

de însușiri sublime. Individii sublimi îi găsim mai 

mult în cugetarea, în fantasia nâstră. Cei mai mulţi 

individi omenesci, dâcă sunt frumoși, representă, 

frumosul obicinuit, pe o scară lungă de diferite 

grade de frumseţe. Se înţelege nică la Omeni nu e 

determinată frumseţa numai de forma, de partea es- 

teridră a, lor. Frumos e acel individ, care are puterea 

și forma, recerută, atât fisică, cât și psichică, pentru a 

trăi după cum i-se recere de problema omului de 

| “pe pământ. Se mai înţelege, că, după cum viâța ome- 

nâscă se validitâză mai mult cu puterea sa psi- 

chică, aşa și la frumseța, individului încă viţa psi- 

chică e mai hotăritre, în casul când nu-l putem 

găsi în o armoniă deplină a psichicului și fisicului. 

Nu omul acela e adevărat frumos, care e tur- 

nat într'o formă frumâsă, ci căruia e dată pe lângă 

o putere psichică corăspundătâre — morală și înte- 

lectuală — o formă fisică potrivită a îmbrăca pu-



28 

terea aceea. P6te să-ţi placă, la început de un om 
presentat în o formă esteriGră frumâsă, dar plăcerea 
ți-se perde, dâcă cunoscându-l mai deaprâpe afli, că, 
nu are puterea psichică recerută, cea intelectuală, 
și morală, în deosebi cea morală, partea cea mai 
prețisă a, vieții omenesci. Se înţelege gradul de re- 
cerință pentru observarea, frumseţii depinde de fe- 
lul de cultură a omului observător Și apreciător. 
Nu încape îndoială, că un.om necultivat nu va, pune 
condițiune pentru de a, afla, plăcere la un alt om, ca 
acesta să fie cultivat, dupăcum un om cultivat la, minte, 
dar la, inimă nu, se va îndrăgi de un om şi fără, a-i 
lua în considerare cultura morală a acestuia. Fie- 
cărui om îi place de un alt om, dâcă acesta are 
aceeași basă în viâţa psichică ca a sa. Pentru 
aceea, însătotuși adevărat firmnos e acel om, care 
are în armoniă desvoltate părţile fisice ȘI psichice. 

c. 

$. 5. Comicul. 

Cetind s6i vădând representate piese ca: Conul 
Leonida, O scrisâre perdută, de Caragiale şi altele, 
vom simți, că efectul acestor piese va, fi o disposiţie 
veselă, senină a sufletului nostru, ce se va mani- 
festa, prin ris. Ceea-ce ne face se rîdem cetind oră 
v&dând piesele numite este: comicul. 

Să vedem acum ce e comicul, în ce consistă 
el și când dicem despre un lucru, că este comic. 
Avem să ne dăm 'mainte de tâte sema, că, ce şi 
când ni se pare ceva de ris. 

!
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Cetind ori vădând piesa, „Conul Leonida faţă, cu 
reacţiuuea“ vom ride continuu de el.. Causa, risului 

e, că constatăm un contrast enorm de mare între 

idea, ce o avem noi despre Gmenii politici, revolu- 

ționari şi doritori de reforme, cum voesce să fie 
Conul Leonida și între felul cum judecă și cum se 
arată în chesţiunile acestea Conul Leonida din piesă. 
Noi ştim, cum este un om revoluţionar, știm, că 

trebue să, fie de o inteligență mare, să aibă multă, 
energie, să, se ştie lupta, pentru idealul săi cu tot 
risicul vieţii sale și acum în faţa, acestei. idei vedem 
pe Conul Leonida, realitatea, înaintea nostră, care 

departe de cum ar trebui să fie un revoluţionar, nu 

înțelege chesţiunile, de -cari se ocupă și e fricos ca 
0: femelă. | DN Ci 

Comicul e un contrast descoperit de noi între felul 

cum ar trebui să fie o persână, conform întenţiunii sale 

de a se arăta, și între felul cum este în realitate, 

contrast, care se face totdâuna în -defavorul realităţii, 

în defavorul persânei, care se și face radicală. 

Comicul se manifestă în acţiunea Gmenilor. 

Pentru ca să se reproducă o âcţiune comică în 

cine-va, sunt de lipsă motive. Motivele provin s6u 

din vro plăcere sâi din vrun simţământ moral. 

D. e. cineva, are mare plăcere de a călări; și călă- 

resce -mult și cu mare pasiune, dar urit. Atunci 

lucrarea lui e comică. Motivul comicului zace în 

plăcerea, de a călări.şi comicul se arată, când se 

constată, că nu e bun călăreț, deși se dă de atare. 

Un dansator pasionat, dar stângaciii la dans, devine 

comic, fiind-că vedem, că 'şi dă multă silință la un
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lucru în t6tă consciința, că e un virtuos în el, dar 
resultatul e departe de a fi bun, nu corespunde ni- 
suinței, ce și-o dă la săvârșirea, lucrării. E comice 
cine-va, când se dă, că ţine la vro chestie morală, 
dar în realitate ține numai la partea ei formală; d. 
e. dacă se ţine, că eserciază vro virtute, dar în 
adevăr ține numai la părțile formale ale virtuții, 
până când esența nu e băgată în samă. E comie 
omul, care se dă,: că ajută pe săraci și dă banul 
chiar şi unuia, care-l înșală. E comic, când cine-va, 
predică și scrie cum să se îmbogăţâscă alții și el 
însuși e sărac. E comic servitorul unui medic, când 
face paradă cu priceperea sa întrale medicinei etc. 
Se arată, în atâtea, chipuri comicul și în formele so- 
ciale și de etichetă; așa d. e. când se ţine cineva, 
cu stricteţă, la forme învechite, când dă pe cavalerul 
Și în fond nu e, lucrâză în contrasens ete. : 

Comicul se pâte produce Şi numai prin vorbire. 
Comicul de felul acesta, e a se deosebi de ceea, ce 
numim noi glumă (witz). Cine face glumă e om în- 
țelept; nu e însuşi comic, ci face pe altul comic. 
Comicul prin vorbire însă se produce la însăși per- 
s6na, care vorbesce. Aşa, d. e. dacă un om mai 
inferior, arătând ceva, unuia, care e superiorlui și îi 
dice: „mă înţelegi“ devine comic. Din glumă de 
alt-cum, dacă a, succes bine, încă, se pote face comic. 

Dar comicul se pâts produce chiar şi prin o 
stare linistită, dacă acesta e de aşa fel, încât se 
arată, că e s6ui efect sâi motiv al unei acţiuni co- : 
mice. Astfel deci poţi ride de un om comice până 
a nu începe să facă, lucruri comice.
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B) Frumosul în artă! 

$. 6. Fiinţa artei. 

O pictură, o poesiă, 0 statuă etc. dicem, că 

sunt lucruri de artă. Și dâcă ne dăm sâma, că ce 
este în pictură, în poesiă, sâă în statue, aflăm, că 
în ele sunt reproduse singuratice forme s6ă părți 

din lumea reală, sunt tot atâtea chipuri luate din 
lumea, reală. 

Arta nu e altceva deci decât reproducerea s6u 
reoglindarea acelor părți ori momente din lumea, 

reală, cari sunt mai deosebite, cari stau în un ra- 

port mai strîns. cu. visța n6stră, cari ad o impor- 

tanță pentru viâța n6stră, și pentru progresul nostru, 
cari sunt mai interesante pentru noi. 

Obiect al artei pâte fi tot ce esistă, s6u ce 
credem, că există ori a existat în lumea reală: 

omul cu tâte pasiunile sale, cu voinţele, simț&min- 

tele, datinile şi credinţele sale etc., apoi natura, cu 
tot ce e în ea, cu pământul, ceriul, marea, munţii, 

plantele, văile etc.; tâte pot fi reproduse din starea 

lor reală în lumea, artei, lumea ideală, înfăţișându- 
ni-se în difetite icâne, în producte de artă. 

Se nasce întrebarea: pentru ce e de lipsă arta, 

dâcă obiectele ei se află în lumea reală? 

E adevărat, că obiectele artei, ca lucruri ce 

“stau în raport cu esistența și cu condiţiunile vieţii 

nâstre, se află în lumea reală. Lumea reală, e bo- 

gată, și încărcată cu de tâte, este și darnică și îngă-.
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duitâre; ne și permite, să-i vedem tot și să ne fo- 
losim de tot ce are. Dar unde putem noi ved6, nu 
t6tă, ci și numai o parte mai însemnată din lumea, 

„reală? Şi afară de acâsta în lumea, reală tâte lu- 
crurile sunt amestecate unele cu altele și îngrămă- 
mădite unele peste altele, importante şi fără nici o 
importanță, acoperite în multe părți cu elemente 
streine ființii lor proprii, așa că e imposibil să le - 
vedi clar, 'n adevărata, lor ființă. Arta se apucă și 
caută lucrurile cele mai importante, în momentele 
lor. mai deosebite, le curăţă, de tot ce este accesoriă, 
potentâză părțile. caracterisătâre și ni le arată, ca să 
le vedem clar, în adevărata, lor ființă şi să le în- 
țelegem, - 

După cum ne arată gramaticul limba, așa ne 
arată artistul lumea, reală. Românul își cunâsce 
limba, sa, românâscă, și fără, gramatica scrisă. Altfel 
o cunsce însă, după ce i-ai arătat-o prin gramatică. 
Gramaticul, ca şi artistul, studiază, limba, îi observă, 
ființa, ei, cum numai dânsul o pâte, și după aceea, 
ne-o presenteză, nous în forme și esemple așa, fel, 
casă o vedem şi noi în ființa ei adevărată, condusă 
de anumite și hotărite legi. 

Și când se dă sufletului nostru ocasiune, să, 
| străbată, aşa fel în tainele lumii reale; el se. bucură, 
ceea ce noi simțim ca o: plăcere înaltă, desinte- 
resată, plăcere. estetică. i 

„„Simţămintele, prin cari.se esprimă : acea, starea, 
sufletâscă, numită plăcere estetică, se numesc simpă- 
minte estetice. - pi a
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În artă sunt reproduse din lumea reală, astfel 

de lucruri și momente, cari ai mai mare importanţă, 

pentru vița omenâscă, fie că înseși contribuesc în 
mod direct la, susținerea ei, fie că representă numai 
vița. Faţă, de aceste lucruri și momente omul 
trebue să aibă interes, trebue să-i placă de ele, să-i 
vină de a, se ocupa de ele, și să tindă a le cunâsce. 

Cum știm, omul nu pâte ved6 însă clar lumea reală. 
Câte lucruri nu îi sunt omului de tâte dilele de tot 
ascunse! E natural, ca Gmenii dotați cu putere deo- 

sebită de observaţiune, cari v&d lumea reală în 
fiinţa. ei cea adevărată, să, se apuce să o studieze 
și apoi să ne-o arăte și nouă în astfel de forme s6i 
mod, ca să-o vedem şi noi mai bine, să putem şi 
noi străbate în organisaţia ei. Unii ne vor arăta 
lumea, prin aceea, că ne desfac lucrurile ei în cea 

mai amănunţită analisă — Gmenii de sciință, prin 
sciință, — alții ne-o va arăta dându-ne diferitele ei. 
lucruri în formele lor unitare — astiștii, — prin artă. 

Ne place arta, fiind-că ne arată lumea reală, 
de care suntem legaţi. De aceea în artă ne plac 

şi astfel de lucruri, cari în realitate nu ne-ar 

plăce. 
Plăcerea estetică se mai potentâză în sufletul 

nostru, stând sub impresiunea productelor de artă, 

şi prin faptul, că ni se dă, ocasiune, să mai recu- 

nâscem tot-deodată și înalta iscusință a ființii ome- 
nesci în a face lume ideală de pe cea reală făcută 

de Dumnedeii, vedem adecă tot-deodată și puterea 
creatâre a fiinţei omenesci, de care ne știm fie- 
care părtaș. | 

3
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$. 7. Mijlâcele artei 

I) Idealisarea. 

Arta, trebue să, ne înfăţişeze formele din luniea 
reală în așa fel, ca prin ele să vedem adevărata 
ființă a, lucrurilor represintate, pe cari nu le-am 
put6 ved6 așa bine în lumea reală. 

Lumea, reală e complecsul a tot ce esistă, și ce 
a esistat în lume. Lucrurile singuratice ale lumei 
reale le numim forme ale lumei reale. Formele sin- 
guratice ale lumei reale încă, sunt diferite compleesuri 
de însușiri; așa sunt 6menii, așa sunt animalele, 
plantele etc. etc. Nicolae e un fel de complecs, Ion 
altul etc.; mărul un fel, prunul altul etc.; tabla un 
fel, zahărul altul ete. . 

În fie-care singuratic complecs ufitar de însu- 
„Şir, adecă în fie-care formă ori individ al lumei 
reale este o însușire mai pronunțată, mai puternică, 
—— însușirea representativă — care constitue caracterul 
predominant al aceluia. Zahăsul d. e. are dintre 
multele însușiri, din care constă, însușirea: dulce 
ca însușire representativă. „Dulce“ este caracterul 
predominant al zahărului. Omul pote av ca în- 
sușire representativă vre-una, din diferitele sale în- 
Sușiri; d. e. unul puterea de gândire, altul mân- 
dria, altul lingușirea, altul talentul de musică, etc. 
Se înțelege, ca să putem dice că, cunâscem dife- 
ritele forme ale lumei reale, trebue să le cunâscem 
bine: ca un anumit complecs și de altă, parte: ca 
având cutare şi cutare însușire representativă, adecă;: 
după caracterul lor predominant. Pentru ca să le putem
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înisă cunâsce lucrurile în aşa, fel, trebue să le putem 
ved6 odată: ca isolate, unele câte unele, și apoi: 
să le putem privi în fiinţa, lor cea, adevărată. Sciin- 
ţa le analisâză în amănuntele lor și arta, ni le arată, 

în complecsul lor. 

Ştim însă, că în lumea, reală lucrurile se află 

tâte îngrămădite unele peste altele, acoperite unele 
de altele și însoţite de mai multe elemente neîn- 

semnate și streine de ființa, lor, așa că ele nu se 
pot ved în claritatea de lipsă. Artistul vine acuma 
şi ni le isoleză cu mintea, sa, le curăţă de tot ce e 

accesorii, adauge şi potențeză, ce e de lipsă pentru 

claritatea, fiinţei lor celei adevărate, pentru arătarea 

lor în caracterul lor predominant și așa ni le înfăţi- 

ș6ză. Acâstă, lucrare a, minţii artistului se numesce: 

idealisâre. 

Artistul lucrâză idealisând obiectele frurnosului, 

după cum lucreză grădinarul curăţind și înfrumseţând 

un pare. Parcul e reproducerea unei păduri. Dar 

parcul nu e ca pădurea din natură, e curăţit, e 

înfrumseţat. Ne şi place mai mult decât originalul. 

Faţă de originalul săi parcul e idealisat. Su să 

luăm o poesie. În poesia „Mama. lui Stefan cel mare“ 

ni se dă icâna unei femei iubitâre de patrie. Ni se 

spune, că venind fiul ei dela, 6ste bătut din partea 

“Pureilor şi rănit, r6gă la pârtă pe mama sa, sări 

deschidă, porţile dicând: 
. Turcii mM5 *nconjor 

Vântul suflă rece; ranele mă dor! 

ŞI mama, nu-i . deschide, ci-l trimite se m6ră 

pentru patriă. 
3%
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Nu ne putem închipui, că așa să fie o mamă 
în realitate. - Dar poetul o idealiseză în așa mod, 
încât simțim, că așa ar trebui Și ar put să, fie. 
În poesia, acâsta ne spune poetul momentul sosirii 
fiului ei, pe scurt, omițind alte lucruri, cari sigur, 
că se vor fi întâmplat cu acea ocasiune s6u alte 
momente din vița, ei. Omite adecă tot ce e 
strein de însuşirea, representativă : „iubirea de 
patriă“, Cât ne-a spus în cele două, Versuri, e 
destul, ca, să vedem și să cunâscem iubirea de 
neam, ce a nutrit în sînul sei mama lui Stefani 
cel mare. 

În tragedia Machbeth se repres&ntă caracterul 
mândru al persânei -Machbeth. Shakespeare nu ne 
arată decât tot astfel de momente din o parte a, 
vieţii lui Machbeth, cari dovedesc însușirea, predomi- 
nantă, a caracterului acestuia. Dar ceea ce spune, 
ne-o spune mai mărit, pentru ca să se arete, cum 
ar fi trebuit să fie un asemenea, caracter între împre- 
jurările vieţei lui Machbeth, ne dă pe Macbeth 
idealisat. | | 

Cuvântul „idealisare“ stă în legătură și vine dela, 
cuvântul „ideal“. Sub idealul unui lucru înțelegem 
felul de a fi al acelui lucru, dâcă ni-l-am închipui 
curățit de. tâte lipsurile, de tâte defectele, de tot, 
ce nu e.proprii și caracteristice fiinţii lui, ce nu e 
necesar pentru învederarea complectă a, caracterului 
lui dominant. Arta nu ne arată formele lumei reale 
așa, cum sunt ele în lumea reală, ci după cum sunt 
în idea, lor.:
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2) Sensibilisarea. 

"Am dis, că arta, e representarea, frumosului din 

lumea, reală, adecă frumosul real transformat în o 

icână. Pentru ca să-i faci icână frumosului real de 

așa, fel, ca, să pâtă fi intuit cu sensurile omului, tre- 

bue să, fie înbrăcat cu un anumit material, trebue 

să fie făcut sensibil. | 
Frumosul real e îmbrăcat cu un fel de material 

şi cel de artă în altul. 

Ca material de artă pâte servi: marmoră, gipsul, 

lemnul, metalul, pământul, cugetările etc., cari se 

pot folosi după împregiurări și după natura, obiec- 

“tului de artă. 

Așa d. e. ființa omenâscă pote fi reprodusă în 

fiinţă, de artă prin marmoră, gips, lemn, metal, 

prin cugetări etc. Pe acâstă basă sai și format 

diferitele genuri de artă, ca: architectura, sculptura, 

pictura, poesia, musica, după cum adecă obiectul 

frumosului sia, îmbrăcat în alt și alt material sensibil. 

ş. 8. Sublimul în artă peste tot şi special 

în poesiă. 

Sublimul, după cum lam vEdut descris mai 

înainte, e sublim real, aflător în lumea, reală. Am 

amintit deja, că în forma sa reală sublimul e relativ 

în fața Gmenilor. Ceea ce pentru unul e sublim, 

altuia, care e pâte ameninţat de puterea obiectului 

cu însuşiri sublime, îi causeză frică. 

Pentru ca sublimul se devină general și cu va- 

I6re absolută, trebue scos din forma sa reală, și dat
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ca imagine, și încă în mod idealisat, prin ceea, 
ce se produce frumosul sublim artistic. În forma, 
acesta sublimul ne impresioneză de toţ altfel; ne 
deștâptă adevărate simţăminte estetice. E ușor de 
înțeles, că, e deosebire mare, în felul cum ne simțim, 
când stăm sub impresia reală a unei furtuni cu 
fulgere și tunete și când stăm sub impresia, ideală, 
a acestui fenomen produs în mod artistic; e uşor 
de închipuit, că în un fel am fi impresionați, cerce- 
tând o pădure reală de felul celei arctate de 
Alecsandri, în poesia, „Grui-Sânger“, și de tot alt fel 
cetind tabloul artistic representat prin artă în poesia, 
lui Alecsandri: 1. „Codrul fără visță“ din „Grui-Sânger“. 
Lucrurile real sublime ne deștâptă, simțăminte tot 
reale. Acestea sunt fârte puternice. În casul acesta, ne 
sar strica impresiunea, adevărat, sublimă, n'am admira, 
și venera, pădurea, ci ne-ar fi frica, de ea. Și prin acâsta, 
ni se deștâptă voinţa, care ne face să ne depărtăm de 
acolo. Având înse obiectul sublim în imagine, în 
formă, artistică, și privindu-l așa, nu ne mai temem 
de el, .nu ne mai conturbă nici o frică sufletul, 
fiind-că simțim, că stăm înaintea numai a, ic6nei 
unei puteri extraordinare, mari din samă alară. Astfel 
se și produc în inima nostră simț&minte curate de 
admirațiune și veneraţiuni, simţăminte ideale. 

Tot felul de sublim real se pste transpune în 
forme ale sublimului artistic. După felul cum ai 
știut artiștii timpurilor imita, idealisând sublimul real, 
sau produs operile artistice, ce le avem din diferite 
epoce istorice. Artiştii antici din Orient presentai 
sublimaul tot în mărime colosală. Sublimitatea 6me-
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nilor și deilor, era, esprimată la, ei d. e. în statue mari. 

Ba se mai luăm imprumut și figuri de animale mari 

și tari, ca în amestec de om și animal să se deie su- 

blimul, ori daă figurilor mai multe membre, capete, 

etc. pentru ca, să le înfăţișeze în putere mai mare. 

De aceea din arta orientală lipsesce viâța. Nu se 

esprimait însușirile iriterne, ci se înfățișau simplu forme 

colosale. Grecii au început mai întâiii să esprime 

sublimul deilor și al 6menilor în figuri omenesci fără 

a, exagera mărimea, și fără a mai lua elemente de 

la. animale. 

Astăgi mai mult se pune preț pe esprimarea 

însușirilor puterilor extraordinare, interne ale obiectului 

sublim. Şi acestea, dai apoi productului de artă vicța, 

recerută, condiţiunea, ce atât de mult se -accentuâză, 

în arta de adi. 

Poesia. este în stare de a esprima, în mod aa- 

tistic, tâte formele sublimului real. Cât de minunat 

ne presentâză d. e. Alecsandri sublimul de natură 

al unei păduri, locul de visță al lui Grui-Sânger în 

„Codrul fără vi6ţă“ din poesia, Grui-Sânger amintit și 

mai sus. 

fită, în ce chip ni se esprimă aci sublimul idea- 

lisat al acelei păduri: 

„Cine a aflat în lume de codru! fără viață 

Şi n'a simțit în suflet un crunt fior de ghiaţă? . 

În cea pădure vechiă, grozavă infernală, 

Cărarea, “% încâlcită şi umbra e mortală, 

Şi arbori, stâncă, prăpăstii şi ori care făptură, 

laă farme uriaşe, prin negura cea sură, 

Aspectaară fior6se de pajuri, de bălauri, 

De smeiă culcaţi pe dâmburi, de şerpi ascunși în găuri
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De tote acele fiare povestice de pradă, 
Ce Inna giulgiuesce cu alba ei zăpadă 
Copacii întind braţe lungi amenințătore, 
"Nălţând pe tâtă culmea câte-o spânzurătâre, 
Şi stancile, fantasme, pleșuve, mute 6rbe, 
Deschid largi, negre pesceri menite de a ssrbe 
În umbra lor adâncă şi de misteruri plină, 
Pe om împins de sârte a piere din lumină. 
În funduri de prăpăstii se bat merei de maluri 
Sidie, care pârtă cadavre pe-a lor valuri, 
Şi aburi într'amurgul din ele se ridică, 
Cen roua sângerândă pe frundi uscate pică. 
Saă merg de se așsqă pe stânci, pe vârf 'de munte, 
Ca palide vedenii cu pletele cărunte. 
O crâncenă urgiă de sânge de crudime, 
Îmbată umbra mută, ce zace la desime 
Ş'ades în miez de n6pte s'aude prin tăcere 
O surdă lovitură, un vaiet de durere, 
Apoi un sbor de vulturi şi urlete hîdâse, 
De lupi ce .vin să'mpartă a victimilor 6se: 
Și straniu, lung, satanic, un hohot ce răsună 
Cu clopotul de codri, când ceriurile tună, 
Atunci păstorii sarbedi zăresc din depărtare 
Ivindu-se pe munte o 'naltă arătare, 
Ce stă 'n dreptul lunei c'o bardă grâsăn mână. 
Și până'n diuă urlă dulăii dela stână. 
Amar de cine întră prin ramurile dese 
A codrului de mârte! Sărmanul, dacă ese, 
El pare-un strigoi palid, zărit ca, printr”un vis, 
Ce caută cărarea mormântului deschis. 
Acolo-i cuibul spaimei şi adăpostul urii. 
Grui Sânger ucigașul e regele pădurii. 

Tot în acâstă, poesiă sub pct. al II-lea, „Grui Sânger“ ne dă Alexandri un frumos tabloi de sublim al unui om cu o putere extraordinară a pasiunei sale, desvoltate în o direcţiune rea, p&-. căt6să,. 

Etă-o : 

„E crud lupu 'n turbare, crud tigrul ce siăşiă 
O turmă de gazele pe-a Nilului câmpiă,



41 

Crud uliul, care trece şi ţintă se abate 

Pe un stol de păsărele în ierburi tupilate, | 

E crud destinul, crudă msrtea, dar în crudime 

Pe Sânger ucigaşul nu-l întrece nime ! 

“Sublim înalt ne înfățișeză d. e. Bolintinean 

în poesia „Mama, lui Ştefan cel mare“, unde vedem 

pe o femeiă-mamă cuprinsă în așa mesură, de iu- 

birea de patriă, cum nu se pâte mai mult închipui. 

Când fiul său vine bătut dela 6ste, bate în portă 

şi cere să i-se deschidă, căci ...„ Turcii m& 'nconjor 

Vântul sufiă, rece, ranele mă dor“, mama astfel îl 

respinge dicându-i: 

„Dacă tu eşti Ştefan cu adevărat, 

Apoi tu aicea fără biruinţă 

Nu poţi ca să întri cu a mea, voinţă! 

Dute la oştire, pentru ţâră mori 

Şi-tă va fi mormântul coronat cu fiori! 

In psalmul 103 ni se dă un minunat tablou al 

sublimului D-deirii prin vorbele: 

Tote cătră tine aşteptă să le dai lor hrană la 

bună vreme. Dându-le tu lor, vor aduna; deschidându-ţă 

tu mâna, ta, tote se vor umpl6 de bunătate; 6r întor- 

„cându-ti tu fata ta, se vor turbura,; lua-vei duhul lor şi 

se vor sfârşi şi în ţărînă se vor întorce; trimite-vei 

duhul tăi şi se vor zidi şi fata pământului se va înoi. 

Celce caută spre pământ, şil face pe el de se cutre- 

mură! Celce se atinge- de munţi şi fumegă! 

Sublimul- se reproduce în mod astistic- poetic 

cu deosebire în tragediă şi epopee. Aceste două 

genuri de poesiă trateză mai esclusiv numai obiecte - 

de sublim. În lirică îl aflăm în psalmi, ode şi di- 

tirambl. ” ii



$. 9. Frumosul obicinuit în artă, 

Ori-ce din lumea, reală, ce are o importanţă, 
pentru vița, omenâscă, și ce nu aparţine nici la, 
sublim, nici la, comic, pâte fi reprodus în mod artistic, 
ca frumos obicinuit de artă. Arta nu are să caute 
numai obiecte din șirul frumosului real, ca să, reali- 
seze producte de artă din cadrul frumosului obicinuit, 
ci pote lua din lumea, reală, și obiecte, cari acolo 
au fost s6i sunt considerate ca urîte. Arta pâte să, 
înfățișeze şi pe un om bețiv, cu ochi MICI, ori în- 
zestrat cu diferite defecte morale, ce altcum în lu- 
mea reală nai trecut de obiecte frumâse. 

Știm, că, arta ne place, pentru că ne induce 
în tainele lumei reale. Câte lucruri ori momente nu 
sunt interesante ori importante pentru vița n6stră, 
deși nu pot fi puse la cele trumâse în lumea, reală, 
Asemenea, lucruri ori momente le pote înfățișa arta,; 
nou& ne plac. Se înțelege, în privința acâsta arta nu 
are să mârgă prea departe, să nu ne reproducă lu- 
cruzi din lumea, reală, cari ar fi chemate să ne arăte părți prea, urîte din vi6ță, căci atunci ușor se pâte. 
întâmpla, ca să ne impresioneze ca reale Și în loc de plăcere estetică, să ne deștepte aversiune. 

Frumosul obicinuit îl aflăm în tâte genurile de artă, 

$. 10. Comicul în artă, 

Comicul reai, ca, ori-ce frumos, se pâte produce în comic de artă. Dintre arte ] pote reproduce plastica, pictura; poesia cu deosebire, plastica, ȘI pictura,
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mai rar. Locul potrivit şi află comicul în poesiă și 

anume în lirică, epică și dramă, — în comediă. ŞI 

fiind-că mai mult şi mai bine se pote reproduce 

comicul în acţiunile omenesci, e firesc lucru, că mai 

cu succes îl aflăm în dramă, ceea ce ne dă comedia 

cu tâte genurile sale. Amăsurat ființei Şi scopului 

frumosului coraic, arta, trebue să presenteze comicul 

real în mod şi formă corespundătore principiilor este- 

tice, pentiu ca, să putera vede frumosul comic și să 

dem de el. 

Materialul comic trebue înainte de tote și el idea- 

lisaţ. Idealisarea, este o condiţiune capitală în artă. 

Prin idealisare artistul presintă obiectul de artă mai 

curăţit şi mai clar, desbrăcându-l de tot, ce e strein 

de fiinţa, lui propriă şi ce ne împedecă de a-l ved6 

bine. Şi la, comic va lucra în direcţiunea, acesta 

idealisarea,; va, avea adecă să ne arete comicul în 

forma, sa cea mai curată şi mai clară, delăturând 

de o parte lucruri şi momente, cari sunt de natură 

de a lacsa, şi a micșora puterea comicului, 6ră de 

altă, parte potenţând și adăugând pe celea de natură 

de a ridica, valrea, comicului. În comediă idealisarea 

va. av6 deci se accentueze şi se potenteze partea ne- 

ghidbă şi nechibzuită a lucrării, şi să o presenteze așa 

încât să se pâtă ved6 clar, că omul comic în adevăr 

nu-și observă, partea, ridiculă, a sa; şi în fine se în- 

toemescă astfel lucrurile, ca să nu observăm noi, 

privitoriă, că pers6na, comică, sufere în mod: mai în- 

semnat din causa trufiei, stângăciei ori nechibzuin- 

ței sale.
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$. 11. Problema şi efectul artei. 
Plăcutul, binele, adevărul “etc. ne plac, fiindcă, 

obiectele lor contribuese în mod direct la esistența vieţii 
omenescă; frumosul real ne place, fiindcă, obiectul lui 
representă, vicța din lumea reală; framosul artistic ne 
place, fiindcă ne arată lumea reală în icâne, ca, să o putem 
ved6, să-i putem cunâsce tainele ei — atât de pe 
terenul vieții fisice cât și de pe cel al vieţii psichice. 

E mare deosebire între ceea ce constitue ele- 
mentele fie-cărui soiti de obiecte grupate mai sus și 
calificate a deștepta plăcere în sufletul nostru. în 
consequenţă trebue să fie și mare deosebire între 
felul impresionării şi plăcerii produse de acele so- 
iuri de obiecte, adecă de obiectele lumii reale și de 
cele ale lumei artistice. 

Să vedem în ce constă deosebirea, acâsta, ȘI 
cari sunt causele pendente de sufletul nostru ? 

Să ne închipuim, că avem înaintea nâstră o 
bucată, de carne friptă, o rosă, portretul ori statua, 
unui bărbat însemnat cunoscut, vre-o poesiă, ori peste 
tot vre-un lucru de artă, și să ne dăm sâma, de ce 
se produce în sufletul nostru în momentul, când ne 
impresionză, fie-care din aceste obiecte. 

Când vedem carnea, se reproduce în suflet mai 
ântâiu ideia, cărnii fripte, pe bâsa, căreia, o recunâscem ; 
după aceea se mai reproduce o judecată, că adecă 
e priinci6să trupului nostru; în urma, acestor idei se 
nasce în noi pofta — voinţa — de a o mânca. 
Multe idei nu se prea, reproduc în suflet cu oca- 
Siunea, vederii cărnii fripte. Caracteristica din procesul
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produs de acest moment în sufletul nostru este: sărăcia 

de idei reproduse, — dar cu. atât maă mare tendința 

înspre obiectul intuițiunăi — voința — de ul ave. 

Când privim rosa se va întâmpla mai mult. Pe 

lângă ideia, de rosă, pe basa căreia recunâscem pe 

cea dinaintea nâstră, ni se vor mai reproduce încă, 

multe alte idei: de rose, de tot felul, de viță și 

de alte. momente, pe cari lumea obicinuesce a le 

lega de noțiunea „rosă“. Tendinţa de a o av6 va fi 

forte slabă, cea de a o folosi va lipsi aprâpe de tot. Ca- 

racteristica din procesul produs de acest moment în 

sufletul nostru este: o bogăţiă de idei reproduse și o 

tendinţă mică în-spre obiectul întuițiuniă. | 

De tot altcum se întâmplă, când privim por- 

tretul ori statua, cuiva, ori când cetim o poesiă. Când 

cetim d. e. o poesiă, nu vedem cu ochii sufietesci 

numai aceea s6ă numai atât, ce sâă cât este depus 

în vorbele, ce o formâză — după înţelesul lor 

proprii —, ci vorbele acelea, materialul sensibil, 

sunt numai mijlocele, cari ne ajută să vedem fel ȘI 

fel de tablouri, de situațiuni, de momente etc.; pri- 

vind portretul ori statua, nu vedem numai o figură, 

de om făcută din colori, bronz ori marmoră, ci ve- 

dem *cu ochii sufletesci ideile, faptele, caracterul, 

vedem viţa întregă a bărbatului representat. Ce 

sa întâmplat în sufletul nostru ? Sai reprodus în 

urma, impresiunilor întrate la; suflet, multe idei, așa 

de multe, încât tablourile formate de suflet nici nu 

mai corăspund realităţii momentelor impresionătore, 

încât adecă, nu mai vedem sufletesce, ce am v&dut 

cu ochii sensuali. Materialul intuibil ne servesce nu-
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mai ca, vehicul pentru deșteptarea, fantasiel Și prin 

acâsta vedem apoi cu ochii sufletesci mai mult de-. 

„cât se cuprinde în acel material după fiinţa, sa pro- 

priă. Caracteristica din procesul produs de acest moment 

în sufletul nostru este: reproducerea multor idei și for- 

marea ună fantasiă bogate; tendința, voința spre obiectul 

întuit, lipsesce de tot, putem dice. 

Așa se produce apoi plăcerea estetică, și acâsta, 

se întâmplă, esclusiv la intuirea lucrurilor de artă. 

Pe basa acestei legi putem afirma, că nici călătoriile 
prin regiuni frumâse în mod nemijlocit nu ne pro- 

duc plăcere estetică, nu adecă atunci, când călă- 

torim și primim direct impresiunile, dar ni se pro- 

duce, — da, plăcere estetică, când am ajuns acasă 

şi ne reproducem noi de noi, cu fantasia, n6stră, 
acele regiuni. Atunci în adevăr spiritul nostru 
și face artă, reproducând şi el atunci din lumea 

reală. 

Ori-ce fel de plăcere se produce, adevărat, prin 

fantasiă;, dar la plăcerea estetică, e de lipsă, fantasia, 
cea, mai bogată, ca. să ni se formeze ilusiunea, estetică. 

Dâcă nu e gradul recerut de bogăţiă s6ii de des- 
voltare a, fantasiei, nici nu se nasce plăcerea, 
estetică adevărată. Cu cât cine-va e mai cult, cu 
atât i se pote forma din ideile, ce le are, fantasia 
mai mare și cu atât gustă plăcere estetică mai in- 
tensivă, cu atât se pâte adecă contopi mai bine cu 
obiectul de artă, simțindu-și mai puţin personalitatea 
sa, cu atât devine mai impersonal cum se dice. 

Lucru de mare importanță pentru deșteptarea, 
simț&mintelor estetice e. deci posibilitatea, formării
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unei fantasii bogate, a ilusitinii estetice. Ea, este indis- 
pensabilul mijloc pentru nascerea şi simţirea, plăcerii 

estetice. Inima aceluia, care nu-şi pâte forma, fantasia 

de lipsă asupra unui obiect de artă, nici nu va pute 
fi accesibilă pentru de 'a, se încânta de el, pentru 

de a-i plăce. 
Se înţelege acum, că cu cât artistul va şti, prin 

mijl6cele minţii sale, să ne presenteze productul săi 

de artă, în un mod şi formă mai corespundătâre, adecă 

cu cât ne va sti deștepta, o fantasiă mai viuă, și 

mai mare, cu atât mai bun succes realisâză. Pentru 

aceea, se folosesc poeţii de atâtea și atâtea feluri de fi- 
guri poetice, de aceea artiștii ne presentâză momentele 

puse în artă nu în starea de sfârșit, ci în cea, de 
acţiune. În Laucon d. e. nu ni se înfăţişeză pers6- 
nele omorîte, ci cuprinse de cea mai mare durere. 

Pe acest principi basat pictorul, care ar voi să ne 

înfăţișeze nisce 6meni flămândi, nu ni i-ar arăta cu 

gura, căscată şi bucata de pâne în ea, ci numai 

căutând la bucate; restul va trebui să ni-l închipuim 

noi cu fantasia nostră,. 

Tot aşa e de înţeles, pentru ce aceia, cari voesc 

să profite de plăcerile vre-unei arte, trebue să se 

cultive mai întâiti, să-și agonisâscă, adecă multe idei, 

ca. să aibă cu cât mai multe elemente pentru de 

a i se destepta fantasia în momentele date; dar tot- 

deodată, trebue să aibă și dela natură disposiția 

pentru formarea, unei fantasii vii. - 

Sa dis, că e deosebire în felul cum ne împre- 

sionsză și ne plac productele de artă şi cum ne 

impresionâză. lumea. reală, cu alte cuvinte: arta nu
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ne. impresionâză la fel cu. lumea reală. Să vedem 
cum ? | 

Sentimentele produse în suflet de impresiuni 
de ale lumii reale, de-oparte fiind-că sunt deșteptate 
de lucruri ori momente reale, 6ră-de altă parte 
fiind-că nu ai fost însoţite. de o fantasiă bogată cu 
ocasiunea, producerii lor, sunt mai intensive şi che- 
mate să ne misce îndată și voința, — să ne facă 
să vrem, să săvârşim fapte. Când vedem în realitate 
o încăierătură, ea ne va influința astfel, că, sâit ne în- 
demnă, să mergem acolo, să dăni ajutor, ori să despăr- 
țim, s6u se fugim de acolo — să facem fapte; vădând o 
fibre, o rosă, încă vom fi influințaţi — mai puţin — 
de o nelinisce, tendință, de-a, o rupe; dar să ne în- 
chipuim ce stare sufietâscă, cu ce grad de tendință 
în afară — cu voinţă, — ni sa produs când am 
stat vre-odată la representarea, vre-unei tragedii, unde 
sigur totdâuna, lucruri masi ni se înfățișeză. V&dând 
și audind, ce se petrece pe scenă putem să împăr- 
tășim şi noi împreună, cu persânele dramatice tâte 
simț&mintele lor: de se bucură ele, să ne bucurăm şi 
noi, de sufer ele, să, suferim ȘI noi, sâii întors, dar 
cu t6te acestea noi stăm nemișcaţi la. locul nostru 
şi lăsăm să se desfășure înaintea, n6stră, tote acţiu- 
nile. Nu ni sa mișcat voinţa, se vede. Să ne mai 
închipuim, cum ar fi efectul rămas în inima nâstră 
după, vederea, unei bătăi crâncene — în realitate —, 
după vederea unui măr gustos Și cum ar fi după 
vederea, acţiunilor din teatru sâu picturii unui măr! 
Sigur, că după bătaiă am remân6 mișcaţi, cu frica, în 
sîn, după vederea m&rului ne va, fi lăsat gura apă, dar
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după teatru liniștiți. S6u să ne închipuim, cum ne-am 

simţi, decă am sta, în' realitate, n6ptea, în vre-un 

castel vechiii, părăsit, şi să ne închipuim apoi, 
cum ne simţim purtându-ne prin un asemenea castel 

un poet.ori un pictor, cu ajutorul artei. Și e natural, că, 

atunci, când sufletul e cuprins de: o fantasiă bogată, 

să nu se producă sentimente de-o astfel de inten- 

sitate;, ca să ne misce voința, căci sufietul cuprins 
de mrâja, fantasiei prea se perde în ea, și nu se 

pâte preschimba în voinţă. Se și știe din espe- 
rință, că fantasia mare e dușmanul voinței și al 

faptelor. Evident e deci, că lumea reală, care ne 

lasă simțăminte tot reale, ne mișcă voinţa, în grad mai 

mare sâii mai mic, 6ră lumea artistică, care ne im- 

presionsză, prin simțăminte ideale, ne mișcă, și desvâltă, 

numai fantasia, și nu ne urnesce voința. Se înţelege, 

acâsta din urmă s6 întâmplă aşa la, cei ce înțeleg 

arta, la, aceia, în inima, cărora, se pâte produce plăce- 

rea, adevărat estetică. Adevărat, vedem destule babe 

plângând la, teatru. Dar în casurile acestea nu pote 

fi vorba de efect artistic. Ele nu înţeleg, ce văd, ca 

artă, nu li se formâză fantasia, de lipsă — ilusiunea, 

estetică — şi de aceea văd întâmplările ca reale, 

li se şi produc apoi simțăminte tot reale, cari le deter- 

mină şi voinţa. Dar în casuri normale simţămintele 

estetice sunt fără efect asupra, voinţii. Pe acest motiv 

apoi se şi susține, că arta, nu moraliseză, ci numai 

causâză plăcere estetică. Adevărat, și plăcerea acâsta, 

trebue să lase vre-o urmă în întelectul și inima, nostră.. 

Ştim, că arta, ne induce să, cunâscem forme din lumea 

reală. Prin momentul acesta în plăcerea artistică se com- 

4
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plică, ca efect al intuirii artei, și cunoscerea s6ă recu: 
nâscerea, ce o îndeplinesce întelectul. Și prin acâsta 

arta, și cultivă, poleiesce, rafin6ză, respective, nobili- 

teză sufletul: Se înțelege, pe cei buni îi pote face 
mai buni, pe cei r&i însă îi pote face de fapt și mai: 

răi, după .disposiţia, lor. 
Dar: în casul, când lucrarea de recunâscere a, 

sufletului, lucrare curat intelectuală, e prea mare, 

atunci încă se împedecă producerea, plăcerii estetice 

şi așa se face da se valorâză: voința. De esemplu, 
dacă, asemănarea între ce represintă artistul și fi- 
ința, privitoriului e perfectă și dacă acâstă asemă- 
nare se observă, atunci privitoriul se vede pe sine 

însuși așa de bine în productul de artă, încât i-se 
pare prea realitate ce vede, obiectul de artă îi produce 
simţ&minte aprope de tot reale, în urma cărora, i-se 

și pâte forma voința — se bucură ori se supără, 

— se îndreptâză, ori se face mai râu omul. | 

Arta între împrejurări normale are însă să, rea- 

liseze numai efect artistic. 

Ar fi două întrebări încă de resolvat aici: a) 

pâte să fie și artistul în concepţia artei 

sale inmoral? și b) pentru ce nu ne plac 

productele artistice inmorale? 

Artistul e păcătos, e inmoral, atunci, când nu 

ţine cont. de legile morale la concepția şi compo- 
siția, obiectului său; când arată d. e. acţiuni şi ca- 
ractere inmorale triumfând cu tendinţele -lor, fără 
de ași lua, pedepsele meritate, fără de a ne înve- 
dera și r&sbunarea, puteiii morale asupra, lor în rig6- 
rea recerută de natura diferitelor genuri de artă.
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Şi acâsta se pretinde tot din motivul, ca să ne 
pâtă plăce productele artistice. Sufletul nostru, cere 

adecă, şi când privesce. artă, ca să constate, că 

atunci, când e luptă între r6u și bine, condiţiile 
de visță, și progres se valorâză. 

4%



II. FONDUL DRAMEI ÎN 

GENERE. 

$. 12. Drama ca artă. 

Poesia, este arta, care reproduce forme din 
lumea, reală, folosindu-se de limba omenâscă drept 
material pentru sensibilisarea artistică a acelora. 
În poesiă se pot reproduce atât momente din natura 
esternă, cât și din natura internă a omului. 

Am v&dut, că obiect al artei nu pâte fi ori-ce 
parte, ori-ce moment din lumea reală, ci numai 
părțile, momentele, mai deosebite, mai importante. 

Nici în poesiă nu pâte fi reprodus ori-ce din 
starea, sufletâscă a omului, ci numai momente mai 
deosebite, mai importante din visța sufletâscă, Și 
din acțiunile 6menilor, numai momente, cari aii adecă, 
un interes mai apropiat pentru viâţa n6stră, pot fi 
luate ca obiect și basă în poesiă. 

Și fiind-că arta are să ne arăte lumea, reală 
în deosebitele. și singuraticele ei manifestaţiuni, 
pentru ca să o vedem bine și clar, de aceea poe 
sia, amesurat acestui principiu, își va lua, ca obiect
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numai câte o parte din visța sufletescă omenâscă, 

pe care ne-o presentâză în mod idealisat. D.e. 

Alexandri ne înfăţișeză în poesia sa: „Vlad Țepeș și 
stejarul“ numai însușirea crudă a, lui Vlad 'Tepeș. 

Poesia, are bogat material de esploatat în na- 

tura, omenâscă. Sunt multe momente în viâța ome- 

nâscă, pe cari le pste lua ca obiect, ca ideă funda- 

mentală și în care pâte afla :material: de sublim, 
de frumos obicinuit și de comic. Și materialul acesta 
îl pâte presenta în diferite chipuri. 

Materialul, cel pote lua poesia din natura in- 

ternă a” omului, e de 2 feliuri: 

1) care ne dă pur şi simplu esprimarea stării su- 

fleteșcă — poesia lirică — şi 2) care ne dă acțiunile 

pieţii omenesci, din care resultă: d6că a) să face de- 

scrierea acestora — epica şi b) decă să îmfățișeză îmşeși 

acțiunile — drama. 
Lirica are deci drept conținut: simțemintele omenești, 

eposul și drama: acţiunile. 

E clar, că e mare deosebire între lirică de o 

parte, și -epica și dramă de altă parte. În lirică e 

un fel de element din natura omenâscă și în epos 

şi în dramă 6ră-și altfel. Adevărat, că element liric 

se află și în epică și în dramă, dar mai puţin, o mică, 

parte, care e cu totului tot subordinată elementului 

de acţiune și care servesce numai spre arătarea acțiu- 

nilor ca mai puternice și spre orientare în privința, 

caracterului eroului principal și in privința înpreju- 

rărilor, între cari se începe acțiunea. Între epică, şi 

dramă însă nu este așa mare deosebire; atât în una, 

cât în cealaltă se reproduc acţiunile vieţii omenescl.
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Deosebirea principală, între epică și dramă e: 1) că 
în dramă se infățișeză reproducerea, acţiunilor, 6ră în 
epică se enar6ză și 2) că în dramă se desvâltă şi 
se mișcă acţiunea în un mers cu mult mai re- 
pede, decât în epică. Tâte celălalte deosebiri se basâză, 
pe faptul, că poesia dramatică având să fie repre- 
sentată, pe scenă e ajutorată în multe momente de 
pictură și plastică, cari arată forte multe lucruri, 
pe cari epica trebue să le descrie. 

Decă, cercetăm mai de aprâpe ori ce poesie 
epică ne putem ușor convinge de acest adevăr. În 
„Grui-Sânger“, poesie epică, încă e acţiune, numai cât 
încungiurată de fârte multă, descriere, aşa, că ac- 
țiunea. rămâne forte puţină, dar tot e; în genere în 
tâte poesiile epicetot așa e; mai bine se pâte vedâ acâsta, 
în eposuri mari, cum e d. e. în „Toldi“, cunoscutul epos 
maghiar de Arany [., în „Traianida“ de Bolintinean 
etc. Să punem casul, că în o drama ni Sar de- 
scrie din partea poetului tot, ce ni se oferă ochilor. 
Ce va, eși din acea dramă? Sigur, că, puțin se va 
mai deosebi de o .poesie epică. Tot pe motivul 
acesta e de înțeles, că vorbiri lungi încă nu se 
pot potrivi în dramă, căci și ele ar împedeca mer- 
sul acțiunii și nu ar pute să nu conţină, părți 
epice. - 

E ușor de înțeles acum, că acţiunea poesiei 
epice trebue să aibă un mers mai încet, înpedecat 
fiind de multele descrieri, de cari drama e scutită. 
Drama, nu se folosesce de forma narativă, decât 
numai unde scenăria nu pote arăta, ce ar trebui; 
dar și atunci povestirea, elementul epic, se dă în
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altă formă, de regulă prin solii, cari de fapt poves- 

tesc, represintă părţi epice. | 

Împrejurarea, că drama trebue să fie represen- 

tată pe scenă, ceea ce reclamă, ca să se isprăvescă, 

în 2—3 re, constitue tot-deodată şi cerința, ca, drept 

obiect, să se iee astfel de material din lumea, reală, 

din care să, se şi pâtă compune o lucrare de un conţinut 

mai coincis și mai simplu, pentru ca representată 

fiind, să, se şi termine în timpul recerut. De aceea între- 

- prinderi mari ale poporului, cari se compun din o 

mulţime de lupte, nu pot fi dramatisate, ci se lasă, 

tot-deauna pe sâma epopeei. Și tot din acâstă causă 

în epopee se pot întroduce și fel de fel de epis6de 

amănunțite, d. e. descrierea moravurilor, credințelor, 

vieţii casnice, a jertfelor, a jocurilor, a armelor etc. 

cum 0 face d. e. și Homer, până când în dramă 

se întroduc numai momentele mai însemnate, se 

spune numai atâta, cât este indispensabil pentru 

motivarea desvoltării acţiunii şi pentru invederarea 

deplină a, ideii fundamentale — cât cere adecă 

composiţiunea, dramei. Tot, ce nu își are motivarea 

sa în acţiunea, dramatică, nare să între în țesătura, 

dramei.  Deacolo vine apoi organisația coincisă a 

dramei. 

Fiind-că în epopeă nu se înfățișeză însași ac- 

ţiunea eroului și a pers6nelor părtașe la, acea ac- 

ţiune, ci se povestesce simplu cum sai petrecut 

lucrurile, urmeză, ca în epopeă să ni se dea întem- 

plările întrun mod simplu, pentru ca să le putem 

înțelege și să le putem țin€ în minte. Tot din causa 

acâsta apoi în epos ni se și arată tâte întâmplările,
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tâte episodele eroului, ca să devină povestirea bo- 
gată și interesantă. În dramă însă se desfășur numai 
acţiunile de căpeteniă ale pers6nelor dramatice, înso- 
țite de o motivare scurtă. Navem să ştim din dramă 
multe întâmplări din vi6ţa, eroului, ci avem să-i în- 
ţelegem acțiunea, avem să/l vedem, cum se valoreză 
în urma însușirii representative a caracterului săă. 
Tot din acel motiv în dramă nu ni se spune întrega 
viață a eroului, ci numai o pagină din ea, pagina, 
care invedereză caracterul aceluia. Și dacă mai e 
de lipsă de informaţiuni cu privire la, viâţa lui ante- 
riGră, s6ă la împrejurările, cazi stai în necs cu ac- 
țiunea dramatică, se întrețes cele de lipsă cu vre-o 
ocasiune, pe scurt. Grecii, cari își luau obiectele 
mai mult din mitologiă, atât de cunoscută poporului, 
începeaii cu pagina vieţii, din care pornia, acțiunea, 
dramatică, făra mai da alte informaţiuni. 

Fiind-că în dramă ni se dai acţiuni omenesci în 
mersul desvoltării lor, ca, proces de desvoltare a vieţii, 
e natural, ca să trebuiască mai multe persâne. După 
cum la formarea unei proposițiuni complete nu e 
destul numai subiectul și predicatul, așa nu se face 
completă nici desvoltarea unei acțiuni dramatice 
numai cu d6uă persâne, cari lucreză,. Şi pentru- -ca să, 
se desvâlte lupta, de lipsă, din care să iese acţiuni 
dramatice, se recere, ca între aceste persâne una, 
s6u și mai multe, să aibă rolul de contrar, de 0po- 
sițiune. 

Între persânele active în dramă, una, va fi în 
deosebi cualificată a provoca, a conduce Și a sus- 
țin6 lupta, a se distinge ca, erou al luptei. Acestă
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pers6nă, se “numesce eroul dramatic. Lupta va fi 

purtată, de acest eroi în modul, cum o pâte el purta, 

după firea și puterile sale. Ca, contrari vor fi persâne, 

cari represintă, principiile lumei. | 

Felul luptei se caracterisâză tot-deauna, de în- 

sușirile eroului. Și felul acţiunii dramatice va fi 

determinat de felul eroului dramatic. Am vădut 

însă, că sunt individ, cari în urma însușirilor și a 

faptelor lor ne store simţăminte de veneraţiune și ad- 

miraţiune, ne fac săi admirăm și venerăm — în- 

dividi sublimi —; şi sunt, cari ne store complăcerea, 

nâstră, ne fae să-i stimăm, să-i iubim — individi, 

ca forme ale frumosului simplu —; și în fine sunt 

individi, cari ne fac să ridem de ei, — individi 

comică.. Astfel deci. pot figura ca eroi-individi re- 

presentând sublimul, frumosul obicinuit s6i comicul. 

Lupta, astorfel de individualităţi, purtată cu prin- 

cipiile lumii, va forma materialul pentru cadrul dra- 

melor, şi anume pentru al tragediei, al dramei pro- 

priu dise și al comediei. 

Şi în viaţă, ni se dă să vedem asemenea, tupte, 

asemenea, acţiuni. Dar în viâță, le vedem în felul, 

cum peste tot se pot în lumea reală. În viţă sunt 

aşa, de amestecate şi atât de întunecate unele de 

altele, încât nu poţi observa ființa curată a fie-căreia, 

şi nu poţi observa începutul, decurgerea ș şi încheerea, 

luptei, adecă nu vedi întreg procesul de desvoltare 

cu sfârșitul absolut al luptelor omenesci. Las, că. 

în realitate nu ne-e prea dat, să întrăm în tainele 

vieţii omeneșci; dar' și ce vedem în visță, nu vedem
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limpede și nu vedem sfârșitul în așa, fel, ca să nu-ţi 
mai poți închipui, că acţiunea cutare nu mai e po- 
sibilă, de a fi continuată cum sa început. Așa numai 
arta dramatica, ne arată, acţiunile omenești. 

$. 13. Despre „caracter“ în genere. 

În vi6ţa de tâte dilele audim destul de des 
folosit cuvântul „caracter.“ Când se dice „om de 
caracter“, se înțelege de regulă însuşirea, de a te 
ţine tot-dâuna, consecuent și în tâte împrejurările de 
cuvântul ori de promisiunea dată; de a, voi tot-dâuna, 
adecă, ce ai arătat odată, că voeşci; de a, stărui 
tot-d6una, pentru principiul, la care te-ai angajat. 
Și - de regală se înțelege și basa morală în chestiune, 
căci se ştie, că dicând cui-va „om de caracter“, i-aj 
înțeles și cualificaţia de „om de cinste,“ „om imoral.& 
Cam în acest înțeles se ia, cuvântul „caracter“, în 
limbagiul de tâte dilele. În înţeles știentific sub cuvân- 
tul „caracter“ înțelegem: totalitatea disposițiunilor morale 
ale unui îndivid, cară resultă din moștenire părintescă și 
lustruite de cultura, prin care a trecut individul. Acestea 
determină apoi felul tuturor manifestațiunilor vieţii morale 
omenesci, dar” în așa mod, că disposițiunile moștenite și legate | 
de firea individuluă tot-deuna, prevaleză. cu puterea lor; sâă 
cu alte cuvinte caracterul este: acea basă psichică, care 
determină, felul manijfestaţinnilor și al acțiunilor morale s0- 
ciale ale unui individ şi dela care primesc acestea un special 
colorit. Caracterul este deci complexul disposițiunilor mo- 
rale ale unui individ. Între disposiţiunile acestea, unele 
sunt mai slabe, altele mai puternice. Cele mai pu- 
ternice represintă Gre-cum caracterul și deci în acestă,
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direcțiune se va manifesta mai cu s6mă felul ca- 
racterului individual. De aceea se dice: „caracter de 
hoț,“ de „ambițios,“ de „răutăcios,“ de „milos“ etc. 

după cum sunt adecă disposiţiunile representative 

ale caracterului cuiva, fără de a se înțelege, că aci 
sunt numai disposițiile de „hoţ, ambițios“ etc. 

Caracterul este ceva constant, se naşce dim- 

preună cu omul. Omul adecă moşteneșce în ființa, 
sa, şi disposiţiuni pentru însușiri de natură morală, 

după cum moşteneşte și disposițiuni pentru vița 
intelectuală, cari îi fac ceea ce numim noi „talent“. 

După cum talentul e ceva inăscut în om, așa e și 
„caracterul“, numai cât talentul se valoreză, prin 

„mintea“ omului, până când caracterul prin „inima“ 

omului. 

Deja în copilul mie se pote observa, din ten- 

dinţele, ce arată, felul caracterului, ce-l are și ce-l 

va av ca om crescut. 

Despre „Grui-Sânger“ dice Alexandri că: 
„De-abia sosit în viaţă prin mârtea maicei sale 

Vrăjitu-l'a Satana cu pofte criminale. 

Să, schingiue, să rupă, să praude, să omâre 

Să fugă 'n întunerec de 6meni şi de s6re 

Străin de t6tă mila, plăcerea-i cea mai viiă 

A fost să nimicâscă pe lume tot ce 'mviiă; 

Să calce fiori şi r6dă, să strice cuiburi pline 

Să smulgă aripidre de fluturi şi de albine 

Acum însă el cauta un alt soiă de victime 

Şi-i place a sui scara năprasnicilor crime 

Acum ucide 6meni! — Cum îi zăresce, ride 

Şi-i ucide numai de setea de a ucide“. 

_Etă cum se observă însușirea crudimei în Grui- 

Sânger încă de când era mic. 

Caracterul unui individ nu se pote schimba, în
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esența sa, nici prin cultură. Cultura desvoltând şi 
nobilitând mintea pâte să facă atâta, ca individul 
cu un anumit caracter răi, să devină în anumite 
împrejurări „cu minte,“ „iscusit,“ dar nu '] pâte opri, 
ca la alte anumite împrejurări să nu-și scâţă, la, ivelă, 
felul caracterului prin faptele sale. 

$. 14. Caracterele dramatice. 

Caracterul eroilor dramatici e deosibit de a ce- 
lorlalți 6meni de tâte dilele. Eroii dramelor nici nu 
lucrâză, ca 6menii de tote dilele. Omul de tâte dilele 
e condus în acțiunile sale mai mult de minte, de 
fel şi tel de motive esterne; de multeori, ba unii 
forte. deseori, lucrâză contra convingerilor și îndem- 
nurilor sale personale. Să ne cugetăm numai noi la, noi 
înșine. De câte-ori nu lucrăm așa, fiind-că o cere 
acâsta, cutare interes, moral, social, politic, naţional, 
cutare motiv de bunacuviinţă, de prietiniă, de să- 
nătate etc. dar nu, fiind-că suntem determinaţi aşa, 
de boldol din internul nostru, bold, care nu stie de 
nici o considerare venită din afară. Altfel la, eroii 
dramatici. Acestia, vor fi determinaţi în acţiunilor lor 
numai și numai de caracterul lor propriu; motivele 
din afară vor fi tot-d6una adăptate conform felului 
caracterului lor. Și caracterul lor va fi un com- 
plecs de însuşiri morale, între cari cea representa- 
tivă va fi aşa de întărită, așa, de desvoltată, în cât 
ea servesce drept isvor, din care emanăză tote 
indemnele de. lucrări. Lucrările unui asemenea 
individ ai tot-d6una, pecetea însușirii representative 
pasionate a caracterului lui, ele sunt efiucsul curat
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al caracterului personal al unei individualităţi pasionate. 

Astfel de pers6ne.sunt caracterele dramatice; despre 

astfel de pers6ne dicem, că ai însușiri dramatice. 
Şi vădând noi manifestându-se astfel de persâne, 

astfel de caxzactere, ele ni se impun, ne plac; ne 

plac fără silă, fără sforțări, ci simplu numai v&dând, 

cum ştiti ele simţi, iubi, invidia, uri, a se ambiţiona, 

a se însufleţi, a voi, în mod mai extraordinar de 

cum ni-e dat să, vedem în. viâţa, de tâte dilele; ne: 

plac, căci vedem prin ele manifestarea, puterii de 

viâță, a, omului, aşa cum ne-o putem închipui, că, 

ar fi posibilă, și cum ar fi să se valoreze firea ome- 

nâscă între împregiurările date — tot-dâuna, în fapte 

eșite din voinţă, propriă. 

Dacă un individ voiesce și face lucruri mari, 

lucruri, la a căror îndeplinire nu sunt de ajuns pu- 

terile omenesci obicinuite, și dâcă acela, stăruesce 

pentru scopul săă desvoltând energiă, uimitere, ori 

decă e cuprins de un simţământ atât de puternic, 

încât mintea nu maj,e stăpâna asupra lui și lucreză, 

numai condus de acel simțământ, fără de a mai 

av6 alt ceva în vedere, — dicem, că acel individ 

are caracter puternic. 

Caracterele puternice, togmai fiind-că simțesc 

mai tare și vrea mai mult, decât Gmenii cei obici- 

nuiţi din lumea, reală, vin ușor în conflict cu acesta. 

Individii cu asemenea caractere ușor pot deveni, ca 

să nu se potrivâscă între cestilalți Gmeni; ușor vor 

deveni să, trăiască prea isolaţi de lume. pe care 

apoi nu o mai bagă în s6mă, ușor pot deveni ne- 

cruţitori în relaţia, lor cu lumea, prea increduți și
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neastâmp&raţi, tot atâtea, motive, cari pot produce 
ușor conflicte între ei și lume. Și chiar dacă nu iati 
posițiă contra lumii cu conștiință, prin faptul, că, 
nu o consideră şi nu-i respectâză legile și ordinea, 
stabilită, ușor o atiță și o provocă la luptă contra. 
lor. Dar în cele mai multe casuri asemenea, individi 
lucrâză contra lumii cu deplină conştiinţă, nevoind 
să-i admită, principiile ei stabilite de ordinea mai 
înaltă. şi să se închine lor și tindând să-i schimbe 
ordinea, ca să se facă voia lor. Ordinea înaltă se 
pune la luptă cu ei. Şi ei în loc să se înmoiă, devin 
tot mai pasionaţi, să încăldesc tot mai mult pentru 
idealul lor; pedecile, ce li se pun în cale, îi agită 
tot mai intensiv, îi face să simţă tot mai mare 
putere în sine și în consecuență, li se și desvâltă 
tot mai mare energiă, și forță de luptă, cu un cuvânt 
ei ajung să se aprindă în tâtă ființa, lor trupâscă, Și Su- 
fletescă, să, fie cuprinși de pathos, cum se dice, pentru 
scopul lor, așa de mult, că nu se mai știu gândi la alt- 
ceva, decât la idealul lor, cu care se indentifică, de tot, 
și pe care şi-l văd în gândul lor obiectivat în rea- 
litatea faptică, (miraculosul subiectiv, halucinatiune), 
adecă ajung să halucineze despre obiectul, de care e 
sufletul lor cuprins și nu mai văd nici o greutate, 
nică o pedecă, pe care nu ar considera-o de posibilă, 
de delăturat și învins. Dâcă scopul, ce-l urmăresc 
asemenea, individi, e prea mare în raport cu puterile 
lor reale, ceea ce ei însă nupot recunbsce, și dâcă, 
lupta, la care ajung, e tot prea mare, atunci e na- 
tura], că. ei să-se nimicâscă, să, cadă. Acestea sunt 
caracterele sublime tragice, cari sunt arătate în: tragedii.
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| Dâcă însușirile caracterului unui individ nu sunt 

atât de puternice, ca să ne deştepte admirațiunea 

și veneraţiunea, încât să ne simţim mici în fața 

aceluia, dâcă adecă caracterul cuiva are numai o 

forță, obicinuită, cum o aflăm la 6menii cei mai mulţi 

din lume, și dâcă individul cu asemenea caracter, 

venind în luptă cu lumea şi purtând un timp 

lupta, ajunge la convingerea, că el a greșit, și 

în cele din urmă recunâsce superioritatea univer-, 

salului şi îndreptăţirea, principiilor și legilor lui și 

vine de se închină acestora, atuncă e caracterul obici- 

muit, e caracterul, care pote în lume lucra în așa, 

chip, ca societatea, omenâscă să fie asigurată în 

esistența, sa, şi în progresul săi. 

Asemenea caractere sunt ale celor maă mulți eroă 

din dramele proprii dise. Desvoltarea unor asemenea 

caractere dai materialul pentru a se țese acțiunea, 

unei drame proprii. 

În drama propriă pot să figureze și caractere pu- 

ternice sublime, cari nu sunt însă atât de greșite, 

ca să cadă faţă. de universal, ci în lupta lor ajung 

să se valorâză în faţa acestuia. 

Dâcă, caracterul unui individ e așa fel, că în- 

suşirile, cari îl constituesc, şi în deosebi însușirea 

representativă, nu e nici pe de parte atât de va- 

lorsă şi atât de puternică, pecum voiesce a şi-o 

arăta, când adecă individul se arătă grozav cu vre-o 

însușire a ființii sale sufletesci-morale, dar în fapt 

e nimic, e lucrt slab, atunci se face caracterul comic. 

Desvoltârea, şi manifestarea, caracterului comic for- 

m6ză materialul pentru țesătura, comediei.
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Caracterele sublime, obicinuite şi comice, for- 
msză simburii pentru drame, pentru: tragedii, drame 
proprii și corhedii. 

Ş. 15. Psichologia faptelor omeneșci. 

Stările nâstre sufletești sunt resultatul impre- 
siunilor, ce lumea din afară, realitatea, esternă, natura, 
ori cum Sar numi, trimite asupra  n6stră. Noi, 
dotați cu puterea specifică a sensurilor, primim în 
creer impresiuni, cari descărcându-se, întrun mod 
minunat și neexplicabil pănă acuma, în internul cre- 
erului, ne produc ideile, diferitele nâstre cunoștințe, 
Pănă ai ajuns impresiunile -eterului sâă ale aerului 
pănă la sensuri, ele au fost mânate de un fel de 
agitaţiuni produse în aer sâi eter; pănă aă ajuns 
prin nervii sensitivi ai sensurilor nâstre la, creer, 
tot un fel de agitaţiune a conlucrat Și când. s'a 
descărcat la creer, tot un fel de agitaţiune trebue 
să, se producă în fibrele fine, din cari se constitue 
creerul. Va se dică: când se produce în sufletul 
nostru o ideă nduă, sau se reproduce una veche, 
avută de mai înainte, se nasce în creer totdeodată, 
și o agitaţiune, se înțelege forte ușâră, ca o disposițiune 
dedusă și rămasă din ideă. Agitaţiunea acâsta, este con- 
Știută de suflet ca sentiment. Sentimentele nu sunt la 
fel în toți 6menii. Ele depinde de la creerul și nervii, 
dela, firea, temperamentul Și individualitatea omului*) 

  

„__*“) Nota: Sub firea omului înţelegem complecsul por- nirilor, ce le are omul din mostenire; temperamentul e gradul, 
în care se manifestă, pornirile şi peste tot visța fisiologică
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Sentimentele, fiind-că sunt un fel de agitaţiune 
în noi, dâcă ai forță mai mare, ne mișcă așa de 

intensiv, încât ne aduc la fapte. Şi când un senti- 

ment, de care suntem atinși, a ajuns gradul de 

ne mișcă, ne îndâmnă la fapte, se dice voință. Voința, 

deci e un grad mai potențat al unui sentiment. În 

direcțiunea, în care avem la un moment dat pro- 

duse sati reproduse idei mai multe, mai clare și 

puternice și în consecuență, sentimente mai puternice, 

în direcţiunea aceea ni se formâză voinţa, și deci 

în direcţiunea aceea vom săvârși fapte. În privința, 

gradului şi felului voinței încă, va, fi deosebire între 

diferiții 6meni:: unii vor fi de voință mai mare, alţii 

de mai slabă. Felul voinţei depinde dela felul simțe- 

mintelor. 

Din cele spuse acum se pote veds, că între 

faptele Gmenilor, faptele făcute cu conștiință, şi între 

stările lor sufietesci, există o strînsă legătură, legă- 

tura, dintre causă și efect. “Faptele resultă din stările 

sufietesci, din ideile, sentimentele și voința omului. 

În voinţă, în deosebi se manifestă însă felul carac- 

terului. Deci felul faptelor omenesci e determinat 

de felul caracterului individului. Din fapte se cu- 

nâsce caracterul omului, și din caracter se pote ști 

felul faptelor omului. 

şi psichică a omului; sub individualitate înțelegem com- 

plecsul tuturor însuşirilor — moștenite și câștigate — fisice, 

intelectuale și morale — ce le aflăm în: om în stadiul său 

de desvoltare. 
5
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Ş. 16. Basa și fiinţa acţiunii dramatice. 

Am mai dis la un loc, că este un bold puternic, 

sădit: de D-geă în firea omenâscă, care-i dictâză fie- 

cărui om cea mai înaltă a sa problemă: să trăiască, 

cât se pte mai mult; și fiind-că în veci nu pâte 
trăi, să se asigureze, ca după morte să-i rămână 

moștenitori... Cu boldul acesta se :nasce fie-care. om 
și ține la el, dacă a fost întreg la, minte, până la 
morte. Acesta se pote ușor observa în viâţa atât a 
copiilor, cât și a Gmenilor crescuţi. Indemnat și con- 
dus de, acest bold și problemă, omul se folosesce 

de tot, ce i-a pus -D-deă la disposițiă în natură și 
în “societate. Din atingerea, în care vine cu natura 
și cu societatea, scâte omul condițiuni de traii, atât 
pentru visța fisică, cât și pentru cea.-intectuală și 
morală. | - | | 

Omenii trăese în societate. Interesele unora 
depind de interesele altora. Omenii trebue să, trăâscă 
așa, ca să se ajute reciproc unii pe alţii. Fie-care 
individ trebue să-și favoriseze interesele sale, dar 
tot-de-odată se ţină cont şi de ale de-aprâpelui s8u. 
Așa progresâză apoi lumea. Se înţelege, .e o mare 
greutate pentru individ, ca să, trăâscă astfel, încât 
să favoriseze și interesele sale și tot- de- odată și pe 
ale de-aprâpelui. 'Trebue să aibă o fire bună, Și să 
fi primit și o educaţiă corectă, pentru ca, să stie 
trăi astfel. Individul, fie-care în cercul săi, are o 
mulțime de datorinţe și lucrări de împlinit şi. de 
realisat. Multe din datorinţele ȘI lucrările, ce individul 
ţine să, realiseze, așa cum: le vede, cum le apreţiază, 
Și cum le judecă de bune pentru sine” şi pâte și
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pentru de- -apropele său, nu sunt în -consonânță cu 

interesele societăţii, cum sunt interesele privite de 

societate. Și atunci societatea, jignită trebue, să rea- 

geze, ca să- ȘI validiteze pe ale sale interese, cari 

sunt indispensabile pentru vi6ța, ei.. Căci se. înţelege, 

că după cum. are individul problema sa, datorinţele 
sale, legea sa, „cari îi condiţionâză visţa, Și progresul, 

tot așa ÎȘI. are și societatea, omenâscă,. o individua» 

litate colectivă, fie ca naţiune, fie ca stat, fie ca 

omenime etc., problema, sa, datorinţele sale, legea, 

sa, de la, cari depinde esistența, și progresul. După 

cum. din complecsul tuturor însuşirilor moștenite și 

câștigate ale unui om, i-se alcătuesce individualitatea 

sa, cu care se valorâză, anumite „porniri şi voințe, cari 

îi prescriu şi formuleză legea sa. naturală, și morală 

și îi manchză felul de conduită, şi. acţiune, tot aşa, 

se formâză și. din complecsul însuşirilor principale, TNOȘ- 

tenite și câștigate, ale 6menilor individualitatea, colec- 

tivă a, unei societăţi, naţiuni, omenimi etc., 6ră cu anu- 

mite porniră şi voințe, din cari resultă, lgea,lor naturală și 
morală, . „care le marchâză felul acţiunii și a condui- 

tei pe calea, vieţii. lor. Acestă individualitate co- 

lectivă, ori lege a ei, se numesce în dramă univer- 

salul. Astfel de. legi, naturale și. morale, are deci și in- 

dividul ŞI. societatea, Dacă. individul stărue și pentru 

astfel de lucrări și datorințe, cari nu sunt; în Con- 

sonanță,. cu legile. individualității colective, trebue să 

vină în, luptă, cu acâsta,. Și lupta, în care. ajunge 

și o „portă, un individ. cu însușiră. dramatice. cu. .îndivi- 

dualitatea colectivă, sa mai bine dis cu univeusalul, for- 

m6ză,, basa, oră, „gărei drame, Malte esemple de astfel 
+
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de conflicte aflăm în lume, de tot felul, în visţă, 

în istoriă, în mitologiă, în povesti etc.!! Să aducem 

un esemplu din istoriă, pote cunoscut tuturora. 

Impă&ratul Iulian Apostata, trăesce în secolul IV. 

(361—363) d. Chr. Pe timpul lui religiunea, creștină, 

e religiune de stat. Sub împărații: primi creștini se 

începuse o reacțiune grozavă contta, păgânilor. Ceea- 

ce făcuseră mai înainte păgânii, făceau acum creş- 

tinii. Familia lui lulian era, păgână. Ea cădu jertfă, 

credinţei păgâne, sr el scăpă cu visța, dar fu mult 

timp urmărit și persecutat. In urma chinurilor su- 

ferite din causa creştinilor i se umplu inima de 

" invidiă şi ură neîmpăcată contra, creştinismului. Deja, 

până era la, șeâla, din Athena, Vasilie și Grigorie de 

Nazianz au observat firea lui lulian şi ati prevestit, 

că, va, eşi din el un șerpe veninos pentru creștinism. 

Ajunge împărat. Acum își pune de problemă: nimi- 

cirea. creştinismului și restabilirea păgânismului cu 

cultura şi știința înaltă, grecescă, pe care o adora 

și o cultiva, din tot sufletul. Pe timpul domniei sale 

împărăţia, romană era, slăbită. lulian era convins, că, 

creștinismul e causa principală a slăbirei, şi că în- 

tărirea, Romei e posibilă numai, dacă împărăţia romană 

se aşâdă 6ră pe basa, religiei vechi-păgâne, a culturei 

și a, aşedămintelor vechi greceșci. În direcţiunea, 

acâsta lucreză cu tâtă puterea, de care dispunea, 

ca om de mare talent și erudițiune și ca împărat. 

El nu-și dă sâmă, că acâsta e o imposibilitate. In 

preocupaţiunea sa nu mai vedea, că ideile și nisu- 

ința sa, nu se mai potrivese pentru timpul acesta, 

şi nu mai înțelegea, că starea împărăţei romane de
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pe atunci era un stadiu resultaţ din o desvoltare 

naturală, a poporului roman. In scopul realisării ten- 

dințelor sale întroduce religiunea păgână, ca reli- 

giune de stat, se apucă și persecută pe creștini și 
în deosebi preoțimea lor, pe care o lipsesce de tote 

favorurile statului; cultivă cultul păgân, cultura, 

ştiinţa, și instituţiunile păgâne greceșci. Însu-și se 
duce odată să câră sfat dela oracolul din Delphi, 

aducând şi jertfă pe altarul deului Apollo, unde se 

afla. însă încuiat templul. Împărăţia, romană are pe 

timpul acesta la, răsărit, în Asia, pe cei mai aprigi 

dușmani, contra cărora stim, că sai purtat lupte 

îndelungate. În o luptă contra Părţilor mâre și Iulian. 

Legenda creștină a făcut din Părţi „îngerii Domnului“. 

Acâstă viâţă a lui Iulian e adevărat dramatică. 

lulian e mare; tâtă vița sa luereză pentru un a- 

numit scop, folosindu-se de tâte mijiâcele. Dar' felul 

tendinţelor sale nu se împăca cu legile spiritului 

de atunci, cu cerinţele vieţii romane de atunci, cu 

universalul timpului. de atunci; — vicţa, acţiunea, lui 

Iulian e o dramă. Dacă și muria în vre-o luptă 

contra, creștinilor, era o întregă tragediă; Iulian ar 

fi un escelent eroi tragic în ea, căci sublimul la, 

avut în pasiunea, de care era stăpânit în contra 

creştinilor. 

Caracteristiea, acţiunii dramatice constă în aceea, 

că e continuu animată de o agitațiă pasionată pentr un 

plan hotărît, agitaţiă, care în mod imperativ produce 

fapte și sr fapte. 
“Acţiunea, dramatică se formeză din un lanţ de 

fapte, fapte cari nu se succed numai simplu unele
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după altele, ci se provâcă unele pe altele, stând tâte 

în legătură de cause și efecte și formând tâte la 
olaltă o desvoltare organică, un ce întreg organic, 

viu, în care fiecare parte își are importanţa, sa, în 

întregul organism. _ 

În privinţa acâsta, composiția, dramei încă se 

deosibesce de a poesiei epice și peste tot de a ge- 

nurilor literare narative. Din o dramă d. e. nai 

put lăsa afară nici o particică, fără a-i strica, com- 

posiția; dar cât nai put6 omite d. e. din Robinson, 

fără, a-i se strica viaţa organismului istoridrei. 

$. 17. Universalul în genere. 

Înainte de a ne ocupa de condiţiile speciale ale 
iramei, e.de lipsă, să ne mai dăm s6ma de un fa- 

ctor important al dramei, de așa numitul universal 
şi săl deslușim pe acesta, maj întâiu. 

Omenii trăese constituiți în diferite societăți. 
Societatea 'și are râgulele sale conducătâre, cari îi 

condiționâză și păzesc esistența şi mersul necon- 
turbat cătră scopul ei. Compusă fiind societatea din 

o mulțime de individi, aceștia, trebue să, 'și reguleze 

viaţa sa. astfel, ca interesele lor de esistenţă şi de 
progres să nu fie jignite. Complexul acelor legi, 

basate în natură, morală și în convenţiunea, socială, 

cari conduc viața omenâscă . cătră scopul ei, asigu- 

rându-i desvoltarea, naturală, și delăturând piedecele, 

ce-i se pun în cale, este ceea ce numim universal. 

În universal se cuprinde acea, putere, din care se 

constituecs tâte instituțiunile sociale, menite a, prescrie
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_6menilor nesuinţele și acţiunile, ce au sa, urmărâscă, 

în viaţă. Astfel apoi tot, ce se produce şi se face 

în economia, vieţii omenesci, se întîmplă, sub paza 

puterii universalului. | 

Pentru ca omenimea să mârgă pe calea sa 

înainte cătră progres, cătră idealul ssu, este indis- 

pensabilă, armonia și buna ordine în traiul ei. Fără 

armoniă și bună ordine nici o societate nu pote 

nică progresa, nică esista. Dar în om e dela natură 

“sădit un senţiment de natură mai s&lbatec, un sen- 

timens: distrugător, care, dscă nu ar fi regulat, ar 

da ânsă la disarmoniă și disordine în sînul societăţii. 

De aceea a fost lipsă să se stabilâscă între Gmeni 

anumite raporturi de conviețuire, tot atâtea legi re- 

gulătâre. Pe basa. și în cadrul acestor legi naturale 

şi morale omenimea, tot merge înainte. 

Cea mai înăltă espresiă a acestor norme regu- 

lătâre. de viaţă omenâscă se află în legile morale, în 

morală. Legea morală e cea, mai înaltă, cea mai 

sigură, ocrotitâre a vieţii omenesci și a, progresului 

omenimă! 
Vieţuirea, după legea, morală sfântă e idealul 

cel mai înalt al omenirmnii! 

- Poemai însă fiindcă este idealul cel mai înalt 

legea, morală, :omenimea, merge încet, încet cătră acest 

ideal, care este altcum și identic cu “perfecțiunea. 

Lumea însă este încă departe de pertecţiune! 

E numai natural deci, că omenimea, în stadiul său 

„de-neperfecţinne, nu va trăi perfect conform legii 

morale. În viaţa socială a omenimii vor fi încă 

multe principii, decretate de norme regulătâre, cari
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nu se basâză întocmai pe legea morală, sunt și at 

fost preocupaţiuni de ale omenimii, de ale culturii 

şi de ale timpului, cazi trec de regulătâre pentru - 

omenimea de adi. 
Puterea, care conduce omenimea aşa, cum o 

avem în realitate, e universalul. Morala, se înțelege, 

e o noţiune mai înaltă decât universalul. Lumea, 
reală e condusă în traiul său în adevăr de universal. 

Şi flindcă în realitate în universal își află socie- 

tatea, omenâscă, condiţia, esistenţii sale, puterea uni- 

versalului e chemată a conduce și a supraveghia 

ordinea, și armonia lumii reale. În calitatea acesta 
a sa, ea este nebiruită, e sublimă. Și nebiruite sunt 
tâte principiile, cari fac parte din universal, cu me- 

nirea, anumită: să asigureze visța și progresul ome- 

nimii. Dar uumai până fac parte din universal sunt 

nebiruite. Ştim, că principiile, cari constituese uni- 

versalul, nu sunt t6te neschimbătâre. Multe idei, 

multe cerințe, multe principii dotate azi cu puterea. 

universalului, își perd valdrea în decursul timpu- 

lui înlocuite fiind cu altele, create de nou. Câte 

lucruri de acum nu mai corăspund cu ale trecutului 

și nu vor cor&spunde cu ale viitorului.  Universalul 

adecă, se tot reînoesce și el cu puteri n6uă, cu prin- 
cipii de actualitate; se tot completâză cu principii 
morale, — lumea, tot progresâză. În urma. progresului 

idei și trebuințe nou5 es la ivâlă şi se valoreză. 

Acestea, 1dovâcă, se înțelege, mai întâiti r&sboiu contra 
celor vechi, cari, dacă sunt învinse, es din sfera uni- 

„versului, pe un timp  6recare su pentru totdsuna. 

Omenimea, o naţiune, un popor, simte ori chiar



73 

ajunge la convingerea, că anumite idei nu-i mai sunt; . 

de lipsă pentru stadiul său actual de desvoltare, 

de aceea le lasă, şi se raliază la altele simțite acum 
ca, necesare pentru viâţa şi progresul său. Istoria, 
ne arată, cât de mult sau schimbat în decursul 

timpului formele de stat și guvernamânt, instituţiu- 

nile de stat şi culturale, vederile sociale, politice, 

stiencifice, morale, religi6se,” naţionale, datinele și 

moravurile. Înainte de Constantin cel mare d. e. se ar- 

deau creştinii pentru mărturisirea, credinții lor, după, 
Constântin se ardeau pe același rug corpurile. acelora, 

cari nu primiau creștinismul. Timpul din înaintea, 

revoluţiunii franceze, din revoluțiune și de după 

revoluţiune, încă ne pâte servi drept esemplu cum 

Sai schimbat convingerile 6menilor și ale universalului. 

Astfel universalul nu e şi nu rămâne același în 

mersul evoluţionar al omenimii. Dar nu pote fi 

același nici pe întrâgă suprafaţă. a pământului. Starea, 

culturală, a, fiecărui popor, su chiar localitatea, clima, 

posiţiunea locului, fertilitatea lui, productele, ocupa- 

țiunea etc. a respectivului popor ori localități pot 

influința asupra felului vederilor și apreţiării vieții 

şi pot deci determina universalul. 

Am av deci în același timp mai multe universaluri, 

— general al omenimei, dar și speciale, după preocu- 

paţiune, religiă,, stare culturală, naţionalitate, loc ş. a. 

Sunt, se ştie, legate de vieța omenâscă Şi 

astfel de idei, simțăminte şi principii, cari nu sau 

schimbat nici odată, au fost totdâuna și vor rămâne 

vecinic aceleaşi. Acestea sunt ideile, simțămintele. și 

pricipiile curate ale legii naturii și moralei înalte, idei,
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simțăminte și principii indispensabile pentru vița, 
omenâscă. Aceste legi sau împus și se împun în 
t6te timpurile și locurile și aii o putere nebiruită. 
Desconsiderarea ori călcarea lor provâcă - totd6una 
luptă, în urma căreia, cel care le-a, călcat, sâu 
vine să se închină lor, s6u va fi pedepsit.  Cele- 
lalte universaluri, în cari se împun idei sâi principii 
schimbătâre, provâcă și ele lupte, dâcă sunt aţă- 
cate, sfârşitul căreia însă va, fi, după împregiu- 
Tări, învingere ori frângere, după gradul de putere 
desvoltată ădecă, din partea sa, a „universalului, și 
din partea personalităţii ajunse în conflict cu princi- 
piile lui și apoi după cum e adevărul pe. partea, 
unuia s6u aceluilalt. Pâte să învingă universalul, dâcă, 
eroul e o pers6nă înconscie de puterea sa și de 
basa, luptei (comice), dar pote să fie și învins, dâcă, 
eroul e o personalitate Şi puternică, și drâptă,. 

Puterea, universalului e representată prin fețe 
omenesci cualificațe Și chemate a, păzi ordinea vieţii 
omenesci, fie apoi singuratice persone, fie represen- 
tanți aj totalităţii, ori însași totalitatea mediului, în 
care se desvâltă lupta. 

$. 18. Universalul în dramă. 
"În dramă pâte veni ori ce universal ca, putere, 

cu care ajung în luptă singuratice individuali- 
tăţi omenesci. Sfârşitul luptei va f totdâuna, 
in conformitatea cu principiile juste ale lumii, con 
dițiile adevărate ale esistenții și progresului n&mului 
omenesc, respective a poporului, societăiii s6u peste 
tot a, mediului, în care sa desvoltat lupta. În
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complecsul acestor principii pot 'să; fie că, principii 

representative şi de acelea, cari nu au durată veci- 
nică, principii de valdre şi putere trecătâre, dar cari 

un timp 6re care au totuși cualificaţia condițiilor de 

lipsă pentru esistența, și progrerul mediului lor. | 

Să vedem chesțiunea, acesta întrun product 

dramaţie d. e. în Antigone, tragediă vechiă grâcă, 
de Sofocles: 

NenorocitulOedipus are două fiice: Antigone și Ismene 
şi doi fii: Eteocles și Polyneikes. După depărtarea lui 
Oedipus din Theba rămân în domnia Tebei Eteocles și 
Polyneikes având să se rânduâscă aşa ca după fiecare an 
să se schimbe.  Polyneikes voeşce să aibă singur stăpânirea, 
Thebei. De aceea după primul an deja se duşmănesc cei 
doi fraţi. Polyneikes vine cu ste şi atacă Theba, în unire 
cu duşmanii patriei sale. Lupta se desfăşură înaintea cetății. 
Şi se întâmplă, că cei doi frată se omoră unul pe altul în 
o luptă înaintea zidurilor cetăţii. Partida lui Polyneikes 
perde lupta. În urma acâsta, ajunge Kreon, ca cel mai aprâpe 
înrudit, rege al Thebei. Kreon dispune, ca. Eteocles, care 
şi-a jertfit viâţa pentru patriă, să fie înmormântat cu tote 
onorurile şi cu tâtă splend6rea, 6ră cadavrul lui Polyneikes, 
care a ridicat r&sboii contra, patriei sale cu gândul să-o 
pusti6scă şi să necinstescă deităjţile ei să rămână, conform 
obiceiului, neînmormântat, declarând că: cu mârte va muri, 
cine va cuteza, să 1 înmormânteze, s6ii săi facă vre-o cere- 
moniă. Si pe timpul acesta era credinta, că omul, care nu 
e înmormântat cu ceremonia îndatinată, nu are linisce în 
viața de dincolo de mormânt. 

Când Antigone se reîntârce din Athena, dela, regele 
Theseus, unde murise bătrânul Oestipus, condusă de o în- 
flăcărată iubire faţă de fraţii săi şi vine cu grabă, ca să-i 
revadă, acasă află casul nenorocit al fraților ei şi aude 
şi de ordinul regelui Kreon. De aici st începe tragedia, lui 
Sophocles. Antigone se. hotărăsce să înmormânteze pe 
fratele săi Polyneikes. Ea, spune planul săă sorei sale Ismene. 
Acâsta caută a o desfătui. Antigone însă rămâne neschim- 
bată în hotărîrea sa. Ea stie de ordinul regelui, ştie, că 
are să moră, dacă înmormânteză, pe Polyneikes, dar în tocul 
iubirei - frățesci îl înmormântsză, cu tot risicul vieţii sale.
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Regele Kreon e şi uimit şi indignat, când aude, că a putut 
cineva lucra contra poruncii sale. scurt, timp se şi con- 
stată, că Antigone a înmormântat pe Polyneikes. Şi ea nu 
hesiteză a-și și mărturisi fapta sa lui Kreon, declarând, că 
e gata să moră. Audind Ismene de pericolul, ce cade asupra, 
capului Antigonei, declară, că şi ea a fost înțelesă cu Antigone 
şi trebue deci să aibă aceeași sorte. Antigone însă spune 
că Ismene e nevinovată, şi că ea singură a îngropat pe 
fratele săi Polineikes. Ismene e eliberată, €r Antigone e 
osendită, să fie aruncată într'o grpă, ca să mâră acolo. 
Polyneikes este din noi desgropat și lăsat pradă animalelor. 
In timpul acesta profetul Teresias vine şi spune lui Kreon, 
că are să deie deo mare nenorocire. Atunci Kreon începe 
să aibă, presimţiri rele. Se teme de bătaia deilor, din causa 
celor dispuse cu Polyneikes şi Antigone. De aceea, dă or- 
din, să îngr6pe pe Polyneikes, făcându-i tâte onorurile, şi să 
scâtă pe Antigone din grâpă. Dar ajungând la locul hotărît 
află pe fiul săi, pe Haemon, mort lângă Antigone, mirâsa, 
lui, sinucis cu pumnalul. Un servitor aduce vestea tristă, 
despre msrtea lui Haemon mamei lui, Eurydike.  Acâsta, 
audind, că și-a perdut pe singurul fii, cade mortă. Kreon 
nu pote nici el suporta cele întâmplate, cade în grea, încercare. 

Causa pedepsirii Antigonei e faptul, că, acesta a, 
înmormântat pe fratele său. Adevărata, greșală, mare, 
trădarea de patrie, a fost comisă de fratele ei, de 
Polyneikes. Și fiind-că Polyneikes, murise ca, trădător 
al patriei, a trebuit să i-se dicteze cea mai grea, 
pedepsă, posibilă de aplicat, ca trupul lui adecă să 
rămână ne-înmormântat. Şi acâsta și era, cea, mai 
grea osândă atunci, când poporul ținea, la credinţa, 
că sufletul mortului nu pâte afla odihnă pe lumea, 
cea-laltă, dacă trupul săi na fost înmormântat cu: 
ceremonia de lipsă. Şi Antigone n'a făcut alt-ceva, 
decât a, călcat legea, lui Kreon, oprirea, înmormân- 
tării trupului lui Polyneikes, pe care îl iubia mai 
presus de î6te. Legea aceea, era susținută, de regele 
Kreon; Kreon era representantul universalului. Și
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universalul acesta se baseză pe nește principii ale. 

timpului istoriei vechi grecesci. "Pe basa acestor 

princii de pe timpul lui Kreon, între împregiurările de 

atunci a vieţii Thebanilor, sa format o lege înaltă, 

care sa putut.ridica la -o putere nebiruită a univer- 

salului de atunci, în cetatea Theba. 

Azi unde sar mai susțin legea acesta? 

Nu pot fi întroduse însă în dramă principii ne- 

juste, părtinitâre și preocupățiuni, prin cari se ur- 

măresce scopul a lovi în o parte a societăţii și a 

o înegri, ridicând tot-de-odată, pe altă parte, care 

pote nu e nici ea mai bună. 

Prin artă peste tot, tot așa, se înțelege, și prin 

dramă, avem să, întrăm în culisele tainice ale lumei 

reale, ale celei adevărate și nu avem să urmărini po- 

lemii și sofismări-ă de-ale lumii certărețe. Să luăm un 

esemplu, și anume „Debora“, dramă de Mosenthal. 

“Debora, fata unui jidan emigrat în un sat din Boemia, 

se amores6ză de un tânăr creştin-catolic din sat. O iubesce 

şi tânărul. Se revoltă îns8 tatăl săi, un dascăl, şi se revoltă 

întreg satul, când" se aude, că, tînărul creştin-catolic voiesce 

să ia în căsătorie pe o fată de ovreiu. Tânărul creştin e 

abătut dela gândul săi şi se însoră cu alta. Debora îl iubesce 

şi de aică în colo, adevărată iubire, dar” e silită să ia lumea 

în cap. Mai târditi se mai reîntorce odată în sat. Intâlnesce 

aci pe o fată, instinctiv se opresce la ea. Era, fetița iubitului 

stii şi se chemă: Debora. Când află, că numele acesta, îl 

pârtă fetița, iubitului săi, ea se împacă cu sine, recâştigă 

deplină mângăere şi se duce 6ră în lume. 

Piesa, acâsta, după cum se vede, e scrisă cu 

tendința, de a dovedi superioritatea, Deborei, o fată 

de ovreiu, și basa inferidră a tân&rului creștin-catolic. 

în adevăr Debora, cum ni se înfăţișsză lucrul, reiese 

cu mult mai superidră ființă, decât tânărul creştin. 
7
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Creştinul se lasă de iubita sa Și se îns6ră cu alta, 
cu. care, se vede, sa știut face mulțămit; — Debora, 
însă nu mai iubesce pe altul, nu se mai: mărită, 
plscă în lume, să-și afle mulţăimirea, pribegind. Şi e 
atât. de ideală, că, stie să-și afle mulțămirea, în faptul, 
că cu numele ei „Debora“ e botezată, fetița, primă, 
a iubitului ei. Aici: pedeca, de care dă Debora, e 
împregiurarea, că ea nu e de o lege cu tânărul iubit, 
ea e ovreică, el creștin-catolic. Preocupaţia acâsta a 
lumii creştine o aduce în luptă. Ea, scapă însă de 
luptă, ca învingătâre, căci își câștigă, mângăierea, 
când se convinge, că simțămîntul iubirii sale, totuși 
a avut un triuraf, în faptul, că iubitul săă a :dat fe-: 
tiței sale numele „Debora. 

Principiul. arătat aci nu e just, și de aceea, 
piesa nu corespunde cerinței artistice. 

„+ Nu- se pâte însă Susțin6, că arta, peste tat, și 
în special drama, ea, cu deosebire, nu ar putea ur- 
mări. și că în adevăr -nu-şi urmăresce nici o ten- 
dință de a, lovi în principii rele de ale vieţii omenesci. 
Drama contemplâză d6r”. tocmai ce este în viâța o- . 
men6scă și reproduce momente de ale acesteia, în 
mod idealisat. „E frte la, înţeles, că arta, în căutarea 
obiectelor “sale, dă, și peste principii greșite, peste 
păcate . din -vi6ța, omenăscă, Trebue să le arete și 
pe acestea. Și. între - împregiurări pote. produce ŞI 
efecțe.. reale. D. e. renumitul. „pictor. rus lacobi, îm- 
pins de dorul de a ști din. autopsiă ce. suferinţe înz 
dură, nenorociţii. țării sale, osândiţii pentru - Seberia, 
în. calea lor, a. însoțit odată, 0. espediţie: de asemenea 
nenorociţi. Sosit * acasă, încărcat, de Ampresiuni,., face



un tabloă, care .representă „un popas, o staţie-de 

odihnă, a, acelei cete, cu tâte chinurile înfiorătâre 
și momentele înspăimântătâre ale acesteia“). Tabloul 

acesta este espus în muzeul de artă din Petersburg. 

la anul 1862. Produce cea, mai viuă, agitaţie în ca- 
pitală.. Țarul Alecsandru II. îl cere, săi se aducă, în 

_palat spre a-l ved6. - E chemat și pictorul Iacobi, 

care întrebat să-şi dea; sâma,' asupra obiectului din 
tabloă, deelară, că în fapt; sa petrecut așa, cum e 

aci reprodus. Alecsandru IL. dă în același an ordin, 
prin care reguleză; transportaiea osânditor așa, fel, 

că. de atunci nu mai: surit duși pe jos, între înpre- 

jurările de până aici, ci cu trenul, căruțe, corăbii, 

întrun mod mai omenesc. În casul acesta tabloul 

Iui lacobi apare, sigur, de natură dea, combate un 

rău. De fapt el a şi produs efect real. E întrebare 

însă, că avut-o Iacobi intenţiunea, de a combate un 

răi, când a, însoțit escursiunea, şi a, compus tabloul, 

ori ă fost condus numai de indemnul artistic de a 

reproduce un moment însemnat din lumea, reală. ȘI 

în casul acesta arta, picturii din Rusia a aflat un 

rhoment; representând un viţiu al țării sale și la re- 

produs cu scop artistic, fără nici o intențiă. Lui 

Alecsandru IL., răspundător pentru momentele, ce 

înfățișa, tabloul, i sai: deșteptat simţeminte reale, 

şi astfel a fost determinat, a-și pune în lucrare 

voința, sa. i 

» Aşa, se face și la; poesia: dramatică; ba. în modul; 

  

” %) Notă: Tabloul acesta, zepreserităi tocmal nomentele 
reproduse de 'V. Alecsandri în poesia: ..„Pohod :na: Bibi; 
poesia se pare a fi-o copie-a, acelui tabloă.
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cum are poetul dramatic să înfățișeze viâţa ome- 
nescă, i-se împune datorința, de a, prelucra, tocmai 
conflicte sociale, — fără conflict nu se pote închipuii 
acţiune dramatică. Conflictele sociale se provâcă în. 
urmă cusururilor 6menilor. 

Cusurul însă, ca ori ce însușire de natură, soci- 
ală-morală, e legat de firea, omenâscă,. ȘI firea ome- 
nescă nu rămâne aceeași în tâte timpurile și nu 
e tocmai aceeași în tâte locurile. Se schimbă, și ea 
după timp și e felurită întrucâtva, după, loc și îm- 
pregiurări. După cum știm, tot așa e și cu cusu- 
rurile mai importante ale 6menilor, sunt tot altele 
în curgerea, vremii Și în stratul diferit a] poporelor. 
De bună s6mă alte cusururi vor fi predominat socie- 
tatea omenâscă pe timpul Grecilor antici, altele pe 
timpul lui Shakespeare în Anglia, altele pe timpul 
lui Corneille în Francia, altele pe timpul lui Lessing 
în Germania, -altele în timpul nostru, în societatea 
de adi. Și cum poeţii dramatici trebue să se folo- 
sescă de casurile, ce le observă ei în societatea, 
omenescă, pentru de-a 'și forma confiictul acţiunii 
dramatice, ei trebue să scâtă la relief cusururile 
omenesci, pe cari le află mai împortante Și intere- 
sante și trebue să, le înfăţişeze în așa, fel, ca să le 
vedem combătute și frânte de puterea, principiilor 
universalului. Dar când lucreză așa, poetul, reese, 
vrând nevrând, o tendență de a 'şi combate mediul, 
în care zace cusurul. În sensul acesta Și putem 
vorbi de o tendință a, literaturii dramatice, -o ten-
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dinţă naturală impusă de însaşi natura artei*. În 
sensul acesta. tendenţios scrie deja Aischilos, la, Grecii 

antici, cu 400 ani înainte de Christos, contra Areopa- 

gului, de care era nemulțămit spiritul democratic 

ajuns pe vremea aceea la o putere respectabilă în 

Grecia; așa serie Corneille (1606—1684) în Francia, 

în „Cid“ contra opririi duelului, legea lui Ludovic 

XIV.; Lessing combate în „Nathan Înțeleptul“ netole- 
ranța, preoților timpului săi; Caragiale combate în 

„O scrisdre perdută“ sistemul de alegeri practicat în 

România într'un timp; modernul Ibsen, mai mult de 

cât toţi, combate moravuri rele dominante în timpul 

nostru. În „Stâlpii societății“ ne arată, cum un ce- 
tăţean se ridică, la, valdre și stimă în orașul seu pe 
base șarlatane, dar în urmă trebuind să se descopere 

tot; în „Nora“ se desvălesce o conveţuire între doi 

soți, dusă pe base nesincire, din ceea cea, resultat 

desfacerea, căsătoriei; în „Liga tinerimă“ ne presen- 

teză pe un tânăr advocat, fălos, grozav, cu dorințe 

de a reforma tot, — ajuns de ris; etc. 

Se înţelege pentru acâsta, navem să ne închi- 

puim, că lumea, se îndreptâză îndată, în urma felului 

acestuia, de combatere. Se îndrepteză atunci, când cul- 

tura, şi educaţiunea adevărată luminză, mintea și 

*) Notă: Unii “dintre “estetici, îndeosebi între cel mai 

vechi, dau dramei peste tot o însemnătate tendenți6să, mo- 

ralisătore, că adecă ea tinde să îndrepteze societatea, arătând 

6menilor greşelile lor în forme vii, pe scenă Între esteticii 
şi criticii dramatici noi se ridică în folosul acestei păreri 
în deosebi Edgar Steiger în importantul săii op nou, renu- 
mit pe terenul criticei dramatice, întitulat: Das Werden des 
neuen Dramas, 2 tomuri, Berlin, 1898; în special în artico- 
Jul „Die Bihne als Tribunal“ tomul 1. pag. 125—149. - 

6
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nobilitâză, inima Gmenilor. Dar ceva, efect tot va 
put produce, între împregiurări, și în direcţiunea, 
moralisării opera artistică. Se înțelege de sine, în 
casul acesta a cam eșit din cadrul problemei și a 
influinței artistice. Când Omenii, prea cu musca pe 
căciulă, descoper adecă în artă, însușiri și momente 
prea simuitâre acelora, cari în realitate sunt în ființă 
la, ei, se întâmplă, că ei văd în momentele ar&tate 
lucru prea reale, rușinse, despreţuite de partea, 
bună, a omenimii, în care cas apoi formarea liberă 
a ilusiunei estetice le este împedecată, în urma, dis- 
tragerii, în care ajunge spiritul lor atunci, și astfel 
ei v&d realitatea, nu ic6ne; ajung sub impresiunea, 
simţ&mintelor reale Și nu sub acelor ideale; sunt 
emoționaţi de curente puternice Și nu de cele line, 
de cari e chemată arta, să producă, î în sufletul nostru. 

Și aceea încă, e adevărat, că cu cât productele 
de artă peste tot, și special dramele, vor lua ca, 
motive pentru desvoltarea, conflictului lor cusururi 
mai neînsemnate și legate de timp şi loc; și nu de 
acelea legate de firea; neschimbată a neamului ome- 
nesc, cu cât universalul din ele adecă va fi o putere 
mai relativă, cu atât de mai scurtă ? vi6ță, se vor 
bucura, acele! product. Adevăiat, avem atâtea 
producte artististice de mare valâre, de. tot felul, 
Și drame, representând. momente legate de “timpuri 
istorice şi de locuri, producte artistice, cari și adi 
se țin în vița recerută, în putere artistică. Decă, 
productul representă, momente. deo deosebită, im- 
portanță pentru timpul nascerii sale şi. decă noi 
avem cultura, istoică recerută' a acelui timp, condiţiunea,
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pentru - formarea, ilusiunii estetice adecă, atunci nu 

este -nici un motiv, ca să nu ne placă şi azi, să 

nu fie și azi productul de artă cu visță, — dar 

totuşi .o vi6ţă mai puţin espresivă, de cum au pu- 

tut-o av6 la timpul s&u. 

În privinţa acâsta, criteriul nu e același la tâte 
felurile de artă. Drama d. e. e în privința acesta 
mai gingaşă, ea mai ușor își perde puterea de visță, 

efectul estetic, dâcă conflictul din ea e de natură 

relativă, decă se baseză pe principii învechite, ne- 

mai înțelese azi. D. e. „Antigone“, de Soflocles, nu 

mai pote fi simțită de noi, cum era simțită, de Grecii 

antici. Pentru ca tragedia, acâsta să ne dea tâtă 
emoţiunea estetică, pe care 'ar trebui să o producă, 

e neapărat necesar, să pricepem, și mai ales să 

simțim, tâtă adâncimea şi intensitatea, conflictului 

dintre datoria, cătră patriă, şi dintre iubirea, frățâscă, 
ce se arată în acea tragediă. E însă uşor de înțeles, 

că numai Grecii vechi puteai îndeplini acâsta, ce- 

rință. Noi, modeznii, nu mai prea putem să ne dăm 

sema de tâtă crudimea pedepsei dictate de Kreon 

contra, lui Polyneikes. E grei pentru noi să ne tran- 

sportămi cu gândul și cu simţirea în anticitatea, grecă 

și să” pricepem marea, importanţă, -pe care o avea 

cultul morţilor în vița omului antic. Azi am pricepe, 

ca, o soră să se jertfescă pentru a cruța pe un frate 
viu de o sârte crudă, dar nu pentru un frate mort 

deja. “Pentru Antigone însă, care era convinsă, că 

fratele său mort şi neînmormântat continuă a fi ac- 

cesibil la: dureri și nenorociri, sacrificiul vieţii sale 
o
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nu-i se părea prea mare pentru a cruța umbra, fra- 
telui de srtea, crudă a, unei „existenţe“ rătăcitâre. 
Acesta, însă numai Grecul antic o putea apreţia cu 
adevărat. Pentru noi acâstă, tragediă, și-a, cam perdut 
deci vița. | |



III. DIFERITELE GENURI DE 
POESIĂ DRAMATICĂ. 

Înainte de a tracta despre cerințele și condi- 
ţiunile generale și speciale ale dramei, să vedem 
de câte feluri sunt acele lucrări literare, producte 

artistice, cari se consideră că aparţinând poesii dra- 

matice. 

În general poesia dramatică se împarte în 3 

genuri, și adecă: în tragediă, comediă și dramă propriă, 

între cari şi esistă o deosebire organică. Pe lângă 

aceste 3 feluri de drame sai mai desvoltat și di- 

ferențiat: Opera, Opereta, Vodevilul, Melodrama, Mo- 

nodrama, Farsa, Feeria, Cantate şi Oratoriul. 

Despre acestea vom vorbi în special în cele 

următâre. 

1) Tragedia. 

$. 19. Conţinutul tragediei „Maebeth“ de W. 

Shakespeare. 

Act. 1. Macbeth, un mare general, servesce în stea 
lui Duncan, regele Scotiei; este și înrudit cu regele, îl e văr. 

Regele şi ţsra ajung în mare pericol. Popore barbare, 
apoi Norvegieni, sub regele lor Sveno, ajutaţi de o cstă de 
xebelă din Scotia însaşi, sub conducerea thanului (nobil) de 
Cawdor, atacă Scotia şi o ameninţă cu perire. Totă duşmanii 
sunt bătuţi însă, în urma, vitejiei mari a lui Macbeth.
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Se aduce regelui ştire despre modul cum și-a achitat 
Macbeth datorinţa sa. Regele se bucură, este încântat; tri- 
mite soli în calea lui Macbeth, carii să-i vestâscă, bucuria, 
şi mulțămirea sa, precum şi distincţiunea, ce i-o oferă de 
„than de Cawdor“. — Thanul de Cawdor, trădătorul țării 
sale, este osândit la msrte. 

Macbeth este tocmai pe cale cătră Fores, castelul re- 
gesc, însoţit de Banquo, un alt general mare, în stea. sco-" 
țiană. În calea, lor Macbeth și Banquo, întâlniseră pe o luncă 
din apropierea castelului pe nesce vrăjitâre, cari salută pe 
Macbeth „Thanul de Glamis şi de Cawdor“, şi „viitorul reget. 
După ce sunt provocate și de Banquo, să-i profeţâscă şi 
lui ceva, ele îi dic: „tu rege nu vei fi, dar vei produce regi. 
Ambii sunt emoționaţi, în deosebi însă Macbeth. Macbeth 
se ocupa adecă tocmai cu idea, să ajungă el rege; dacă el şi este cel dintâi în ţeră și pe el s'a, răzimat tâtă mân- 
tuirea țării. Ştie, că than de Glamis va ajunge, fiind-că 
tatăl săi, Sinel, avuse dignitatea aceea, dar îl era o știre 
n6u5 oferirea dignității de than de Cawdor, al cărei pose- sor trăia. 

Îndată după actul acesta se şi întâlnesc cu soli! trimiși 
de rege. 

La audul disposiției regesci, care în „adevăr esprima în faptă o parte din prorocia, vrăjitorelor, Macbeth tresare, 
e cuprins în mod uimitor de vraja ideei, de a ajunge rege cu înlăturarea lui Duncan. E 
„Despre tâte acestea serie imediiat Și soţiei sale, care iniţiată şi ea deja în idea, lui Macbeth, e hotăriţă acum a face totul pentru a aduce pe bărbatul săti la esecutarea 
voinții lui, ştiind, că în Macbeth e prea mare partea morală, decât să se potă hotărî la faptă în mod spontaneu. 

Ajung la palat. Aci i se vestesce lui Macbeth și hotă- rîvea regelui de a-l cerceta, acasă, pentru ca şi prin acâsta, să-i arăte marea sa bucurie și mulțămire. La Macbeth acasă avea să se denumeâscă Malcolm; fiul mai mare al regelui, de Prinţ de Cumberland, dignitate de mostenitor legal al tronului. ” 
Regele e bine primit, şi ospătat. Apropiat de scop Macbeth, ajunge la cea mai teribilă frământare sufletâscă. Lady Macbeth însă pricepe să-l aţiță așa, fel, -că în sfârșit, să, esclame: „Sunt hotărît! Să fiec DE Act. Il. Venise nptea; o npte grozavă, cu furtuni, tunete şi trăsnete, — cum nu se mai pomenise. |
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Regele se culcă, în o odaie alăturea cu fiii-săi, Malcolm 
şi Donalbain. 

Macbeth şi Lady Macbeth înbată pe toți pagii. Macbeth 
străbate apoi la Duncan şi-l străpunge. Malcolm și Donalbain 
audise sgomot, dar nesocotindu-l ca, realitate adorm 6răşi. 
Macbeth pet&ză, apoi pe pagi cu sânge şi lasă și pumnalul la, ei. 

Diminâţa vine Macduff, nobil din suita reg6scă, să 

deştepte pe Duncan şi constată faptul. Mare emoţiune în 
sufletele. tuturora. Macbeth omdră pe pagi simulând bănu- 
ială asupra lor, pe motiv, că durmiaii beți, erai pătaţi de 
sânge şi că pumnalul plin de sânge se afla tot al el. 

Malcolm şi Donalbain temându-se de o conjuraţiune 
fug îndată, în ascuns, cel dintâiă în Anglia, cel din urmă 

în Irlanda. 

Macduff simțise faptul, dar nu putea dice nimic. 

După înmormântarea lui Duncan, în mausoleul dela 
Colmescill, Macbeth e proclamat de'rege şi încoronat la Scon. 

Act. III. Macbeth ajunge rege. Dar acum îşi aduce” 
aminte de prorocia, ce i sa făcut lui Banquo. Altă neli- 

nisce, âlte griji! „A fi aşa nui multci a fi șaşa şi sigur“ 

îşi dice. Îşi pune în gând să delăture pe Banquo şi pe ful 

acestuia, pe Fleance. Angagiază doi ucigași, cari aveau po- 

runca să ţină calea victimelor pecând aveau să vină de-a 

casă la, cina dată de Macbeth. 

Ospeţii sunt deja la masă. Macbeth aştepta în neli- 
nisce vestea despre Banquo. Sosesc ucigași cu vestea, că 

Banquo a cădut, dar fiul său Fleance a scăpat cu fuga. 

În tortura acesta, sufietescă, ce a putut săl cuprindă audind 

că Fleance, tocmai la cine se refera prorocia, e mântuit, sa 

aşedat la masă, între Gspeți. Aci începe a halucina în fel 

şi chip; vedea, că îl urmăresce umbra lui Banguo de care se. 

sparia. Lady Macbeth cu scop să acopere adevărul înfățișat 

spune 6spăţilor, că bla acâsta, i se repeteză din când în 

când soțiului său. 

Act. IV. Mânat de tortura sa sufietâscă Macbeth se 

âuce sră la lunca ştiută, să întâln6scă vrăjitorele, să le în- 

trebe de lucrurile, ce-l nelinisceau. Vrăjitorele îi spun: „De 

Macâuft te fereşce! și „fii crud și îndărătnic, cu rîs cu de-
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făimare întâmpină -pe. toţi, căci n'a avut născere din femee 
acela, ce este să te învingă.“ Şi: 

Ca, leul fii vit€z, nuţi pese de nimic! 

- n'or put învinge 

Pe Macbet, până când pădurea dela Birnam 

Na veni să-ți atace pe deal la Dusinan 
Castelul părintesc.“ 

Când le întrâbă în privința moștenitorilor lui Banquo la 
tronul Școtiei, i se presenteză opt regi, cel de pe urmă pur- 
tând în mână o oglindă, ce-i arată mulți încă, dintre cari 
și pe unii cu intreit scepru, 6r' la sfârșit Banquo. 

De aici în colo Macbeth se face mai crud. Aflând că 
Macduff' a fugit din ţeră, dă poruncă, să se pustiască caste- 
lul lui şi să se omre soţia, fiii şi toți, câți mai eraii acolo. 

Macduff se întâlnesce în Anglia cu Malcolm, fiul lui 
Duncan. Se pune la vorbă cu acesta, îndemnându-l, să pună 
la cale o armată contra lui Macbeth. Molcolm se teme la 
început de vre-o cursă, ţine pe Macâuft de spion; dar în. 
urmă se declară hotărît. În momentul acesta, sosesce Și 
thanul de Rosse din Scotia, cu ştire despre neligiuirile nouă 
comise de Macbeth şi în deosebi de uciderea familiei lul 3 

Macdufi. Macduff e revoltat până la estrem. 

Act. V. Pe Lady Macbeth o birue mai curând sdrun- 
cinarea, sufletâscă, de care e şi ea chinuită, o ajunge un fel 
de nebunie. Se scâlă nâptea din somn, vorbesce, singură, 
de crimele făcute, de omortrâa lui Duncan, a lui Banquo şi 
Macdufi, se tânguesce, că nu-și pste spăla mânile de petele de“ 
sânge, că îi miros mânile a sânge, cu tot parfumul Şi să- punul folosit, etc. Un doctor însoţit de o camereră observă 
acestea t6te, vede şi deduce tot. 

Contrarii lui Macbeth, aflători prin Anglia şi Irlanda 
pregătiți cu trupe de voinici adunaţi de ex și ajutaţi și de 
regele Eduard, străbat deja în Scoţia dând drepi cătră 
castelul lui Macbeth: | 

Macbeth aflând de primejdia, apropiată se prepătesce 
şi el; trimite soli în țsră, să-i adune ste. 

Macbeth e în iritaţia cea, mai mare; simţea primejdia, 
vede bdla soţiei sale, şi aude, că mai e părăsit şi de thanii 
cei mai mari. 

Intraceea 6stea lui Malcolm se apropiă. Când ajunge 
la pădurea dela Birnam, se dă poruncă, că fie-care soldat
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să-și rupă câte o crengă verde, sub care asuns să înainteze 

spre castelul Dusinan. Ostea avea întradevăr înfăţişarea 
unei păduri. 

Când aude Macbeth relatarea, că se apropia pădurea 
dela Birnam spre deal la Dusinan, recunssce împlinirea pro- 

fiţiei vrajitârelor. E gata să lupte cu tâtă desperațiunea, 
mai având încredere în cele lalte profeții. Întraceea îi more 
şi soția. Acesta îi măresce încă desperarea. 

Se dă lupta. Macbeth ajunge în luptă cu Macdufi. 
În decursul luptei Macbeth amintesce acestuia cuvintele vrăji- 
t6relor, că nu sa născut din femeiă acela, înaintea căruia 
are el să cadă. Macduff îi spune atunci, că el n'a fost născut, 

ci smuls înainte de vrâme din sînul mamei sale. Machbet 
îşi vede sfârşitul. Şi dă de el; e străpuns de Macdufit. 

$. 20. Fiinţa și factorii tragicului. 

Eroul tragic „Macbeth“, din tragedia lui 

Shakespeare, ni se presentâză la început ca un 

bărbat cu însușiri și înalte: și puternice, un caracter 

distins — sublim. El e viteaz, energic și conștiu de 

datorința sa, cum nu ne putem închipui să fie un 

alt general. În timp de pericol pentru regele săă 

el păşesce şi se pârtă cu tâtă demnitatea: mân- 
tuesce patria și scapă pe regele său. Dar în scurt 

timp ni se dă să vedem, că deși este așa distins, 

mai este şi cu greșeli mari atins sufletul său: este 

prea. ambițios, prea, doritor de măriri. Și după cum 

în partea, cea, bună a fost mare și puternic, devine 

asa, şi în greșală, — sublim; și în ambiţie se arată 

de o forță mare și puternică. Omul cuprins însă de 

ambiţie esagerată, tot-dsuna, atacă demnitatea și in- 

teresele îndreptăţite ale altor Gmeni. În urma am- 

bițiunii sale mari Macbeth începe a se gândi, mai 

în urmă a lucra, ca să devină el rege.: Dar rege era
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Duncan. În privinţa, acâsta era deja deci ordinea 

stabilită pe acel timp în Scoţia. Şi el ştie acesta, 
Dar crede, că pâte schimba împrejurările. Se răscâlă 

cu sufletul si contra principiilor lumii. Tendinţa 

acâsta îns6 nu cuadrâză cu ordinea stabilită. Cu 

tâte că Macbeth era general distins, cu tote că el 

mântuise patria, lui nu i-a fost permis să, se erijeze 
in domnitorul patriei sale. Dar Macbeth se apucă 

să delătureze pe Duncan, să strice deci ordinea. Și 
şe face rege. 

Cât de distins și de perfect era ca general, 

atât de r&ă este ca rege. Din om distins, a devenit 

o r&utate personificată, a ajuns pe panta celei mai 

negre crudimi. 

| Omorirea lui Duncan și a altor atâtea, persâne 

e păcat contra legii morale: „să nu ucidi, şi să nu 

rîvnesci la bunul de-aprâpelui tău“, — e vătămarea, 

universalului. Universalul trebue să, reageze, trebue 

să pedepsâscă pe acela, care la atăcat, căci numai 
așa pâte fi asigurată esistența omenâscă. Legea 
morală, cere ispășirea păcatelor; ordinea conturbată, 
tinde adecă, la rehabilitarea, sa. Legea morală trebue 
să învingă, — Macbeth cade. 'Şi cu căderea, lui se 
susțin neatăcate astfel de principii cuprinse în legea, 
morală, pe care cu toții le considerăm, le știm, ba, 
le. şi simțim de îndreptăţite în natură, şi în morală 
şi de indispensabile pentru basa esistenţei nâstre, 
tot ce avem noi mai scump. | 

O luptă, o acţiune, cari ne dă aseme- 

nea desvoltare de puteri sublime, şi care ne 
dă asemenea resultat, nimicirea adecă a
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unei individualităţi sublime, este ceeace 
se numesce: tragic. 

Să ne mai oprim la un esemplu. 

Cunâscem tragedia: „„Antigone“ de. Sofocles. 

înmormântând Antigone pe fiatele săi Poly- 

neikes, ea a, călcat legea în vigâre pe timpul acela 

la, Greci, care lege emanând din împrejurările vieții 

naţionale a, statului Thebei și corespundând unei 

trebuinţe reclamate de basa esistenţei statul Theban, 

trebuia să fie sfântă pentru toți cetățenii, să fie 

păzită și respectată. Antigone e un caracter distins, 

fiind-că ştie iubi în mod uimitor pe fratele sâii, ceea 

ce e lucru frumos, dar are şi greșeli în firea sa, 

căci știe călca cu atâta cutezanță și tărie de suflet 

legea, ţării. Ordinul lui Kreon represintă voința, po- 

porului grecesc din statul de atunci al Thebanilor, 

formâză. ordinea mai înaltă, chemată a apăra interese 

mari în viţa, poporului Theban, 6ră hotărîrea Anti- 

gonei este inspirată de pasiunea, ei individuală; Kreon 

reprsintă binele patriei, Antigone numai 

“pe al său. Aci vedem: cum stă o indivi- 

dualitatea personală, în față cu individuali- 

tatea colectivă, adecă faţă cu universalul: e 

lupta omului înflăcărat de o pasiune a sa 

contra principiilor mai înalte, stabilite de 

o putere mai înaltă, adecă contra universalului. 

E natural, că din lupta acestora, să 6să învingă- 

târe legea lui Kreon, universalul. Și prin valorarea 

legii lui Kreon ni se înfățișeză, învingătore, — dâcă 

ne ştim transpune în timpul lui Kreon, — astfel de 

principii și idei, pe cari le vedem, le știm și le
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simțim necesare pentru esistenţa, Grecilor din Theba. 
Antigone e sublimă, dar legea lui Kreon e sublim 
de natură mai înaltă. Reese bine și aci tragicul. 

Macbeth și Antigone sunt doi eroi tragici. 
Dacă ne dăm sama de personalitatea acestor 

doi eroi, dâcă ne-am pune adecă să ne măsurăm 
cu ei în privinţa pasiunii, de care a fost condus fie- 
care în lupta, în care a, ajuns şi adecă unul de 
ambițiune, celălalt, de iubire frățescă, trebue să re- 
recunâșcem, că stau încomparabil mai presus de noi, 
Gmenii de rând, că noi nu ne putem măsura. cu ei, 
suntem slabi față de ei. Gradul de ambiţiune al 
lui Macbeth şi gradul iubirei frăţesci al Antigonei — 
pasiuni, cari ne animâză și fiinţa nâstră — nu '1 aflăm: 
la Gmenii de tâte dilele. În privința ambiţiunii 
Macbeth, și în privinţa iubirii frăţesci Antigone sai 
arătat de o forță nemăsurată. Atât Macbeth cât Și 
Antigone ai însușirea, sublimuluă, sunt persâne sublime. 
Și persânele acestea, sublime vin pentru vre-un cusur 
al lor în conflict; cu universalul, tot o putere sublimă, 
mai mare, ca a unui individ. Şi sublimul individual 
cade în luptă cu sublimul universal. Etă decicee 
tragicul! Vedem deci, că tragicul nu e alt-ceva decât: 
căderea unei puteri sublime, este nimicirea sublimulhă, 
faţă de o putere de un maă mare sublim. însușirea 
sublimului e condiţia, sine qua non a eroului tragic. 
Nimicirea unui om de tâte dilele e tristă, dar nu 
tragică. 

Sublimul pentru ca, să fie nimicit, trebue să, 
ajungă în urma cusurului s&i în luptă cu un alt 
sublim, cu universalul, a doua putere sublimă. Aşa,
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resultă apoi tragicul. De aceea apoi mortea lui, 

Macbeth e tragică, pe când mârtea lui Alexandru 
cel mare, a lui Napoleon I. figuri sublime, nu se 

cualifică de tragică, fiindcă amândoi ati murit în 

urma unei bâle obicinuite. Tot tragică este și ni- 
micirea familiei Hohenstaufilor de cătră puterea, 

papismului, dar stingerea familiei Staurt nu mai e 

tragică, fiind-că cei din urmă representanți ai ei 
nu ai mai avut însușiri distinse. 

Pentru €a eroul tragic, sublimul individual, să 

vină în conflict cu universalul, trebue să aibă greșeli, 

în urma cărora să se provâce conflictul, lupta.  Cu- 

surul împinge deci pe eroul tragic în luptă cu uni- 

versalul. 

Pentru ca în acţiunea, dramatică să se desvâlte 
tragicul e de lipsă deci, după cum sa putut ved;, 
o luptă, în care stă de-o parte universalul, ca pu- 
tere sublimă, 6r de altă, parte o individualitate sublimă, 

eroul tragic, care pe lângă însușiri înalte portă în 

inima, sa, şi vre-o greșâlă, vre-un cusur. 
Individul sublim cu însușiri și distinse, dar și 

rele de o parte, și universalul de altă parte, ajunși 

în luptă, unii cu alţii, formâză factorii tragicului. 

$. 21. Însușirile sublime ale eroului tragic. 

Pe eroul tragic îl vedem în fața n6stră ca pe 

o putere sublimă. Puterea sublimă a unui individ 
zace ssii în voință s6i în un simț&mânt puternic. 

Manifestarea puterii intelectuale omenesci, cât de 

mare ar fi, nu ne deșteptă impresiunea sublimului.
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| Și dacă ne dăm sma, de felul motivelor, de 
cari sunt conduși eroii tragici în acţiunile lor, eroii 
din tragediile cunoscute deja, ușor putem constata, 
că acestia nu au toți acelaşi fond în caracterul lor. 

Eroii tragici pot să, se arete de regulă sublimi 
destășurând o putere nemăsurată conduşi de: [.) 
o voință egoistă. IL.) o voinţă altruistă.' IL.) o voinţă 
altruistă trecând în egoistă și IV.) un simțemânt prea, 
puternic. | Ă 

I.) Voința egoistă. 

Omul egoist lucrâză, tot-deuna pentru binele şi 
înteresul său personal, fără a mai reflecta, și la 
binele și înteresul :altor 6meni. Mai întâiui caută 
să-și afle un teren, unde și-ar put6 găsi vre-un câş- 
tig și după aceea umblă după mijlâce, cu cari să 
si-l potă dobândi. Și în scopul acesta, acapereză- tot 
ce pâte afla. În tocmai așa face şi eroul tragic de 
fire egoistă. El stie, ce vrea, cunâsce bine scopul 
s6u, vede și răul, ce-l causeză, altora, își - simte --ego- 
ismul voinței sale. “ „Pereat mundus, dum ego sal- 
vus sim“ este principiul eroului tragic -cu fire ego- 
istă. Tip de un asemenea erou ne dă Shakespeare 
în persâna lui „Richard III“. Dăm mai întâiă con- - 
ținutul acestei tragedii în următorele: - oz 

Este cunoscut răsboiul sângeros numit „r&sboiul de-o 
sută de ani“, purtat între: tele dou& familii descendente 
din famalia. Plantagenet, între Jork, numită, -şi „Rosa-albă“, 
și între Lancaster, „Rosa-roşi6t. Şeful partidului „Rozel-albe“ 
era; Richărd, duce -de. Jork, şi “al: celui --al: „Rosei-roşie“ era, 
Henric: IV, rege în Anglia, din familia Lancaşter, : Richard 
a, avut mai multi fii, dintre cari Eduard, George şi Richard; 
Henric are un fii, pe: Eduard. În bătălia dela 'Tewikesburg,
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în 1471, regele Henric este cu desăvârşire bătut. Eduard, 
fiul regelui Henric, este prins şi în urmă măcelărit în mod 
barbar de fraţii lui Eduard al 1V., de George, duce de Clârens 
și de Richard, duce de Gloster. În urma acesta ajunge la 
iron cel mai mare fa a lui Richard, Eduard, cu numele 
acesta: IV-lea. 
- Regele Eduard era înduşmănit cu fraţii săi şi cu o 
mare parte din nobilii puternici ai Angliei, în deosebi cu 
comitelele Warwich, cel mai puternic din baronii englezi, 
socru al măcelăritului principe de Gallia, al lui Eduard. Cu 
Warwich se învrăjbesce regele din causa, că acesta nu luase 
de soție pe Bona, sora regelui din Francia, ci se căsătorise 
cu Elisabeta de Wodewille, văduva unui gentleman, 
cu numele Grey, aderent al partidului Lancaster. 

Regina Elișabeta are un frate, Rivers și. doi fi: 
Dorset şi Grey. La stăruința reginei aceștia, precum şi 
alte rudenii, sunt ridicaţi la rangurile și dignităţile cele. mai 
înalte şi împreunate cu mare trecere și putere în Anglia. 
De aceea se supără fraţii regelui şi nobilii mari. In deosebi 
Richard, ducele de Gloster devine "duşman de mârte al fra- 
telul săi repe. şi al reginei Elisabeta. 

Regele a, încercat tâte „mijl6cele să pazaliseze ac6stă 
dușmănie şi șă facă pace între cei învrăjbiti. In urmă îi şi: 
mai succese. Dar încep acțiunile şi intrigile fratelui sti 
Richard, care își . puse în gând: să ajungă cu ori ce pret 
la domnie, să fie el rege. Lupta lui Richard purtată pentru 
acest scop o -dramatizesă Shakespeare. De. aci se începe 
„Richard III“, ca eroi în tragedia de aceeaşi numire. 

În. urma, multelor intrigi, ce. se teseaii în Anglia, în 
special: de -Richard, regele Eduard IV., bolnav, îşi “teme 
domnia. De aceea închide în turnul Londrei şi chiar pe 
fratele săi, pe George: de Clarence, încurcat şi acesta în. bă- 
nuiala, tradării. George nu ştia cine e de 'vină, că a ajuns 
în temniță, el: credea, că e disgraţiat de fratele să, fiind-că: 

„Sa. speriat. de visură şi prorociri nefaste: 

Arată prorocul o slovă mare: G, Ă 

Şi spune, că predice acest „proroc,. că un: G 

Va stinge dinasția de regi a sa cea vechie; 

De 6re-ce începe cu G si „al mei nume 

EI bănuesce' toemaj, că et sunt ucigaşul. .. 

„Din câte şțiă, acestea, şi multe” d'al de- acâstâa, 

“Imping pe-al nostru rege îhchis să mă pestreze“.
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Așa povestesce Clarence fratelui săi Gloster, care-l 
cercetase în temniţă. Clarence are încredere în Richard. 
Acesta îi este însă cel mai mare răi voitor. Richard adecâ, 
vede în fratele săi George de Clarence o pedecă, cei stă 
în calea cătră tron, în momentul, când regele își închide 
ochii. De aceea, de o parte face intrigi la, curte contra, fra- 
telui săi, de alta parte, se pregătesce să-l omsre, ca apoi 
luându-și de soție pe Ana, văduvă după Eduard, fiica pu- 
ternicului Warwich, să ajungă rege. Asta e primul săă plan! 
I se dă ocasiune, să se întâlnâscă cu Lady Ana, văduva 
lui Eduard, principelui de Gallia, tocmai în momentul, când 
se transporta în biserică cusciugul sacrului ei, a regelui 
Henric VI., răsturnat de pe tron şi mort acum. Incepe s'o 
înșele, vorbindu-i, că o iubesce, şi că numai împins de. iu- 
bire cătră ea a omorît pe Henric și pe. Eduard. Acesta 
mai întâki -îl blăstămă urit, dar în urmă este îmblândită, 
în urma declaraţiunilor rafinatului Richard; ba, primesce şi 
un inel dela el, „ca semn de împăciuire“. După acestă is- 
bândă, Richard angajază doi omoritori, cari ucid pe Clarence 
în turnul Londrei, unde era închis. 

Întraceea la, pâlat sunt adunată împrejurul regelui 
Eduard IV. bolnav pe pat de morte, fiii reginei Elisabeta 
și anume: Marquisul de Dorset şi Lordul Grey, apoi fra- 
tele ei, comitele. Rivers, lordii ilastings şi Buckingham. 
Aceștia, indușmăniţi până, acum între-olaltă, la îndemnul şi 
spre bucuria regelui Eduard își dau mâna de împăcare, pro- 
mitându-și reciproc iubire şi sinceritate. Vine şi Gloşter şi 
el se împacă cu toți. Atunci sosesce și vestea omoririi Iul 
Clarence. . Regele îl deplânge, părându-i rău, că nu la eli- 
berat la timp din temniţă. În scurt timp more şi regele 
Eduard. Se decide să se încoroneze “prințul cel mai mare, 
Eduard, principe de Gallia. Regele Eduard al IV. avea, adecă 
doi fii: pe Eduard, principe de Gallia şi pe Richard 
ducele de Jork. Se şi trimete o solie, care să aducă pe 
Eduard la Londra. Gloşter, în însoţire cu mylordul de Bu- 
ckingbam, se apucă întraceea, să-și facă, isprava. Se pregă- 
tesc pentru a deschide lui Richard calea cătră tron. Mai 
întâiă pun în temniță pe Rivers, pe Grey şi pe Thomas 
Vanghau și în fine îi esecută pe toți trei. 

Sosesce solia cu noul rege. Richard face o conju- 
rațiune contra moștenitorului tânăr. Lăţesce faima, că, 
principii Eduard şi Richard sunt bastardi. Ambii printi 
ajung în închis6re, în urma, influinței şi a, intrigilor lut
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Richard. Richard este proclamat de rege. Ana, ducesa de 
Gloster , devine soţia lui. Principii sunt omoriţi de Tyrrel 
la porunca; lui Richard. Însaşi mamă-sa, ducesa de Jork, 
adânc măhnită, de atâtea omoruri săvârşite de fiul săi, îl 
blastămă, să moră pe câmpul de luptă. Se pornesce miş- 

„care în ţ6âra întregă contra lui Richard. Acesta ajunge în 
conflict chiar şi cu Buckingam, cel mai adict al săi mai 
înainte. Richard, ca să se şi întăr6să în posiţia sa, își 
omdră, soţia, şi se înscră de nou cu nepâta sa, cu fiica, re- 
ginci Elisabeta, sora, principilor uciși. 

Vine stirea, că dușmanii, sub conducerea lui Richmond, 
se apropiă cu o flotă, având să se întâlnâscă şi cu Bu- 
ckingham. Tot atunci se aude, că e r&scâlă în diferite ţi- 
nuturi ale ţării. Se începe lupta. Buckingham cade prins. 
Richard îl osândesce la morte. Buckingham e esecutat în 
„diua morţilor“, diua, în care jurase odinidră, regelui săi, 
lui Eduard, că va fi credincios copiilor și soţiei lul. Lupta 
devine tot mai nenorocâsă pentru Richard III. Richard e” 
însă tot energic şi viteaz, până i se presenteză într'o n6pte 
pe rând tâte spiritele celor ucişi de el: al principelui Eduard, 
fiul regelui Enric VI, al regelui Enric VI, al lui Clarence, 
ale lui Rivers, Grey, Vanghau, Hastings, ale celor doi printi, 
al reginei Ana, și al lui Buckingham. Acestea îl provocă, pe 
rând fie-care, să, se gandâscă mâne pe câmpul de luptă la 
s6rtea lor, blăstămându-l tot-odată, să mâră în desperare. 
Richard cade în bătălie, lovit de Richmond şi more în gr6z- 
nic chin şi sguduire sufletescă. 

Richard era, cel mai diform om: mic și cocoșat, cu 
dinţii mari şi strâmbi, fața urită. Par că natura a, 

voit înadins, să-și bată joc de el. Și el înțelege 

acesta, şi voesce să-și bată și el joc de lume. Voesce 
să fie și în intermnul săi urit, cum îi era și esternul. 

Etă cum îl caracterisâză mamă-sa: 

„Nu, jur pe sfânta cruce; o ştiă precum o ştii, 

„Căci ai venit în lume, să mi-o preschimbi în iad; 

„O tristă întâmplare mi-a fost a ta venire; 

„Posagă, arţăg6să, copilăria ta, 

„S&ibatic, cână la şcâlă cu camaradii tăi; 

„Furios în tinereţe, crud, îndrăsneţ, şiret.
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„Crescând în vârstă, mândru, înşelător şi rău. 

„Un cias de bucurie avut-am eă cu tine? 

„Un singur cias din vi6ţă“. 

Dar pe lângă aceste defecte, natura i-a dat și 

însuşiri sufletesci deosebite. Era inteligent, energic și vi- 
teaz, cum nu se mai afla altul. Mai de multe ori sa, 

distins pe câmpul de luptă. E o personalitate, pe 

care, cu tote defectele, trebue să o admirăm. Su- 

fletul săi, dela natură crunt, și apoi cuprins de cea 

mai înflăcărată ură şi dor de r&sbunare asupra fa- 
miliei de Jork, rudenia sa, mâhnit de defectele, ce 

i le-a dat; natura, și pe lângă acestea având consciința 
superiorității sale, trebuia să devină cel mai infernal, 

mai sceleros, cel mai viclean și cel mai egoist. O 

singură plăcere avea în gândul său: să ajungă rege. 

In direcţiunea acâsta pornesce. Tot, ce îi stă în 

cale, dobâră. Omoră rîdând. Şi când cerea lipsa, se 

știa, preface ca pătruns de cele mai uobile senti- 

mente; se făcea și smerit chiar, când interesul său 

egoist cerea acâsta, când prin acâsta putea să-și 

bată joc de G6meni și de D-dei. Astfel de sublim 
e Richard. Cine dintre 6meni sar put măsura, cu 

el în privința puterii voinţei sale, voință egoistă?! 

Un egoist de rangul prim este Richard! 

Etă, cum se caracterisâză, el însuși pe sine: 
„Pe mine nu mă încântă aceste seci plăceri, 

Nici a6ră în oglindă am gând să mă privesc. 

Cioplit, pocit, din fire, ei de amor n' am parte. 

Nw'mi place a petrece cu nimfe desfrînate. 

Natură măiestâsă a celorlalţi bărbaţ, 
Natura 'nşelătore să'-mi dea nu a voit; 

Neisprăvit şi gârbov, nâscut sunt fără vreme, 

Pe jumătate gata în astă lume aspră, 

Şi groznic la vedere, schiop, cocoşat, beteag
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Şi cânii chiar mă latră, când trec pe lângă ei. 
Nu, mie nu-mi convine acestă vețuire 

De cântece, de jocuri, plăcută, celor slabi, 

Să stau lungit la. s6re, privind la unbra mea, 

Şi s'admir de-aprâpe a mea diformitate. 
Lmat-am hotărîre: nu pot fi curtezan. 
Și cum să fac să trâcă un veac atât; de pacinic? 
Mai bine aşi comite o crimă, o mişeiie, 

Căcă mult îmi sunt urîte aceste vremuri line. 

Făcut-am planuri negre și pregătiri viclene, 

"Voiă, ca, prin calomniă, prin visuri, prorociri, 

Discordiă, ură, certuri, urzind cu dibăgiă, 

Prin aţâţări şi certuri pe rege să 'ntărit, 

Și pentru Clarence ură, mârte să prepar. 

D'ar fi regele Eduard precum e just şi sincer, 

Fals, trădător ca mine şi plin de viclenie, 

Ar fi acum Clarence închis în siguranţă. 

Din causa prorocirii ce qice, că cu G.. 

Începe să se scrie cel nume, ce îl pârtă, | 

Acel, ce eredii lui Eduard va ucide. . . . . 

Cât de bine se pote cunâsce firea lui Richard 

din cele citate, precum şi puterea și energia, lui. 
Scopul săi principal e să ajungă rege. În pri- 

vința mijlocelor era fără scrupul. În privinţa, acâstă 
îl vedem clar din următârele vorbe: (când aude Richard 

dela Hastings, că regele este greu bolnav). 

„Nu pote să trăâscă, (Georg) şi sper că, n'o să mâră. (Eduard 

[regele) 

Până mai întâiu cu poşta pe George n'voi trimite 

La cer. ME duc d'aicea să întărit pe rege 

Şi cu minciuni viclene pe Clarence săl mai sap; 

Amar de nu mă înşelă tot ce-am calculat, 

Nici înc'o di nu pâte să mai trăâscă el. 

Pe urmă Dumnedeule, să cei, cână vei e “ 

În sînul t6ă pe Eduard. , 

'Şi mie lasă-mi lumea, să fac ce voii cu ea. 

Pe fata cea mai mică a lui Warwich voi lua-o 

Deşi tatăl şi soţul au fost ucişi de mine; 

E mijlocul mai lesne să mă împac cu fica, 

Voiă fi eu pentru dânsa și tată și bărbat, 
e
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Acâsta, o voii face nu de amor înpins, 

Ci pentru o dorinţă, ce am urzit, secretă, 

La care voit ajunge luându-o de nevastă. 
Văd însă, că la asta prea mă gândesc d'acuma; 

“Trăesce încă Clarence, domnesce încă Eduard ; 
Când voii scăpa de dânşii, atunci să mai vorbim.“ 

Și de Clarence și Eduard în curând scapă. Îi 
mai rămâne să-și realiseze și celălalt plan: de-a, 
câştiga pe Ana de soțiă. Se știe apropia, și! de ea. 
Deși spusese, că nu o iubesce, totuși ca să o 
câștige, îi pâte vorbi astfel: 

„Și limba-mi nu cunâsce nici vorbă de iubire, 

Spre a put6 ajunge la fața ta divină, 

Inima-mi mândră cere, me face să vorbesc; 

Dispreţul nu stă bine pe buza, ta cerâscă, 

O buză, ce poftesce la dulce sărutare. 

De eşti setâsă încă să te r&sbuni asupra-mi 

Ian mână astă spadă, tăişui "i ascuţit, 

Şi poţi s'o înfigi întregă în peptu-mi credincios, 

De vrei să sbâre în fine un suflet, ce te-adsră; 

Te uită, gol e peptu-mi, sum fără apărare 

- Cerând cu umilinţă, înghenunchiat, să mor. 

Ce te opresci? Pe Henric cu mâna-mi lam ucis, 

M& provocase însă frumseţa ta divină, 

Ce mai aștepți? Şi Eduard e înjunghiat, de mine, 
aa. (Lady Anna iar întârce spada spre el) 

Cerâsca, ta figură l'a crimă m'a împins. 

PD (Lady Ana lasă să-i cadă spada). 
De jos ridică spada, s6i vorba mea ascult/o! 

„Te scâlă hipocrite, cu tâte că “ţi voi mârtea. 
Nu voiă să fiu călăul.“ —îi răspunde Lay Ans. Dar el qice: 

„Să mor atuncia spune-mi 
Și singur m'oi ucide. 

Miar fi mai dulce mârtea, m'aş odihni atuncia, 

ME chinueşci acuma c'o mârte îndoită, 

Cu ochii t&i din ochii-mi ai tras mare de lacrimi, 
M'ai ruşinat, căci astădi am plâns ca un copil; 
Din ochi-mi până acuma nici semn n'am dat de milă; 
Când Jork al meu părinte plângea, nu m'a mișcat,
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Când Eduard, al meu frate, gemea, n'am suferit; 

Când audiiu pe Ruthland murind în suferinţe 

De Clifforă, sângerosul, lovit, cu cruda-i spadă, 

Când tatăl vostru Warwich, r&sboinicul bărbat 

Se înecă cu lacrimi, ca, un copil, sărmanul, 

Istorisindu-mi mârtea, a iubitului mei tată, 

Şi de înduioşare la trista-i povestire 

Acei, ce erau faţă stati toţi cu ochii umedi, 

Ca pomii după plâiă, în timpii cei dW'atuncia, — 

De-o lacrimă vărsată mi-ar fi fost ruşine. . 

Ce n'au putut să facă acele mari dureri, 

Făcut-a frumseţa, privesce-mă cum plâng.“ 

ȘI ajunge și rege. Dar atuncia simte, că nu 

este destul de sigur. Îi trebue deci siguranţă. O 
află, îndată.  btă la ce se cugetă: 

„E trebuinţă mare, să mă căsătoresc 

Cu fica lui Eduard, căci astfel,stă domnia 
Pe temelii prea slabe: ântâiu dar voiu ucide 

- Pe fraţii ei, pe urmă o vofii lua de soţie; 

Câştigul e nesigur. Dar am înaintat 

Aşa, departe'n sânge, că trebue să urmez 

Cu crimă preste crimă; 

Er lacrimă nu vor curge din ochii mei uscați.“ 

Astfel de caracter este Richard III, — egoist, 

dar şi puternic. 

II) Voința altruistă a eroului tragic. 

În vi6ţă, sunt și astfel de Gmeni, cari nu sunt 
conduși de egoism, ci de altruism. Cultura, religi6să- 
morală trebue să ne cualifice de a lucra astfel, ca, 

vădându-ne de interesele  n6stre, să favorisăm 
tot-de-odată și interesele de-aprâpelui. În acest cas 

faptele n6stre ai timbrul altruismului. Şi se află în 
societatea, omenâscă și 6meni altruiști. Sar crede 
însă, că nu e posibil, că asemenea persâne să poetă, 

ajunge în situaţiuni tragice. Şi totuși e ușor posibil.
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"Anume pot ajunge atunci, când pătrunși de vre-o 
ideiă înaltă se încred prea de tot în puterile lor, 
pe basa cărora ţin, să-și realiseze ideile şi voinţa, 
Şi voința lor nu e egoistă, fiind-că, îndemnul lucrării 

„lor nu emansză din motiv egoist, ci numai din în- 
sufiețire pentru vre-o ideă, Conduşi de idea, lor acești. 
Gmeni sunt tot-de-odaă, convinși, că lucr6ză în interesul 
societăţii, poporului, ori peste tot al omenimii, care 
nu-și cundsce însă interesul săă cel adevărat. Și ei 
se simt astfel chemaţă Și îndatoraţi a se întrepune: 
cu puterea pentru ideile lor. Eroii de categoria, acesta 
se asemâneză, la aparenţă cu eroii epică; dar numai la. aparinţă, căci altcum stai de tot pe altă basă. 
Ei numai se cred, că represintă interesul comun, 
în realitate însă represintă numai ideile lor proprii, 
unilaterale. De aceea ȘI ajung de iai posiție tocmai 
contra, universalului. a 

Un astfel de caracter ne dă istoria în persâna lui. Savonarola, dominican Gin Ferrara. Savonarola, trăesce în timpul renascerii culturale și știenţifice, pe care el o privesce de cea mai mare primejdie a, religiei creştine. Se scanda- lis6ză de filosofia, grecă consumată de învățații timpului, de literatura, şi de arta de pe atunci cultivată, cu atâta, în-- sufleţire, lucruri, cari nu se uniau de loc cu Spiritul ascetic, de care era Savonarola Cuprins, şi în care vedea el mân- | tuirea, neamului omenesc. „Omenii își umplu capul cu Aris- totel, Plato, Virgil și Petrarca şi nu le pasă de mântuirea, sufletului; în loc de cărţile cele multe, pentru ce nu se: învață „Cartea“, în care se află Şi legea şi vista“? Astfel de idei esprimă el despre curentul renasceri! literare! Ear' despre artă: „Ce să dic de voi, pictori creştini, cari faceți figuri de 6meni pe jumătate goli? „Aceia, cari aveți astfel de tablouri, nimiciți-le şi sigur faceţi lucru plăcut lui D-deta şi fecidrei Maria“. Lui i-se părea, că ştiinta, şi arta de atunci sunt chemate să lățâscă cultul sensualităţii, căreia îi atribue el tâte miseriile timpului. De aceea, se face cel mai aprig;
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predicator şi luptător contra curentului renascerii. Şi fiind- 
că era om cu puteri sufletesci estraordinare şi până la- 
estrem pasionat pentru ideile sale, şi fiind-că trăesce la în- 
ceputul evului noti, câştigă mare irecere. Trecerea i se mai 
potenteză, când se mai dă şi de profet. Adâncirea în scrie- 
rile lui Eremia şi Malachia, îl predispune adecă, să simţâscă, 
putere profetică, în sine, 6ră adâncirea în minunile din 
Apocalipsa lui loan îl predispune să aibă fel de fel de ve- 
denii. Începe să combată curentul renascerii şi cu aceste 
mijlce. Şi un timp produce mare efect: poporul îl aclamă, 
băieţii îi cântă imnuri pe stradă, mănăstirile se umplu de 
călugări și călugărițe și viâța ascetică e îmbrățişată, de 
multe ființe. O mulţime de: manuscripte de-ale poeţilor clasică 
şi ale lui Bocacio, o multime de juvaericale şi alte lucruri 
scumpe sunt nimicite și arse; tablourile lui Lorenzo de 
Credi şi Fra Bartolomeo sunt arse pe rug. Mediceii devin 
alungaţi din Florenţa. Şi după alungarea, Mediceilor câştigă 
mare putere în acestă republică. 

Astfel de efecte produce spiritul şi activitatea lui 
Savonarola. Dar stările acestea nu puteau--ţine mult. Erau 
nenaturale. A ridicat r&sboiui contra unor stări devenite : 
dominate în urma desvoltării împrejurărilor, a unui curent 
sănătos, cercând să lățescă idei, cari nu se mai potriviaii 
pentru timpul, în care trăiesce, idei fase. De aceea e de 
înțeles,că, societatea se r&scâlă contra lui şi sfârşitul e, că 
mâre pe Trug. , 

- Savonarola, e un caracter încredut. EI luptă 
pentru nisce idei, pe cari le ţine. binefăcătre ome- 

nimii, al cărei adevărat învăţător se credea. Nu e 

deci egoist. Când papa, ca săl câștige, îl îmbia 

cu dignităţi, el le respinge și știe r&mânâ vicța 

întregă, călugăr simplu al mănăstirii Sf. Marco. Dar 

representant al ideilor timpului s&ă nu este Savonarola. 

Ideile sale erau unilaterale. Şi preocupat de astfel 

de idei începe lupta.  Sârtea, îi era ca sigură. 

Nu pâte opri curentul renascerii, el cade. Lenau 

a făcut din Savonarola erou epic, privindu-l ca pe
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un representant al voinţei lui Dumnedei. Era, însă 
la tot casul mai potrivit pentru un eroii tragic, ceea, 
ce a făcut din el poetul german R. Voss. 

Brutus din tragedia „Iuliu Caesar“ de Shales- 
peare încă e un frumos caracter altruist. 

Iuliu Caesar a voit să întroducă în Roma monarchia, 
în care el să fie cel dintâi împărat. Caesar are un po- 
trivnic neîmpăcat în persâna nobilului Cassiu. Imprejurul 
acestuia, se constitue o partidă puternică, care tinde să îm- 
pedece realisarea voinţei lui Caesar. Se face o conjuraţiă 
contra lui Caesar, „persâna periculdsă“. În fruntea acestei 
conjurăţii sunt nobil, ca d. e. Cassiu, Luciliu, Casca Tre- 
boriiu, Ligariu ș. a. 

Brutus este o persână cu vadă şi putere în Roma pe 
timpul acesta; este amic bun al lui Caesar, dar mare şi în- 
verşunat duşman al monarchiei. Conjuraţii, şi în special 
Cassiu, ţese intrigă cu scop, ca să câştige pe partea, lor pe 
Brutus şi să-l aţițe contra lui Caesar. Mai prind şi pe alți 
viteji, ca: Titiniu, Messala, Cato, Luciliu ş. a. Convingând 
pe Brutus, că Caesar umblă după corână, îl aduc tot-de- 
odată să se pună în fruntea mişcării şi însuşi să omore pe 
Caesar. Aliaţii lui Caesar, în frunte cu Octavian şi Antoniu, 
încep. resbel contra lui Brutus. Oştile se întâlnesc la Filippi. 
Oştirile lui Brutus sunt învinse. Brutus, ca să nu cadă prins 
în mânile contrarilor săi, se străpunge cu sabia sa, propriă. 
Pe Brutus îl imiteză încă mulți; alţii sunt prinși. Titiniu, 
cel mai bun prieten al lui Cassiu, e mai întâră prins. La, 
ştirea acesta, Cassiu poruncește lui Pindar, servitorului său, 
să-l străpungă. Titiniu se omsră singur cu sabia lui Cassiu. 
Cato cade 'n luptă. Brutus se omoră, lăsându-se în sabia 
sa propriă, care îi străpunge peptul. 

Brutus lucreză nu pentru că e condus de in- 
teresul săi egoist, ci convins, că face bine pâtriei 

„sale. Brutus nu e deci egoist, din contră, e un model 
de un caracter nobil și altruist. E prietin cu Caesar, 
prietin sincer. Dar trăesce în convingerea, că Roma
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numai sub domnie republicană pste fi fericită. Pu- 

terea, absolutistică, fie în mână ori cui, nu e bună. 

Convingerea acâsta îl aduce între conjuraţii consti- 

tuiți cu scop, ca să nimicâscă pe Caesar, antelup- 

tătorul monarchiei. Tot condus de convingerea. curată, 

că aduce un serviciă patriei sale, omâră pe Iuliu 

Caesar. Nu-l omâră, fiind-că nu-l iubia, dar fiind-că 

îşi iubia mai mult, mai pe sus de tote, patria. 

Când Cassiu propune: să omsre, pe lângă Caesar, 

şi pe Antoniu, adictul lui Caesar și persâna, care 

le-ar putâ fi spre r&ă, dâcă au omorit odată pe 

Caesar, Brutus se opune cu tâtă auctoritatea per- 

s6nei sale. El vede pericolul numai în Caesar, deci 

ţine, ca, numai acesta să fie delăturat. Lui Cassiu 

astfel îi r&spunde Brutus în privința, sa: “ 

„Nu Cassius, vom păr€ prea sângeroși; 

De vom tăia şi cap şi mădulare. 

Ar fi măcel după omor, căci Marcu 

Antoniă "i dr un mădular din Caesar. 

Să fim călăi, nu însă măcelari. 

Stăm în potriva duchului lui Caesar, 

Şi 'n duchul 6menilor nu e sânge. 
O de-am pute lovi duchul lui Caesar, 

Şi nu taiă pe Caesar! Dar vai, Caesar, 

Va pentru el să mâră! Dragă amici, 

Să înjunghiăm făr teamă, dar şi fără ciudă. 

Să” gătim ca o mâncare pentru zei, 

Nu sfăşia, ca hoituri pentru câni, 

Sal nostru piept, cum fac stăpânii isteţi, 

S'a sumuţă slugile la o faptă cruntă, 

Ş'apoi să pară a-i certa. Așa 

Al nostru fapt trecând în ochii lumii 

De necesar şi nu de urăcios, 

Ne-or dice medici şi nu ucigași.“ 

Când Antonii a vorbit în for asupra omoririi 

7
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lui Caesar, acusând pe conjuraţi, Brutus se suie și el 
la tribună şi astfel de declaraţiuni face: 

„Romani, concetăţeni și prietini! Ascultaţi apărarea mea, şi 
"tăceţi, ca să mă puteţi asculta. Credeţi-m8 pe cinstea mea, ca să 
puteţi, crede. Judecaţi-mă în înţelepciunea vâstră, şi deșteptaţi-vă 
minţile, ca să judecati mai bine. De este vre-unul în acâstă, adunare, 
vre-un scump amic al lui Caesar, aceluia, îi dic, că dragostea lui Brutus 
n'a fost mai mică decât, a lui. Dacă însă acel amic întrâbă, de ce Brutus s'a sculat asupra lui Cesar, iată răspunsul meă: nu pentrucă, iubiam mai puţin pe Cesar, ci pentrucă iubiam Roma, mai mult, Au aţi fi voit mai bine, ca Cesar să tră6scă şi voi să muriţă toţi ca. robi, decât ca Cesar să fie mort și voi toţi să trăiţi ca Omeni liberi? Fiindcă Cesar m'a iubit, plâng pentru el, fiinâcă a fost fericit, mă bucur, fiinâcă a fost viteaz, îl cinstesc, Gar fiinacă a fost. ambițios, l-am ucis. - 

Eacă lacrimi pentru iubirea, lui, bucurie pentru fericirea, lui, cinste pentru vitejia lui şi morte pentru ambiția, lui. Cine este. aici așa de înjosit, ca să voiască a fi un rob? Dacă este vre-unul, să vorbâscă, căci pe el l-am jignit. Cine este aici aşa de netrebnic, ca, să nu voiască a fi un Roman? Dacă este vre-unul, să vorbâscă, căci pe el l-am jignit. Cine este aici aşa de mârșav, ca să nu voiască ași iubi ţara? Dacă este vre-unul, să vorbiască, căci pe el l-am jignit. M& opresc pentru a primi un răspuns.“ Şi sfârșeșce: „Precum am ucis pe omul cel mai iubit de mine pentru binele Romei, astfel am acelaşi pumnal pentru mine însumi, când va plăcâ țării mele, să aibă trebuinţă de mârtea mea.“ 

Când isbucnesce r&sboiul civil, după m6rtea, lui 
Caesar, și se fac mari jafuri și nelegiuiri din partea 
partidei lor, Brutus se indigneză adâne şi astfel se 
esprimă cătră Cassiu, la, o ocasiune; 

„Gândeșce-te la Idele lui Martie, 
Nu a perit pentru dreptate Caesar? 
Şi ce mişel îl atinse, îl lovi, 
De nu pentru dreptate? Cum chiar noi, 
Cari am lovit p'al lumii om fruntaş, 
Fiindcă ocrotia tâlharii, noi 
Să ne mânjim acuma degetele 
Cu mite ticălse şi să vindem 
Întinsul câmp d'onoruri însemnate
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P'atât metal, cât poți băga în pumn! 

Mai bine aş fi un câne şi lătra 

La, lună, decât astfel de Roman!“ 

După mârtea lui Caesar Brutus se întâlnesce: 

cu Antoniu, căruia astfel îi grăește: 

„Nu'ţă cere mârtea dela noi, Antoniu! 

Deşi părem acuma sângeroși, 

Cum vegi din mânile şi fapta nâstră 

Dar totuşi vedi doar ale n6stre mâini, 

Şi lucru sângeros, ce-au săvârşit, 

Şi nu vedi sinul nostru plin de milă, 

Şi mila de-al Romei bine obştesc. 

Cum foc, foc stinge, astfel milă, mila. 

Pe Caesar la lovit. Cât pentru tine 

Antoniu, săbiile nâstre sunt 

De plumb, al nostru braţ neputincios 

Și inimele nâstre te primesc 

Frăţesce, cu gând bun, cu drag şi stimă,“ 

Că n'a fost Brutuș un caracter egoist și r&ută- 

cios, se vede şi din faptul, cum e caracterisat de 

Antoniu şi de Octavian, contrarii lui, când îl afiară, 

mort. Antoniu astfel se esprimă atunci: 

_ EI fă din toţi cel mai măreț Roman. 

Juraţii toţă, afară de el numai, 

Lucrat'au doar din pismă pentru Caesar! 

EI singur se uni cu dânşii pentru 

Un scop onest, pentru obştescul bine. 

Blând i-a fost raiul, s'elementele 

Aşa. de bine aimestecate'n el, 
încât natura s'a putut, scula 
Spre a dice lumii: „lată un bărbat!“ 

Eră, Octaviu îi r&spunde astfel: 

„După virtutea lui săl respectăm 

Cu tâte datinele înmormântării. 
În cortul mei să zacă în n6ptea asta, 
Înpresurat cu onoruri ostăşesci 

Odihnă daţi oştirii 

Câştigul astei dile să 'npărţim.“
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III) Voința altruistă trecând în egoistă. 

Sunt eroi tragici încreduţi în puterile Şi voința, 
lor și cuprinși de vre-un simţă&mânt individual, de 
regulă de mândriă, eroi, cari luptă mai întârt pentru 
“scopuri înalte și altruiste, dar ne putendu-și validita, 
mândria, până unde ei voese, devin” egoiștă. 

În tragedia; „Coriolan“ de Shakespeare avem 
un asemenea esemplu: 

Actiunea tragediei acesteia, se petrece în timpul luptei 
între plebei şi patricii. Coriolan, un caracter sublim în mândrie personală, e mare dușman al tendințelor plebeilor, e patrician în înţelesul cel mai strict al cuvântului. Cu tâtă ocasiunea ține să-l înmâie, să-i facă, imposibili pe plebei. Când 
se aduc bucate, în timpul fâmetei, din Sicilia, el propune, să nu se împartă plebeilor, până nu vor abdice de dreptul de a av6 tribuni, căci, dice el, „ei bungenesc la colțul vetrei și au pretenţia să ştie, ce se petrece în Capitoliu“. Din causa acesta era să se revolteze plebeii. 

Coriolan represintă auctoritatea, și mândria patriciilor. Se întâmplă, că pe timpul acesta se face răsboiii între Volscă şi Romani. Conducătorul Romanilor devine tocmai Caius Marcus Coriolanus; Volscii ati pe Aufidius. Trupele :se bat la cetatea Volscilor, la Corioli. Coriolan e viteaz su- blim. Aufidius e învins, Volscii bătută. Poporul roman prea măresce cu ocasiunea acâsta, pe Coriolan ca pe-o deitate. Acum, după strălucita, învingere dela Corioli, îi şi dai nu- mele de „Coriolanus“. 

Reîntors în Roma Coriolan e primit cu triumf și săr- bătorit, recunoscându-i-se vitejia și patriotismul înflăcărat. 
Vine timpul să se alâgă consuli. Coriolan își pune tâtă ambiția să fie ales. lunius Brutus și Licinius Vetulus, tribunii plebei, îi fac oposițiă. Coriolan cuprins de mândrie, esagerat de mare, influințeză pe cetățeni, să-l al6gă, veş- tejind cu mare succes pe tribuni. Dar îndată se şi începe în contra lui o reacțiune puternică, pusă la cale de tribunii, pe cari el de atâtea ori i-a, batjocorit, şi ajutată şi din partea unor patricii, dintre cari mulţi uriaă pe Coriolan
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pentru mândria atât de mare a lui. De aceea şi e delăturat- 
din consulat şi acusat de trădare, pe motivul, că voesce să 
isgonâscă tribunii şi să domnâscă cu putere tiranică. E. 
numit de popor: trădător. E chemat înaintea poporului, ca, să 
se desvinovăţescă; nu vrea să mârgă; dar mamă-sa îl știe: 
îndupleca, să se înfățişeze şi să vorbâscă. Aci devine tot- 
cel vechii, nu se ştie stăpâni, e îngânfat la culme. Coriolan, 
declarat de periculos pentru statul roman. fu esilat cu a- 
menințarea, de a fi aruncat de pe stânca Tarpeja, dacă sar 
reîntârce în Roma. Revoltat până la rinichi primeşte osânda 
dictată. Mândria sa nu-i permite, să se mai râge de ertare; 
declară de nemernici pe toţi aceia, cari ai împărtăşit acestă 

sentință. Se duce în Antium la Volsci, la inimicii de morte 
ai Romanilor, hotărît să nu mai asculte de nime, nici de 
mamă-sa, nici de soţiă, nici de fiul săi. Şi ajunge tocmai. 
la casa lui Aufidiu, ducele Volscilor. In indignaţiunea sa 
pasionată, se oferă lui Aufldiu gata să conducă 6stea Vols-- 
cilor contra Romei. Volscilor, cari sunt tocmai pregătiţi a merge 
&” în contra Romanilor, numai de Coriolan le era fiică. 

De aceea Aufidius, când aude, ce sa întâmplat, se bucură. 
Coriolan vine în contra Romei. Amicul săi Menenius nu-l 

pâte îndupleca să se reîntorcă. Coriolan jură, că își răsbună.. 
în contra Romei. Când e înaintea cetății, ca duşman de 

m6rte al patriei sale, vin la el mamă-sa, Volumnia, şi sotia 

sa, Virgilia, îmbrăcate în negru, cea din urnă cu copilul său 

Maretius, de mână. Acestea îl râgă cu stăruință şi vărsând 

lacrimi, ca, să nu comită acest păcat contra deilor. Inima. 

lui este înmuiată de rugămintea mamei şi soţiei sale. Se 

învoesce la un tractat de pace, prin care câştigă şi Volscii 

destul.  Aufidius însă şi cu el Volscii îl acusă de trădător. 

Volscii, revoltați de trădarea lui Coriolan, îl şi om6ră. 

Vedem, cum Coriolan trăiesce și lucrâză mai 

întâiă numai pentru binele patriei. Când era vorba. 

de impresurarea, cetăţii Corioli, el se și arată cel. 

mai bun, cel mai viteaz Roman, un model de patriot. 

Ca Roman era însă sincer adict al formei de domnie: 

aristocratică. De aceea ura atât de mult plebea,. 

care voia, să micșoreze puterea, senatului. O și atacă. 

vrând să apere dreptul aristocrației. Plebea însă nu.
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înceteză ași pretinde drepturile omenesci, ce le 
condiționeză vița. Coriolan îi răspinge, și-i înfruntă tot- 
de-odată cu dispreț. Când plebeii cer să se ficseze 
preţul pânii, el le răspunde în astfel de ton: 

„Ce vreţi potăilor, cari nu ţineţi nică la pace nici la r&sboiu? 
Una ve spariă şi cealaltă ve face obraznici. .' . . .. Ducă-se la 
“spânzurătâre, Fă bungenesc la colţul vetrii şi au pretenţia să stiă, 
ce să face la Capitaliu . . . Aş vrâ. ca, nobleţa să se lapede de 
milă şi să me lase a-mi întrebuința sabia: aş face o vânătâre din 
aceşti sclavi“, , . .  Eră când se scâlă Coriolan în senat contra 
tribunilor, cară tindeau să-l răstârne dela, Consulat, dice că senatul, să 
restârne în pulbere acestă usurpătâre, care umilesce onrea sena- 
tului, care înveţă prostimea să iea drept frică grija, patricienilor, şi 
care în cele din urmă va sfărâma barierele senatului: corbii vor 
veni, ca să înfrunte vulturii . . . . . Smulgeţă limba mulţimii, * 

Din faptul, că astfel lucră, "Coriolan, se vede 
clar, că el se ştie pe sine numai cetăţean Și nu și 
om. E convingerea, lui hotărită, că domnirea, aristo- 
cratică e cea bună. În preocupaţia acesta a sa, 
nu recunâsce drepturi omenesci, ci numni cetățe- 

“nesci. Și când și tribunii și plebea, însistă cu pu- 
“terea, pentru cererile lor, Coriolan devine îndârgit și 
despotic. Coriolan nu se lasă de ideile și convinge- 
rile sale nici atunci, când se face rescâla contra 
lui şi e acusat de trădător. 

Dar când tribunul Brutus îi cetesce sentința de 
esilare, 'a devenit deja cel mai înflăcărat dușman 
al acelor, ce-i-se opuneaă, și deci dușman al patriei 
sale. EI dice: „Urind orașul acesta, din causa vâstră, 

îi întore spetele. . . . . . largă e lumea!“ . Şi când 
se vede în Antium, esclamă: „Ur&sc locul mei natal 
Şi-mi place acest oraș, căruia i-am fost odată așa de 
mare dușman.“ Lui Aufidius îi dice, că nu a, venit 
la el să caute scăpare, ci numai din n&caz cătră
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dușmanii săi de acum, asupra cărora voiesce săși 

răsbune. Îl râgă să pormsscă contra Românilor, ori 

săl ombre. Acum din cel mai înflăcărat patriot 

ajunge să, fie condus numai de ambiția sa personală, 

de care împins comite fapte vrednice de cel mai 

rău patriot. Dar altcum din puterile sale nu a lă- 

sat nimic. Din acelaș fond, din care sa încăldit 
“mai înainte pentru. binele patriei sale, ese acuma, 

și focul duşmăniei. Din altruist se face egoist 
Coriolan a fost sublim în mândriă, și în sim- 

t&mântul iubirii de patriă.  Condus de acest sim- 

țământ desvâltă o voinţă sublimă altruistă. Când 

însă iubirea, de patriă se preface în ură, i se face tot- 

deodată, și puterea, voinţii alstruiste sublime în voinţa 
egoistă sublimă; dacă puterea, sufletescă din el nu 

sa mai putut manifesta, în o direcţiune, sa schimbat 

în alta. 

IV)  SimţEmentul puternic. 

Altfel de organisaţiă psichică sublimă a caracterelor 

eroilor tragici este, când aceștia arată o forță prea mare 
a vre unui simț&mânt. Fie-care: individ trăesce con- 

dus de o mulţime de simță&minte, cari între împre- 

jurări normale sunt în o anumită armoniă, unele cu 

altele. Se întâmplă câte-odată, că din lumea de sim- 

ţăminte ale individului se ridică câte unul la o 
posiţie atât de dominantă, încât individul devine 

predominat numai de acel simțământ. Simț&mântul 
acela e pârghia, principală și decisivă în tâte acţiu- 

nile. Antigone d. e. e stăpânită de sentimentul iubirii de 
frate, Romeo și lulia de sentimentul de amor. Atât
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Antigone, cât și Romeo și lulia sunt atât de înflă- 
cărați de sentimentul lor, încât acesta devine scop, 

pentru realisarea căruia, își pun viţa, în joc. Voința, 

nu lucrâză în așa măsură, ca să ni se arăte ea, 
sublimă. Piesa „Antigone“ o cunâscem deja. Să 
vedem acum încă piesa „Romeo și Iulia“ -de Shales- 

peare, tragedie în 5 acte. 

În Italia de nord, în oraşul Verona, trăiesc în csrtă, 
două familii, Montaque şi Capulet. Romeo, fiul lui Montaque, 
vrând să întâlnâscă, pe o fată, Rosalina, ajunge să între ca 
necunoscut la un bal mascat, aranjat de ducele Capulet. 
Aci convine cu fiica acestuia, cu Iulia, de care se amoressză, 
şi de care tot aşa de mult este iubit. Părinţii Iuliei voiati 
să o mărite după, contele Paris, o rudă a prinţului Escalus. 
Iulia. însă iubind pe Romeo din tot sufletul săi, nu voesce 
să stie nimic de aceste planuri ale familiei. Romeo şi Iulia, 
vin la călugărul Lorenzo, pe care-l pun la cale, săi cunune 
în secret. Întracesta se întâmplă, că Tybalt, nepotul ducesei 
Capulet, ajunge în certă cu Mercutio, o rudă a prințului şi 
amic al lui Romeo; Mercutio e ucis. Romeo voind să-şi 
r&sbune pe amicul săi Mercutio, ucide pe Tybalt. Ducesa 
Capulet supărată pentru faptul acesta, cere dela prinţul 
Escalus, să osândâscă la morte pe Romeo, pentru ca să se 
r&sbune mortea, nepotului ei Tybalt. Prinţul espatriază pe 
Romeo. Acesta e silit deci să se despartă de iubita sa. 
Romeo trebue să plece la Mantua. Iulia rămâne tristă acasă. 
Părinţii nu-i cunosceati causa durerii. EX cred, că Iulia e 
tristă, fiind-că i-a murit vărul ei Tybalt. Ei voesc să o mă- 
rite acum cu Paris. Dar lulia nu se putea nici gândi la 
așa ceva. Își aduce aminte de Lorenzo. Se duce la el, să-l 
întrebe de sfat. Acesta vădându-o aşa de desperată, îi dă, 
sfatul, să fugă cu Romeo. Tot de-o-dată îi dă o băutură 
minită, să o adârmă pe 42 re, pentru ca astfel săo crâdă, 
părinţii mârtă şi să o îngr6pe în cripta familiară, de unde 
deşteptându-să, să potă, fugi cu Romeo. Iulia, curagi6să, 
primesce sfatul lui Lorenzo. În dimingţa nunţii ia băutura; 
adorme,; toți o cred mârtă şi-o pun în criptă. Lorenzo într'aceea 
scrie lui Romeo o epistolă, în care îi comunică tot planul 
său. Romeo însă, până a nu primi scrisorea, află dela ser- 
vitorul săi Balthazar, care umblase tocmai în timpul acesta,
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la Verona, că Iulia a murit. Cum află acestă stire tristă, 
se duce la un farmacist sărac, cumpără otravă şi plecă în- 
soțit de servitorul săi la Verona cu hotărîrea, să moră 
lângă iubita sa. Ajungând la Verona, îi dete servitorului 
săi o scrisdre, destinată pentru tatăl săi şi după „aceea 
se duce în cripta Iuliei. Paris se afla chiar acolo. Îndată, 
ce vede pe Romeo îl provâcă la duel, flind-că a cutezat 
să între în criptă.. Romeo se luptă, învinge şi ucide pe 
Paris. Sărută apoi pe Iulia, bea otrava şi cade mort; lângă 
ea. Servitorul lui Paris află, că Romeo şi Paris sau duelat 
și fuge să cheme ajutor. Întracea, vine Lorenzo să vadă de 
lulia. Află pe Romeo şi pe Paris morţi lângă mormânt.. În 
momentul acesta se deşteptă şi Iulia, întrebând îndată de 
Romeo. Lorenzo, audind larma de afară, provâcă pe Iulia 
să fugă. Ea însă nu voesce să se despartă de Romeo. 
R&mâne lângă el, îl sărută, credând, că i-a mai rămas otravă 
pe buze, de care să se otrăvescă și ea. Dar' audind, că vin 
Gmeni, apucă pumnalul lui Romeo şi să mai şi străpunge. 
Curând sa, lăţit vestea despre cele întâmplate. Sau adunat 
familia Capulet, prinţul şi bătrânul Montaque. Prinţul cer- 
cetâză chestia; Lorenzo spune tot. Spune cum a cununat 
el în secret pe Iulia cu Romeo; cum Iulia audind, că pă- 
rinții sei voesc să o mărite cu Paris, a vrut, să se omâre; 
cum îi dete el băutura, care a adormito, credându-o totă 
mortă; spune, că tâte acestea le-a tăcut în buna credință, 
că le ajută amândurora. Balthazar, servitorul lui Romeo, 
predă scrisrea bătrânului Montaque, în care Romeo scrie 
tatălui săi, pentru ce sai omorit. 

Capulet şi Montaque, aflând tote acestea, îşi dati mâna 
de împăcare. 

Vedem, ce simț&mânt stăpânesce atât pe Romeo, 

cât și pe lulia, eroii tragici ai acestei tragedii. 

Romeo şi lulia se iubesc cu atâta foc, încât numai 

recunosc valrea piedecilor, ce li-se croise încă dela 

început. ki nu mai știu considera faptul, că fami- 

liile lor, Montaque și Capelet, sunt dușmani de mârte 

şi că în timpul lor acest fapt era destul, ca căsă- 

toria, între ei să fle absolut imposibilă. Iubirea, le 

era idealul mai de valore, decât visța, era scop al 
8
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vieții și viâța numai mijloc de folosit întru realisa- 
rea căsătoriei lor. Şi conduși de acest simț&mânt 
nu voiesc nimic altceva, decât ca să pâtă trăi în 

simț&mântul lor. Când cer dela preotul Lorenzo să-i 

cunune, Romeo dice: „Împreună-ne numai mânile cu 
sfintele cuvinte și apoi facă ce-o vrea, mortea, care 

mistue amorul“. Nu se pot despărţi în gândul ȘI 

voința, lor nici atunci, când vine principele și esilâză, 
pe Romeo. . Atunci gândul și voința îi împinge la 
fapte. Și faptele erau tot în interesul validitării 
iubirei lor, adecă: de a, trăi nedespărțiți. 

Romeo și lulieta sunt figuri mari, sunt sublimă în 

iubire, căci nu slăbesc în sentimentul lor, ci tot 

mai mult se întăresc, până se prăpădesc. 

Ei trebue să ajungă însă în prăpastiă, și să cadă în 

fundul ei. Sentimentul lor de iubire este în conflict; 

cu nisce legi, efluxul vieţii sociale din. Italia, din 
secolul al XV și XVI, când între familiile mari bântuia, 
lupta produsă, de patima urei și invidiei. Acâstă 
împregiurare îi împinge apoi și în alte păcate: 

Fnergia, ce-o desvâltă individul, punână totul 
în mișcare pentru realisarea planului s&ă, ne pro- 
duce impresiunea, voinței sublime. Aşa, ni se presintă, 
Richard, Macbeth etc.  Aci admirăm voinţa puter- 
nică și hotărită. La Romeo și lulia nu e așa. În 
casul acesta nu observăm lucrând puterea. voinţei 
pentru de a ajunge la, ceva, vre-o dobândă, personală 
egoistă, ori pentru validitarea unei idei de folos ge- 
neral omenesc, ci observăm puterea unui simţemânt, 
care. e și subiect și obiect, este și mijloc și scop 
al unei lupte. Macbeth condus de ambițiă, și Richard
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IL. de r&utate voesc să ajungă regi, Coriolan condus 
de iubirea, de patriă, să susțină domnia aristocratică, 

etc.; 6ră Romeo și Iulia, conduşi de iubire se luptă, 

să trăiască cu ea. Vedem, că aci e numai puterea 

simțemântului și nu a voinței.  Admirăm puterea 
simţemântului, care nu slăbesce sub nici o împreju- 

rare. În puterea simțemântului zace deci sublimul. 
Când cineva simte prea tare, nici nu mai pote arăta 

voință, puternică. Mintea nu știe lucra, e copleșită, 
de puterea, simțământului; de aceea individul nici 

mu pote fi precaut în asemenea împrejurări. 

Cele mai multe caractere de felul acesta le 

aflăm în piesele, în cari eroii sunt femei. Femeia, 

e de natură mai sentimentală decât bărbatul, mai 
ușor se şi pâte avânta la pathosul puterii sentimentu- 

lui. Femeia prin sentimentalitatea sa conlucră la, 

realisarea problemei vieţii. De aceaa prin sentimen- 

talitate pâte devine sublimă sai ridiculă. Aflăm 

însă și la bărbaţi astfel de caracter, d. es. Aias, 
Othello, Orestes, Hamlet etc. 

Ş. 21. Despre cusurul eroului tragic. 

Eroul tragic are în ființa sa psichică pe lângă 

“însușiri înalte și vre-un cusur. Dâcă eroul ar avâ 
numai însuşiri înalte și bune, cari stau în armonie 
cu principiile conducătâre în universal, în care tră- 

esce eroul, nu ar put veni în confict cu univer- 

salul, lupta între aceste două puturi nu sar pute 

desvolta şi deci nici căderea tragică nu ar resulta. 

Leonidas d. e. este un om cu însușiri înalte, sublime. 
8*
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Nimic nu se cuprinde în sufletul lui, ce Lar fi putut, 
aduce în conflict cu universalul lui, cu poporul gre- 
cest. Leonidas cugetă, și simte, cum cugetă, şi simte 
poporul grecesc. Astfel el e adevăratul conducător 
al intereselor Grecilor. Grecii ajung în mare pericol, 
sunt atacați de Perși. Perșii erau să între în patrie 
Și. oștirile Grecilor nu se adunaseră. Leonidas se 
pune în fruntea celor 300 Spartani și dă pept la. 
Thermopyle cu puterea, colosală a Perșilor. Leonidas 
cade în lupta, desperată cu Perșii. Ac6sta ar fi drama, 
vieții lui Leonidas. E întrebarea acum: e tragică, 
căderea lui Leonidas, care e, sigur, adevărat sublim ? 
Mârtea, lui Leonidas nu e tragică. Căderea, lui Leo- 
nidas nu ne lasă în sufletul nostru impresiunea, per- 
zaniei unei puteri; mârtea lui Leonidas 0 privim: 
mai mult ca o înălțare a lui cătră ceri, unde ai 
loc de frunte sufietele 6menilor aşa de buni. De 
aceea nici nu ne dâre inima de mortea, lui, căci el 
tocmai în urma acâsta, se glorifică; noi vedem, că. 
sa, jertfit pentru poporul să.  Altcum ne impresio- 
n6ză însă mârtea lui Coriolan d. e. sâi a lui Mach- 
beth, tot eroi masi în vitejie, pâte nu mai puţin: 
distinși și sublimi decât Leonidas. Dar și alte motive 
conduc la morte pe Leonidas, nu ca cele din Co- 
riolan şi Macbeth. 

Am putut veds la eroii tragici, pe cari i-am 
cunoscut până acum, că cusurul e de o parte o: 
proprietate a caracterului lor, cu care sai născut: 
și ai crescut, și numai ocasiunea, le-a, trebuit să se 
desvâlte, 6ră de altă parte, că el se desvâltă, tot, 
din o putere sufletâscă estraordinară, în înce- 
putul său e implicat în partea distinsă a fiinţii lor.
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La început în caracterul lor nici nu se pâte ob- 

serva cusurul. Ei sunt dotați cu un caracter pu- 

ternic, în care vre-o voință ori simț&mânt se ridică, 
la valbrea de: sublim. Puterea asta de sublim, în 

felul cum e și cum ajunge să se desvâlte, e basa, 

e isvorul cusurului. În Mace) d. e. a fost vitejia 

mare, lângă care ușor sa desvoltat mândria, esage- 

rată, de care condus a tins să se erijeze în regele 

ţerii sale, ceeace e deja nepermis, e cusur. Până 

a fost. în r&sbâie, a avut ocasiune de a se valora 

cu puterea sa. În timp de pace însă energia din 
el trebuia să lucreze în altă direcțiune, nu putea 
sta pasivă, sa desvoltat în pasiunea, de a ajunge 

mai mult decât 6ră, de a deveni rege chiar omorând 

pe cel de pe tron. Ajuns rege însă și chinuit de 

idea, că nu e lăsat în pace, a trebuit să se mai 

facă şi crud. 

În Amtigome se preschimbă ușor simț&mântul 
iubirii de frate, când are pedeci, în îndârgire, în 

voința de-a desconsidera legea, ce o opria dela prac- 

ticarea, voinţei sale. În Coriolan se preface iubirea 
pasionată de patrie, când nu se mai pâte nutri, 

când numai are teren de a se validita, în ură ne- 

împăcată. | | | 

E deci lege psichologică, că în sufletul omenesc 

se desvâltă pe lângă unele simțăminte distinse, între 

împrejurări, simțăminte contrare acestora, simțăminte 

rele, de regulă atunci, când acelea sunt prea puter-: 

mice. Lângă iubire încolțesce curând — ura, lângă 

mândrie — îngâmfarea, lângă energie — crudimea 

etc., cari pasiuni, având teren bun de a se desvolta,
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pot devini în curând așa de puternice, încât să în- 
locuiască în inimă pe cele bune, lângă cari ai în- 

colţit și sat desvoltat și conduşi eroii apoi de ele, să, 
atace ordinea. 

Așa se întâmplă cu eroii tragici. 

Cusurul eroului tragic nu se basâză deci pe un 
simț&mânt ordinar, eroul tragic la început nu e 
adecă un făcător ordinar de rele, ci o ființă, distinsă; 
vi6ța lui nu are pecetea, ticăloşiei.  Cusurul eroului 
tragic zace în o voinţă ori simț&mânt, energic din 
s6mă afară: de a, se înălța, de a, se valora, ceeace 
până la un punct e o notă nobilă a, sufletului ome- 
nesc. De aceea ni se și pare la început eroul ca îndrep- 
tățit pentru tendința, ce urmăresce şi până, la un 
loc. îi dăm 6re cum consimțământul nostru. Chiar 

și când vedem, că prin voința şi fapta sa încârcă. 
a atăca, ce e deja întreg, a conturba, ce e deja în 
ordine și în regulă, nul urmărim cu acelaş senti- 
ment, cu care urmărim pe un făcător de rele or- 
dinar. Acest fel de judecată se naşce în noi de 
aceea, fiind că vedem, că altfel de motive sunt 
acelea, cari conduc pe eroul tragic la, fapte şi altele, 
cari conduc pe un făcător de rele ordinar. Macbeth. 
d. c. era om distins până n'a fost cuprins de gân- 
dul de a deveni vege. Cu nascerea acestui gând 
se deștâptă, şi cusurul lui. Când nobilii Angust, şi 
Rosse, solii regelui Duncan, îi vestesc distincţiunea. 
înaltă de than de Glamis și Cawdor Și apoi învitarea, 
regelui, rostesce următârele cuvinte, caracterisătore 
pentru starea sa sufletească de atunci;
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„Îndoit adevăr mi-a fost prorocit 

Ca fericit prolog al unui mare act . 

De împărătesc cuprins. — mulțămesc, amici. ” 

Îndemnul nefiresc, ce am primit, nu-mi pare 

A fi nică bun nică răi. — De-i re, de ce rmhi-a dat 

Arvuna isbutirii vestindu-mi adevărul? 

De-i bun, de ce nu pot să stăpînese ispita, 

Al cărei chip teribil mă prinde cu fiori 

Şi face de se bate inima mea. de câste 

În contra firii mele? Ororile reale 
Nu sunt aşa de tari ca cele închipuite. 

Ilea de-a ucide, deși numai un joc 

Al fantaziei mele, a zdruncinat așa 

Întreaga mea natură, încât puterea mea 

Se perde în gândiri şi nu mai e nimic 

Decât un ce ce nu-i,“ : 

Cu potențarea, voinţei sale se. desvâltă și cusu- 
rul în grad tot mai mare. Dar îi trebue mult timp 

până să apuce deasupra. Se desvâltă o luptă su- 

fietâscă grozavă între partea bună și cea rea a, ființii 

sale morale. Macbeth are pe regele Duncan ca 6spe 

la sine; luase deja hotărîrea, săl omâre; dar când 

se apropiă sfârşitul cinei și deci momentul faptei, se 

îngrozeşte de gândul său. Astfel vorbeșce atunci: 

„De ne-am putea desface îndată de ce facem 

Am fi la fapte grabnici. Dac'ar put omorul 

Să prindă 'n mreaja sa. ori-ce urmare rea, 

Ş'odată săvârşit, să fie ishutirea, 
Deplin asigurată, încât co Igvitură 

Să se sfârşescă tot, aică, numai aice, 

Pe banca de şcolar a greului present, 

Aş pune lesne 'n joc cerescul viitor. 

Pentru așa faptă însă ne vine răsplătirea 

Tot-deauna aici, abia paradosim 

Noi lecţia de sânge, c'o vedem pedepsind 

Pe-acel ce-o iscodise şi vecinica dreptate, 

Cu puternica sa, nestrămutată mână, 

Ne sileşte a bea paharui otrăvit 
Ce altor pregăteam.
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El se găseşte-aice sub îndoită, pază: 
Ca văr şi ca supus mă văd deopotrivă 
Oprit în planul mei; ș'apoi sunt gazda, lui, 
Ș'acâsta îmi împune să închid eă singur porta 
La ucigașii lui, iar nu să ist cuțitul. 
Pe lângă t6te acestea el a purtat coroana 
Cu atâta bunătate, atât de pur a fost 
În marea lui putere, că virtuțile lui 
Ca îngerii din cer vor trămbiţa. pedeapsa; 
Pentru: crudul păcat al omorârii sale; 
Atunci compătimirea, duidsă ca un prunc, 
Ce gol, abia născut, ne'ntinde a sale: braţe, 

„Călare pe un vifor, ca herubii cerești, 
Ce nevăduţi pornese pe aerestii cai, 
Va, sula grâza, faptei în fiecare ochit 
Până ce un potop de lacrimi va, îneca 
Furtuna ce stirnise. — Eu nu găsesc alt pinten 
Cu care aș îmbolgi cârda voinței mele | 
De cât ambiția mea, ce'n săritura, că 
Sub mine se restârnă şi cade peste ţel.“ 

Dar acum cusurul lucră deja,. și-a început 
mersul. 

Cusurul se desvâltă, după cum sa dis, tot-dea- 
una pe lângă însușirile distinse, ce le are eroul tragic. 
Și fiind-că și însușirile distinse ale eroului sublim 
sunt mai puternice, decât ale Gmenilor de rând, e 
natural, că și cusurul lor să fie de o forță, estra,- 
ordinar de măre, încât și în cusur să fie sublim. 
Puterea, energia, care Ya condus până, aci în o di- 
recţiune, își schimbă numai calea, dar rămâne de 
acelaş grad. 

De o parte deci însușiri distinse, mari, de altă 
parte cusur mare, vor caracterisa, „pe eroul : tragic. 
Cu cât însușirile distinse, de o: parte, şi cele rele 
de altă parte, vor fi mai mari, cu atât căderea, 
trebue să fie mai amară și deci și tragicul mai pu- 

„ternic.
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Cusurul eroului tragic zace îndeosebi în: 

1) Pasiunea necumpetată, 

II) Pasiunea unilaterală, și 

III) Pasiunea neconsecuentă, de care devin cuprinși 

eroii tragici. 

I) Pasiunea necumpătată. 

Să luăm un esemplu: 

„AMias“ din tragedia lui Sofocles este un eroi cu- 
prins de pasiune necumpătată. Aias se afla în 6stea gre- 
câscă, înaintea cetăţii Troja. Achilles, la mârtea sa, a lăsat, 
să se dea armatura sa ca premiu celui mai mare eroi din 
stea, grecâscă. Aias se credea de cel mai mare eroii. El 
mântuise odată t6tă armata, prin eroismul săi. Consiliul, 
care a hotărît în chestiune sub conducerea lui Agamemnon 
şi Menelaos, ofere însă lui Odysseus premiul. Din causa, 
acâsta Aias, atins în ambiția sa, se supără foc şi jură, că 
își va r&sbuna asupra lui Odysseus. In timp de n6pte merge 
contra, taberii Argosiane cu gândul, să omâre pe Adysseus 
şi pe toți ofiţerii acestuia. Când ajunge la tabără, Pallas 
Athene se pune într'ajutorul lui Odysseus, întunecându-i 
mintea lui Aias. Astfel Aias în inconstienţa sa, în loc să 

atace stea, atacâ o ciurdă de boi şi de oi, care se află 

în dosul taberii, le atacă în gândul, că e însăşi 6stea. Omoră 

o parte bună din ea, 6ră restul îl ia prins. Credea, că are - 

şi chiar pe Odysseus prins. După ce își revine în minte. 

vede ce a făcut; să ruşineză grozav. Dar nu mai pote su- 

porta dejosirea ruşin6să. Cum să se presenteze, gândia el, 

înaintea tatălui săi şi înaintea 6stei, cari îl priviai până 

aci ca pe un idol?! În zadar se încercară prietinii lui să-l 

îmblândescă, aducându-i pe fiul lui cel mic, pe Eurysakes, 

şi apelând şi ia simţul lui cătră dei, Aias nu-și vine în fire. 

În fine, se: sinucide, ca prin acesta să-si spele petele su- 

fetului săă. Menelaos şi Agamemnon, cari ai fost atacați 

de Aias, nu permit să fie înmormântat. Odysseus se între- 

pune, şi și isbutesce, ca să fie înmormântat, cum se cuvine 

uuui erou. 

Aias este un eroi mare, pers6nă forte distinsă; 

este sublim ca eroi. În mărimea sufletului său este”
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îns€ și o notă discordantă, este prea, încredut în 
însușirile sale. Se crede prea sfânt; și prea, just. Când 
tatăl său îi dă la. despărţire sfatul: „Să te porți 
fiul mei astfel, ca să învingi, dar să, învingi cu a- 
jutorul deilor“. Aias răspunde așa: „Tată cu ajutorul 
deilor învinge și cel laș, ei mă încred în mine; şi 
fără ajutorul deilor să ajung la, glorie“... Pasiunea. 
necumpetată îl face să se rupă din Șirul Gmenilor, 
să, se ridice mai pre sus de lege ȘI dei, prin ce trebue: 
să ajungă apoi în conflict cu universalul. Fuiia, ce 
se produce în el, în urma, respingerii dela premiul 
lui Achilles, este numai o urmare a sumeției sale 
estraordinare; și esaltarea, prin care se necinsteșce, 
este numai potenţarea, furiei sale. 

În cele mai multe tragedii, în desvoltarea unei 
pasiuni necump&tate pentru vre-o ideă zace cusurul 
eroului. Să ne cugetăm la, Macbeth, care e cuprins 
de pasiunea fără margini a ambiției sale de a fi 
rege, la Romeo și Iulia, cu pasiunea, iubirii lor, cari nu 
mai știă ţin6 cont de relaţiile familiare, de împreju- 
rările politice, de cinstirea, părintâscă, și de problema. 
vieții. 

Să luăm ca, esemplu Și aici pe Macbeth.  Pay'că. 
„observi, cum i se potentâză, pasiunea până, ajunge 
necumpstată. Vorbele vrăjitârelor sunt numai un echo 
viu al sufletului săi aprins. Banquo observa, acâsta, 
E] vede că tresare la audul cuvântului „rege“, știa, 
deci totul. În convorbirea lor Macbeth nu esprimă. 
nici-odată cuvântul rege. Pentru ce nu? Evident, 
fiindcă se cugetă prea mult la el. Nu se mulță-
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mesce cu gloria, mărirea, distincţiunile, recunoştinţa: 
etc., cei sat dat, tinde la ce nu are, corâna o vrea. 

Pasiunea, ne cumpătată e la cei mai mulţi eroi 

cusurul, care le pune capul. Grecii antici esplâtaii. 

cu mare predilecțiă acest moment tragic. 

_ Pasiunea, ne cumpătată formâză cusurul și la. 
eroii cu voinţa altruistă. și la cei cu voința egoistă, 

tot așa și la, cei cu sentimentul prea puternic. 

Un frumos esemplu de categoria acesta aflăm. 

şi în tragedia „Othello“ de Shakespeare. Pasiunea. 

necumpătată îl conduce .și pe Othello în vina tra- 

gică. Spre ilustrare să vedem decursul acţiunii din 

acestă piesă. - 

Othello, de origine maur, este un general angagiat în 
serviciul Veneţiei. Prin însuşirile sale distinse, dovedite în 
mai multe r&sbee cu Turcii, şi-a câştigat mare trecere la 
senatul Veneţian. Othello se iubeşce cu Desdemona, fiica. 
lui Brabantio, senator în Veneţia. Şi fiind-că senatorul nu 
voiesce să-şi dea fica unui negru, el se iubesc în secret,. 

se şi cunună în secret. Un bărbat tânăr, Lago, dușman al 

lui Othello, din causă, că a fost respins, când i-a cerut postul 

de locotenent, ştie de iubirea lor. Ca să-și răsbune asupra 
lui Othello, descopere acest fapt într'o n6pte lui Brabantio. 

lago mai are un tovarăş pe Rodrigo. Acesta era supărat. 

pe Brabantio, fiind-că fusese 'refusat dela mâna Desdemonei. 

Brabantio constatând, că fiica sa întradevăr nu era acasă 

în acea n6pte, se duce să-l caute — şi îl află. Indienat de 

acesta duce pe Othello înaintea senatului, acusându-l, că cu 
vrăjitorii a amăgit inima Desdemonei. “Tocmai atuncea era 
senatul adunat, ca să discute apărarea Ciprului atăcat de 
Turci. Othello adus înaintea, senatului, îşi descopere iubirea 
sa nevinovată. Brabantio e silit, aflând totul, a-și da învo-- 
irea, pentru căsătoria lor. Tot acum senatul: denumesce de 
comandant al armatei Ciprului pe Othello, și îi dă ordin, 
să plece îndată acolo, ca să respingă atacul Turcilor. Othello 

cere, să-l pâtă însoți şi Desdemona, ceea cei se și permite. 

Dar având el să plece încă în n6ptea aceea, lasă, ca, femeia.
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sa să vină cu lago și cu soţia acestuia. Iago are deplina, 
încredere a lui Othello. Othello ajunge pe insulă. Aici află, 
că flota turcâscă a fost nimicită prin un naufragriu. 

Pe insulă foloseșce Iago tâte mijlcele, ca să convingă 
pe Othello, că femeia lui e necredinci6să, şi că iubesce pe 
stegarul, săi, pe Cassio. I se şi oferi ocasiune forte bună. 
La o petrecere Cassio ajunge la certă cu Montano, guver- 
natorul insulei, cu care se bate. Othello depune pe Cassio 
din postul lui de stegar. Iago pune la cale pe Cassio, ca 
să stărue, pentru redobândirea postului, rugând pe Desde- mona. Desdemona se şi intrepune pentru Cassio.  Acâstă 
împrejurare însă o foloseşce lago, ca să producă în Othello 
neîncredere şi jalusiă, cătră, soţia lui, Desdemona. Iago în povesteşce multe în privinţa acesta. Othello e adus în “focul jalusiei îndeosebi, după ce i se spune, că Desdemona 
ar fi dat lui Cassio chiar batista, pe care i-o dăruise el ca suvenir. Batista asta însă o aflase Emilia, soţia lui Iago în 
odae la Desdemona şi o dase lui lago, care a aruncato apoi în odaia lui Cassio. Iago şi Othello se decid, să ucidă unul pe Cassio şi celălalt pe Desdemona. lago pune pe prietinul săi, pe Rodrigo, să atace pe Cassio. Rodrigo şi 
atăcă pe Cassio într'o s6ră; dar cade însuși rănit. Iago vine pe acolo și dă de el răniți. Ca să nu se afle lucrul, Iago omoră pe Rodrigo, arătându-se; că, apără pe Cassio. Intr'a- 
“ceea, Othello sugrumă acasă, pe soţia sa, pe Desdemona. 
Emilia vine la Othello să povestâscă, ce sa întâmplat cu 
“Cassio şi Rodrigo. Află catastrofa din casa lui Othello. 
Acum se constată totă intriga, după ce Emilia, destăinuesce 
Și istoria cu batista şi mișelia lui Iago. Sosesce o soliă din 
Veneţia anunțând, că Brabantio a murit, jertfă depărtării 
fiicei sale, Desdemona, şi că senatul Veneţian a depus pe 
“Othello din postul de guvernator al insulei Cipru. Othello e 
declarat prins, dar se sinucide cu pumnalul săi, 

Othello e un caraeter integru, nobil, o persână 
forte cinstită. Deasemenea este Și Desdemona, o 
ființă, ideală și demnă, | 

Othello cercetâză, adeseori pe Brabantio acasă, 
cu care ocasiune e totdsuna adus, să, povestescă 
întâmplări din viţa, sa plină de fapte eroice.  Des-. 
-.demona îl asculta cu maie plăcere tot-dâuna, până
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în fine se aprinde de o flăcărată iubire cătră Othello. 

Othello, convingându-se de iubirea, Desdemoniei, ţine: 
atât de mult la, ea, încât face tot, ce credea, că cere 

iubirea Desdemoniei — o adora. El o adora, fiind-că.- 

vedea, cât de mult este iubit din partea ei, iubire: 

curată şi devotată, și fiind-că. o vedea, de sufletul. 

cel mai cinstit. - 

lago, prin intrigile sale, provocă neîncredere în. 

Othello, face pe Othello să-și cr6dă soţia de necre- 

dinci6să, necinstită. Prin acesta Othello își perde 

ilusiunea, faţă, de soția sa; începe a se indigna pe: 

ea; şi când indignaţiunea, îi ajunge la culme, când 

i se aduc probe convingătore despre starea lucrului, 

o sugrumă. 

II) Pasiunea unilaterală. 

Eroul, al cărui cusur zace în pasiunea sa, necum-: 

pătată, de regulă e și unilateral, pasiunea -i este şi 

unilaterală, E în natura lucrului, că omul cuprins. 

de o pasiune necumpătată, să lucreze în. direcţiune: 

unilaterală. 

Pot să fie însă și astfel de casuri, unde există. 

pasiunea necumpătată, și esistă și fapta greșită, dar: 

cu tâte acestea cusurul nu zace în pasiunea, necum- 

pătată, ci în o îndârgire, în unilateralitatea pasiunii: 

eroului. 

Un esemplu mai bine va lămuri chesțiunea. 

Antigone înmormântsză, pe fratele său contra poruncii 

vegelui Kreon. Și acâsta a, fost causa căderii sale 

tragice. Putem noi dice, că Antigone a fost ne-- 

cumpătată în iubirea, ce o nutria, față de scumpul.
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„săi frate? Este d6ră mărginit gradul de iubire 
față, de frați ori de Părinți? Nu este virtute 6re, 
dacă, știm. iubi pe fratele nostru, cât se pâte mai 
mult? Nu iubirea e basa moralei? Și nu va, fi 
fost acesta așa de când e lumea? Pote să, - fie 
deci iubirea frăţâscă a Antigonei considerată de 
“cusur, din care avem să înțelegem căderea ei? Nu! 
Nu a, greșit Antigone, fiindcă: a iubit pe fratele seu, 
ci a greșit fiindcă: a călcat legea hui Areon, legea, 
țării. Ea este deci unilaterală în pasiunea, sa. 

Antigone stă în fața, celor două mari datorințe, 
una împusă de natură, care o îndemnă, să-şi în- 
normenteze pe fratele săi nenorocit Și cealaltă, îm- 
“pusă, de lege, care îi poruncia, să nu'l înmormânteze. 

Ea, nu'şi da, sâma de importanța, ordinului regesc, 
de motivul patriotic și social, care l'a inspirat. Ea, își 

“închipue, că ordinul lui Kreon este un ordin arbitrar, 
“care na ținut în s6mă faţă de ea, de prescripţiile supe- 
ridre ale dragostii frăţesci și că însuși Kreon e cel 
mai mare dușman al săi. Când e adusă înaintea 
lui" Kreon ea se apără astfel: 

Nu Zeus a dat acest ordin. Nică deița Dike*), care stă între 
umbre, nu pote da 6menilor cu inimă astfel de lege. — De aceea 
eu, ca muritâre, porunca ta n'am putut-o socoti de așa, mare, ca să 

“0 păzesc pe ea și să calc legile vecinice, și nu scrise, ale deilor 
mari. Legea lui Dumnedeă nu e de eri, de-a laltăeri. Ea esistă din 
veciniciă, şi nimeni nu-i scie vechimea. A călca acestă lege de dragul 
voințelor omencsci, și a mă face vrednică de podâpsa celor din 
ceruri 'nu am fost în stare. Că trebue să mor, o sciam bine, şi 
fără sentinţa ta.“ 

Vedem, cât de mult ține la, datorinţa, primă şi, 
cum nu bagă în s6mă pe a doa. — Ba zice mai 
departe: 

*) Personificațiunea noţiunii „dreptății“
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„Dâcă aș fi mamă şi ar fi să plâng după perderea fiului meă 

S6i dacă aşi fi soţie şi aşi ved& cenușa soţului mei, 

Nu m'aş fi revoltat contra legii. 

Şi pentru ce făcui acum, ce n'ași face altcum? 

În locul soţului reposat aş găsi pe altul; 

Aș naşte alt copil, dacă pe unul lam perdut; 

Dar alt frate nică odată nu mai pot av6, 

Dâcă tatăl meă şi mama mea sau mutat în Hades: 

De aceea ţi-am oferit stima din urmă ţie 

O! scumpe. frate!“ 

Cât de sublimă ne apare Antigone în privința 

iubirii frăţesci. Dar cu tâte acestea, cât de mult 

greșeșce în hotărîrea sa.  Datorința a doua era cu 

mult mai mare decât cea din tâiu. După cum sa 

mai arătat în alt loc, datorinţa faţă, de patriă trebue 

să primeze pe cea personală. Dar Antigone e atât 

de preocupată, atât de îndârgită, încât nici nu se 

mai ştie cugetat la așa ceva. Ea este unilaterală, 
căci a ascultat de o datorinţă mai mică, prin ce a 
-căleat pe cea, mai mare, convinsă fiind, ca Kreon îi 

e cel mai mare dușman al s&ă. 

Pasiunea unilaterală o găsim în deosebi la eroii 

pătrunşi de vreo ideă, ori simțământ cu basa înaltă. 

Idea ori sentimentul, ce le preocupă ființa, de- 

vine lege prea sfântă pentru ei. Sunt multe idei, 

simţeminte și tendinţe juste și îndreptăţite din unele 

“puncte de vedere, chiar şi din înalte, dar cari nu pot 

sta însă în armoniă cu ideile, cu felul culturei, ori 

cu instituţiunile de stat dominante în timpul acela. 

Şi astfel acelea devin, între aceste împrejurări, ne- 

admisibile. 

Antigone a fost în drept din punctul de vedere 

al moralei, săși iubiască pe fiatele săă, cum :în
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adevăr și l-a iubit, dară nu în timpul lui Kreon. 

Astădi sigur nu ar mai fi trasă în judecată și osîn- 
dită pentru causa aceea. Dar atunci cerea interesele 

esistinței poporului 'Thebei, ca astfel să, se procâdă, 

faţă de ea. Spiritul timpului se formeză din des- 

voltarea culturală și politică a unui popor ori stat, 

ori a omenimil, ceea ce stă de regulă în legătură, 

cu trebuinţele reale ale lumii. Conform acestor cerințe 
se crează legi, cari reguleză felul de lucrări și fapte 

„ale 6menilor. Vine acum un individ şi lucreză în 

un mod neașteptat ori neînțeles de spiritul condu- 

c&tor, neadmis de legile esistente, acela, se înțelege, 

nu vă fi ascultat, va fi privit de conturbător al or- 

dinii și armoniei stabilite șiși va aţâţa puterea legii 
și a ordinei contra sa. Dacă e individul un carac-. 
ter puternic, devine tot mai persistent şi mai, cer- 

bicos în stăruința sa, va da piept, se va, lupta până. 

când cade la pământ. Și individul acesta e unila- 

teral. El nu vede, că stăruințele sale nu încap în 

cadrul ordinii și a spiritului dominant. Un asemenea. 
esemplu avem şi în Savonarola bunăsră,. 

Unilaterali sunt mai toți eroii tragici, cari repre- 

sintă idei revoluţionare ori reformatorice, cari, încăl- 

diți de acele idei înalt6 de progres, voiesc, să răs- 

tome stările vechi și să întroducă altele noue, fără, 
de a, socoti, că, cele esistente deja încă, își ai în- 

dreptăţirea lor de esistenţă, și că în consecuență, ai 
și datorinţa de ase apăra şi a se împotrivi tendin- 

țelor, cari le-ai atăcat. 

Astiel ni-se arată: Socrates, Arnold de Brescia, 

Danton, Napoleon, Dozsa, Tudor Vladimirescu Și alți



129. 

mulți Gmeni masi, cu idei înalte, cari însă ai avut 
nenorocirea a ridica steagul reformelor în timpuri 

nepotrivite și neaccesibile. ki au representat toți 

tendinţe iuste din punctul de vedere mai înalt, dar 

nepotrivite din punctul de vedere al spiritului tim- 

pului, care le-a, fost contrar, și nu ca dușman pă- 

cătos, ci ca o putere ocrotitâre a esistenţei, cun 

se putea, și trebuia în acel stadiu. Reformătorii ati avut 
drept din un punct de vedere, contrarii lor din altul; 

cei dintâiu au greşit din un punct de vedere, cei din 

urmă din altul. „In medias est iustitia“. Antigone a 

fost în drept, dar și Kreon; Antigone a greșit, dar 

și Kreon; cel mai în drept totuși a, fost însă Kreon. 
In literatura, românâscă avem un esemplu potrivit 

în tagedia: „Rienzi“ de G. L. Dodnărescu. 

Rienzi, eroul tragic, este un conducător al democraţiei 

în Roma, în evul din mijloc, când se întreceaii diferite par- 

tide ale baronilor, una sub Ştefan de Colonna, alta, sub 

Orsini, a treia sub Papa, care era atuncă în Avignon, şi 

a patra sub Montreal, cavaler al ordinului Ioaniților, pentru 

câştigarea domniei asupra Romei. .Rienzi declară răsboi 

tuturora. Invinge, se face tribun, respingând demnitatea, de 

rege. Dar nu se pote sustin la putere, căci e anatemisat 

de Papa, în urma cărei împrejurări devenind părăsit de 

popor, cade, e nimicit de puterea nobililor. 

__ IID Inconsecuenţa. 

Să luăm ca esemplu tragedia lui Schiller: „Fe 

cidra de Orleans“ şi să o analisăm din punctul acesta, 

de vedere“. Dăm mai întâiă conținutul p6 scurt al .- 

acestei tragedii: 

Acţiunea, predă un moment din sferșitul r&sboiului de 

100 ani dintre Anglia şi Francia. Francia e bătută. Ajunge 

în cea mai critică posiţiune. In lupta dela Azincourt Henric 

9
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V., regele Angliei, învinge pe Carol VI., regele Franciei. Pe 
Henric al VI. urmaşul lui Henric V., la tronul Angliei, îl 
recunâşce de rege şi o mare parte a Franciei de nord. În 
deosebi ducele de Burgundia şi regina văduvă a lui Carol 
VI iaă hotărita posiţie în favorul lui şi în contra lui Carol 
VII, succesorul de drept la corâna Franciei. Englezii înain- 
t6ză cu succes spre centrul Franciei, trecând deja peste 
Loir. Contele: Salisburg atacă Orleansul. Atunci sosesce în 
ajutorul armatei franceze, frânte şi desperate deja, Joana 
d'Arc cu o 6ste. Se luptă cu o vitejie estraordinară, omo- 
rînd -pe toţi, „pe cari D-zeul răsboiului îi trimitea, înaintea 
ei“. Englezii părăsesc Orleansul. Carol VII. este încoronat 
de rege de Reims. Joana d'Arc este sărbătorită şi adorată 
de toţi. Cei mai distinși generali francesi, înamoraţi de ea, 
o cer de soţie. Ea îi respinge. In urmă se amores6ză însă 
de un nobil englez, de Lionel, pe care îl cunâsce în o luptă. 
II şi învinge, dar nu-l omâră: Ea îşi recunâsce greşala, în 
care a cădut, îi e ruşine de sine, despereză, ajunge să ră- 
tăcâscă prin ţâra batjocurită de popor de o vrăjitore. În 
sfârşit cade în mâna Englezilor, cari o omoră. Lionel vo- 
esce să o apere, să o scape, rugându-o să-l iubească. Ea îl 
refusă — şi more la, eşafod. 

E întrebarea acum: ce a putut să-i creeze si- 

tuaţiunea, tragică Fecidrei de Orleans? Să vedem. 
Joana d'Arc e fiica unui ţăran. Până la anul 

al 18-lea trăesce ca păstoriţă spre mulțămirea sa și 
a, părinţilor săi. Ocupaţiunea și peste tot visţa 
acesta, i-a și fost destinată de Dumnedeii. Dilele triste, 
în cari ajunsese patria sa, îi răpesc însă liniştea. 

Fecidra, de Orleans a fost un suflet idealist, simţitor, 

viteaz și pasionat.  Păscând oile, ea se ocupă în 
gândul săi de sâitea, patriei sale. Inima, sa sânge- 
r6ză, sufletul său se înflăcărâză știindu:și patria, 
ajunsă, în pericol. De aceea e gata, să sară în ajutorul 
ei. Nu mai vrea, să știe de părinţi, nici să mai as- 
culte de glasul naturii; inima ei bătea numai pentru 
vi6ța patriei sale, vița ei avea un singur impuls:
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dorul de a-și ved6 patria mântuită și fericită. Când 
nu mai nutresce nime speranța de scăpare pentru. 
Francia, ea e pătrunsă de credința mântuirii. Ac6stă, 
credință se întări în ea în urma visului, ce-l avuse,. 
că, adecă un porumb alb se va stobodi ca un vultur 
asupra buhelor, cari aă atăcat trupul patriei; vede 

și pe D-dei, îndemânându-o, să-și lase turma, să ia, 

arma în mână, să se lupte fără frică. Se şi duce: 
la „regele, dela care primesce conducerea armatei. 

Prin acâsta ea a primit o misiune, care o ridică maj. 
pe sus de sfera, ce i-a destinat natura, dar care îi: 

impune tot-de-odată datorința, să şi abzică de bu- 
nurile acestei lumi. Ea îşi începe misiunea făcând 

minuni. Prin pășirea sa însuflă, eroism în 6stea, fran- 
ceză, bate, omoră, învinge. Devine și se susține, rai 

pe sus de sfera lumii acesteia. A respins până ce 

a fost acasă pe un peţitor, şi respinge şi acum pe 

generali, ca Dunois şi Lahire; se ţine cu tâtă pu-: 

terea în posiţia, sa chiar şi când se întrepune însuși 

regele Franciei, ca să se mărite, vrând prin. acâsta 

să, fie credinci6să misiunii sale. Ea nu-și simte ființa, 
sa. femeiască, ea, este înainte de tite: eroă, eroii în 

cel mai înalt înțeles al cuvântului, erot sublim. 

Cei mai distinși eroi englezi au cădut tăiaţi de pa- 

loșul ei. În chipul acesta Joana d 'Arc şi corespunde 

în mod perfect misiunii, ce și-a luat. 
Dar nu avem să uităm, că ea a fost născută 

și crescută: temeiă, În calitatea acâsta a sa încă, 

își avea mișiunea, să, misiunea, ce i-a, impus natura: 
de a trăi între împrejurările vieţii, în care a crescut, 

de a stimă și iubi.pe părinții sei, de a face o casă 
g9+
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fericită, cu un cuvânt: de a fi sublimă ca femeiă. 

Misiunea, acâsta naturală o abandonsză Joana d'Arc. 

Prin acesta ea se rupe de legile naturii, devine in- 

consecuentă faţă de sine, ca; fiinţă, omenâscă, în care 

calitate trebuia să, fie şi ea supusă, orânduelii naturii. 

Natura, e deci jignită, când ea, ca femeiă, se pune 

să se facă erou, să omâre. Dar hu face nimic, căci 

ea a primit asupra-și o altă misiune mai înaltă, 
supraordinată, celei naturale. Însă trebuia să se ţină. 
strict de misiunea acesta, căci .e de așteptat, că 
dacă comite o greşală, cât de mică, o să-și r&bune: 

îndată natura, pe care ea a părăsit-o odată. Și cade 

în cursa naturii, când se aprinde de iubirea lui 

Lionel, nobil englez, inimic al. patriei, pe care, în: 

înțelegul misiunei sale, trebuia să-l omâre, dar nu 
să-l iubească, Prin acâsta cade de noi în inconse- 

cuență față de sine, ca al6să-a spiritului apărător 
al Franciei, devine 6răși femeiă, ca tâte femeile. 

Natura, are ocasiune să o pedepsâscă. Etă deci, că 

trebuia să cadă în urma, cusurului său, în urma in- 

consecuenței sale faţă, de principiile înalte ale uni- 

versului său. 

Tot inconsecuenţa, conduce și pe Brutus din 
„Iuliu Caesar“ la prăpastia, tragică. Brutus ajunge 

capul conjuraţiunii îndreptate contra vieţii lui |. 

Caesar, deși e cel mai bun amic al acestuia. La. 

acest pas îl aduce Cassiu, dușman de morte al lui 

Caesar. Hotărtrea lui Brutus de a se pune în fruntea 

conjuraţiunei îndreptată, contra vieţii prietinului săi 

I. Caesar, e o inconsecuență pentru el. Inconsecuent 
Av 

e. Brutus mai întâiă, fiind-că Caesar i-a fost cel mat
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bun amic, 6r a doua, Gră, fiind-că nu avea. în natura 
sa, însușirile de lipsă pentru un cap de. revoluţiune. 
Inzestrat cu un naturel curat, drept, 'gingaș, ideal, 
nu putea avea. tot-de-odată;. și hotărirea, . verde, vi- 
tejia militară, circumspecţia, crudimea, înfiorătâre de 
lipsă bărbatului de stat şi conducător al unei reva- 

aţiuni, nu avea, însuşirile, pe cari ar fi trebuit să 

le aibă acela, care se pune în'.fruntea unei eonju- 

raţiuni. În privinţa âcesta, ar fi fost Cassiu omul 
cel mai potrivit. Cassiu însă .nu are auctoritatea, re- 
cerută. -De aceea acesta se apucă și convinge pe 

idealistul și dreptul Brutus, că Caesar e primejdios 
pentru republica romană. Și Brutus se pune în 

fruntea conjurațiunii, ba; omoră, el însuși pe Caesar 

în interesul principiului, ce-i anima ființa sa, sufle- 

t&scă. Omul mare, omul de greutatea unui bărbat 
sublim, face deci un pas greșit, un pas, care:nu 

se potrivesce cu firea sa. :: Cassius ştia acesta; își 

și dice:: „Nobil de inimă ești Brutus. Natura ta; ţi-am 
abătut'o- pe altă cale, decât. pe care ar trebui să 

mârgă“. Sa făcut dușman de morte al lui Caesar. 
Și nu i-a fost destul cu acestă greșaiă! Mai cade și în 
alte inconsecuenţe. . După ce omâră pe Caesar, nu 
se învoesce cu propunerea, lui: Cassiu, ca, să omâre 
şi pe Antonius, amicul lui Caesar și bărbat cu tre- 

cere. la; poporul român, omul, - care, remânând în 
visţă, după Iuliu Caesar, avea tâte calităţile bărba- 
tului chemat a provoca și îndupleca, poporul roman 

la, zesbunarea, râgiţii lui Caesar; ba, permite lui An- 

tonius, ca să ţină şi o vorbire poporului asupra lui I. 
Caesar. Brutus 'se pune deci în curentul revoluţiunii
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şi nu rămâne în el; voesce să fie în urmă și echi- 
tabil și loial. Urmarea inconsecuențţii s'a arătat îndată, 
prin faptul,. că Antonius provâcă pe poporul roman 

la arme în contra conjuraţilor. În curând izbucnesce 
r&sboiul civil, în mijlocul căruia, se fac cele mai urite 

jafuri chiar de partida, lui Brutus. 

În Coriolan încă, inconsecuența a lucrat de l-a, 
mânat pe calea cătră, căderea tragică. Roman mândru 
Și viteaz, fruntaș al senatului roman, iubitor de pa- 
triă și iubit de acesta, — Coriolan se face coman- 
dant al oștirii dușmanilor neîmpăcaţi ai patriei sale. 
Conduce pe Volsci până sub zidurile Romei. Aci 
la rugămintele lui Menenius, a bunului s&ă pretin, 
să cruțe cetatea, el declarase: „Nu mai cunosc soţie, 
mamă, copil; me aflu în slujba altuia! Dute!“ Toţuși 
în scurt timp este înmuiat de vorbele mamei sale 
și încheiă pace cu Romanii, lucru, pentru care Volscii 
trebuiaii să se revolteze contra, lui, 

Vedem deci, cum și inconsecența, pâte fi causa, 
în urma căreia, eroul tragic își atrage păcate, menite 
a-l duce în catastrofa tragică. 

$. 23. Deosebirea între eroul tragic și cel epic. 
Între eroul unei tragedii și între eroul epopeei 

este asemănare până la un punct 6re care. Și eroul 
epic, ca și cel tragic, întreprinde lucrări mari şi. se 
luptă pentru realisarea, lor cu puteri supra-omenesci, 
cuprins de patos. În lupta sa și eroul epic stă în 
un raport faţă, de universalul. Dar altul este raportul, 
în care stă faţă de universal eroul tragic, şi de tot 
de altă natură e cel, în care se află eroul epic.
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Eroul tragic, după cum am vă&dut, vine în conflict 

cu universalul și trebue să se lupte ccntra, acestuia 

până se nimicesce; până când eroul epic în lupta, 

sa. represintă tocmai universalul, se luptă în inte- 

resul . acestuia până proclamă în numele lui învin- 

gerea, ori cade ca jertfă, martir al universalului. 

Dar căderea, eroului epic, nu o privim ca nimicirea 

totală a, eroului, cum e în tragediă, ci Gre cum ca 

înălțarea lui sus la D-deire. Eroul tragic își are 

ideile, convingerea, voinţa și seopul săi propriu și 

special — individual — de care e condus; eroul 

epic este condus de ideile și scopul universalului; 

eroul tragic își desvâltă tâte puterile sale şi le aplică, 

în contra universalului; cel epic în favorul univer- 

salului sprijinit şi însufleţit de-o putere mai înaltă 

şi condus în luptă ca; de-o mână providențială.. 

Astfel apoi şi vedem, că eroul epic trece prin fel 

de fel de imprejurări miraculâse. Se dice, că „eroul 

dramei îndtă contra undei unei ape, 6r cel epic ală- 

turea, în aceeași direcţiune cu unda“. 

E însă posibil, ca şi eroul epic să ajungă la 

sfârsit tragic. Eroul epic, încredut adecă, în puterile 

sale. şi în isbândile sale câștigate cu ajutorul D-deesc, 

pâte 'să se apuce să lucreze, — fie după ce și-a Îm- 

plinit misiţiunea de tot, fie că și-a împlinit-o numai 

pe jumătate — pe contul său propriu, şi rupând 

astfel legăturile cu universalul urmeză, să se frângă 

și el sub puterea supraomenâscă a. acestuia. Dar 

aceste casuri sunt mai rari. | 

Din deosebirea între felul cum portă luptă, eroul 

tragic şi cel epic, e natural, să resulte și o deose- 

bire între caracterul epic şi cel tragic, sei viceversa,
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Știm, că caracterul este un conplecs de dispo-. 
- “Sițiuni morale. Şi știm, că coloritul special și-l pri- 

mesce caracterul dela disposițiunile sale representative. 
Știm și aceea, că eroul epic represintă în luptă uni- 
versalul, până când eroul tragic. represintă numai 
eul săă. Ce resultă, de aci? Resultă, că eroul tragic 
se luptă condus numai și numai de însușirea repre- 
sentativă a caracterului să căutând, să realiseze 
astfel de idei și principii, cari nu se unesc cu in- 
teresele universalului; e representatul voinţii și as- 
pirațiunilor unui popor întreg. În el se concentrâză 
dorinţele și nisuințele societăţii întregi, în mijlocul 
căreia desvâltă acţiunea sa. Caracterul eroului epic ni se presenteză ca. mai complet, &” al celui tragic ca 
mai unilateral. Tote simțămintele Și t6tă, vrerea, ce se 
află în ființa; poporului, căruia, aparține epopea, se 
află, representate și în eroul epic. Același puls și 
aceeași inimă bate în eroul epic, care bate şi în 
poporul, căruia, îi aparține și pentru care se luptă. 
De aceea epopea are tot-dsuna, caracterul naţional. 
În Achilles Și Adysseus, eroii epopeelor grecesci, se 
reoglindeză perfect caracterul poporului grecesc. E de înțeles deci, pentru ce plăceaii atât de mult po- porului grecesc eroii săi, și pentru ce le ascultai 
cu atâta dragoste faptele strălucite și aventurile 
miracul6se ale lor. În acei eroi se vedea, poporul 
grecesc pe sine însuși, se vedea idealisat ca, eroă. 
Acelaşi lucru stă cu epopeile tuturor popsrelor, sai cel puțin ax trebui să stea, Așa este d. e. Traianida n6stră, Toldi al Maghiarilor și Niebelungenlied-ul 
Germanilor etc.; așa este în eposul poporal și tot așa în eposul artistia.
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Ş. 24.  Universalul în tragediă. 

Cun6scem deja, desvoltarea acţiunii tragice din 

mai multe tragedii. Am putut observa în fie-care 

tragediă, cum. eroul tragic atrage contra sa puteri 

mari, cu cari trebue să se pună apoi la luptă, luptă 

mare, din care nici unul n'a mai eșit. Câte odată 
lupta, se începe cu revoltarea conștiinţii morale. pro- 

prii (Macbeth), şi dâcă acesta este învinsă, se continuă, 

cu dușmanii estemi, .cu persânele dramatice, . cari 

representă, universalul. De multe ori contrarii sunţ 

dela început anumite pers6ne dramatice ale lumii 

osterne, (Richard IIl.), persâne, cari representă prin- 

cipiile universalului. 

Se impune acum întrebarea: Ce fel trebuese 

să fie principiile universalului din tragediă? 

Principiile, pe cari se basză universalul în tra- 

gediă, trebuesc să fie cele necesare pentru: pasa 

esistenții și promovării acelei părți a genului ome- 

nesc, care servesce ca mediu pentru desvoltarea 

acţiunii tragice. 

În cele mai puternice tragedii principiile uni- 

versalului emansză din spiritul înaltei morale. Cât 

de bine e pusă acâsta în evidență, în mai tote tra- 

gediile lui Shakespeare, în Macbeth, Richard, Lear 

ete.! Principii de înaltă morală at fost atăcate aci 

şi tot spiritul înaltei morale sa, revoltat și şi-a r&s- 

bunat asupra eroilor acestor tragedii. | 

Nu e însă absolut necesar, ca putea universa- 

lalui, care se opune la început, să se baseze pe 

prâncipiile moralei înalte. Am putut ved6, că la
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„Romeo și Iulia“ d. e. puterea, oposantă se basâză, 
pe împrejurarea, că în timpul lor ura, dintre familiile 
orașului era, atât de înverșunată, și de provocătre, 
încât nu pute fi vorbă de o căsătorie între d6uă 
familii îndușmănite- și rivale. Dar astfel de motive 
pot fi întroduse numai pentru provocarea luptei. 
Provocată lupta, începe să se calce din ce în ce 
tot mai. multe principii morale, să, se comită tot mai 
grele păcate. În Romeo și Iulia d. e. — se înșală 
părinții, se încheiă, căsătorie neiertată, se întâmplă 

"omoruri Ș. a., tot atâtea păcate grele contra, legii 
morale. În urma, acâsta, și iese apoi tot mai mult la 
ivelă universalul basat pe legea morală. 

Puterea, cu care se opune universalul în lupta, 
sa față de eroul tragic, sâti de care se nirmicesce 
acesta, nu se pote manifesta în fenomene cotropitore 
de ale naturii, cum sunt: trăsnet, furtuni, inundări, 
erupțiuni vulcanice, sâii alte năpaste. Contra, ele 
mentelor naturii nici nu se pote dâr' opune putere 
omen6scă pasionată. Lupta contra, lor ar fi și impo- 
sibilă, dar și fără rost, căci individul ar sta în fața, 
lor în o âbsolută imposibilitate. Acela, care ar în- 
cerca așa ceva, ar și fi considerat de nebun. Că- 
derea unei persâne între asemenea, împrejurări si- 
gur nar fi tragică. Elementele naturii înfricoșate 
precum și alte năpaste pot fi, da, întroduse în tra- 
gedii, pentru de a se potenţa acțiunea tragică, prin 
înfățișarea, revoltii lor,. presentându-ni-se 6re-cum ca 
păzitori ai ordinei morale, care ȘI ea e adusă să 
se revolteze în urma, comiterii p&catelor atât de grele, 
cum sunt cele comise de eroul tragic. La Shakespear
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putem ved& în multe piese folosit acest mijloc. În. 

„Iuliu Caesar“, ni se arată d. e. următârele, prin o- 

convorbire între Casca și Cicero. 
Casca: „Nu eşti mişcat, când tot pământul se 

Cutremură câ, un lucru răi clădit? 
Vădut'am viscoli, când cumplite vânturi 
Spărgeaii ştejarii noduroși, vădut'am 

Oceanul crunt crescând, mugină, spurmend 

Spre a se sui la norii învrăjbiţi: 

Dar nici odată, până astă n6pte, 

N'am apucat un viscol stropind foc. 

Ori un r&sboiu civil în cer, ori lumea, 

Pe zei i-a întăritat aşa, 

Încât, trimit peirea peste noi“. 
„Dar ce ai mai văduț ş'alte minuni?“ 

întrebă Cicerone. 
Casca: răspunde: Un rob de rând îl ştii chiar din vedere, 

'Şi ridică sus mâna stângă, care 

Se 'nfiacără ca, trei-deci de făclii. ” 

Şi totuşi mâna “i, făr' se simţă para, 

Rămase. nepârlită. După asta 

De atunci nu am rai pus sabia 'n tâcă. 

Am întâlnit. la Capitol un iei, 

Ce crâncen mă privi, şapoi trecu 

Fă a mă supăra. Am mai vădut 

Colea un ghem d'o sută de femei, 

De frică 'ncremenite, cari juraă 

Că ai vădut bărbaţi de foc prin strade. 

Şi eri a nopţii pasăre şedea 

În medul dilei chiar pe piaţă, 
Ţipând merei. Când astfel de minuni 

Vin tâte Ja un rând nu dică nimeni: 

„Acâsta-i causa lor şi sunt fireşci;“ 
„Ei cred că 's sc6hbe rele pentru ţară 

ti 

Aceca, cătră care să 'ndrepteză“. 

în „Regele Lear“ — când acesta cutreera, câm- 

pul nebun şi-l află Kent, astfel e: 

Kent: „Vai! ică sunteţi? Chiar cei ce nopţile 

Iubesc, nu pot iubi astfel de nopță; 

Mânia cerului îngrozeşce chiar 

Pe călătorii întunerecului 

Şi-i gonesce în visuina lor.
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De când sunt om, eă nu-mi aduc aminte 

„Să fi vă&dut aşa potop de foc, 
" Mugiri și urlete de vânt; și plâiă, 
A 6menilor fire nu-i în stare 

„Să pârte spaimă : -de acâsta. 

- în » Macbeth“ — în. nâptea, când regele a fost 
„omorît: | 

Lenox: A fost cumplită nSptea.. 

Furtuna a dat jos ogiagul în odaia,. 

Unde eram culcaţă, și după cum se spune 

Sa audit prin aer lugubre lamentări.. . 

Şi vaete de morţi, cu sinistre. glasuri .. 

Proroceai incendiuri şi crude întâmplări, 
De-a durerdsei vremi ciudate născociri. 

Totă n6ptea a ţipat întunecâsa buhnă,. 

„Şi unii mai afirmă, c'a tremurat pământul 

Ca, scuturat de friguri. 

În tragediile Grecilor veclii puterea universalului 
“e de regulă manifestaţia unui spirit  persecutător, 
“puterea sorții, (Moira), condusă e o stăruință, voită, 
de a se cobori asupra unor individi, osândiți a. suferi 
pentru vre-un păeat părintese,. ori strămoșesc. Era 
“un fel de blăstem, de care nu se puteai scăpa nici 
întrun chip persnele nenorocite. Blăstemul acesta, 
de multe ori trecea din neam în neam până se 
prăpădia întrega, seminţie căqută sub urzita sorții. 
Istoria și mitologia grâcă,. ne pot da destule esemple 
în privința asta. D. e. familia Labdakydilor din Theba 
şi-a atras blăstemul sorții deja de pe vremea fun- 
dării orașului, din luptele lui Cadmos. Se îngrijesce 
sortea apoi, ca Laios. să păcătuiască furând pe 
“Chrisippos, că Laios să nu asculte de sfatul deului 
Phoibos, de a nu .se însura, căci atunci va fi omorât; 
„de propriul săi fii, ce-l va av; — se îngrijesce
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sortea, ca să se împlinescă, prorocirea, ca Oedipus. 
să facă păcate, să sufere, să, sufere Și el şi copii 
s6i, și să se nimicâscă cu: toții, tâtă seminţia, 

Împrejurarea, că eroii tragediilor grecesci antice. 
sunt duși la peire de sârte, constitue o parte slabă. . 
a dramei antice grecesci. Dramele grecesci nici nu 
prea puteau, din causa acesta, „representa caractere, 
ci mai numai situațiuni, erai mai mult drame de 
situaţiună. 

În literatura dramatică n6uă, încă aflăm tra- 
gedii, în cari eusurul e vre-un păcat părintese ori stră- 
rhoșesc și universalul e sârtea rea, care portă socotela.. 
omului dat în braţele sale, care îngrijesce, ca blăstemul 
dictat -să fie esecutat. Astfel de tragedii aflăm în-- 
deosebi în literatura, franceză de pe timpul clasi- 
cismului, cu grămada. Şi timpul mai noi, literatura, 
modernă, încă ne oferă altcum asemenea tragedii 
(Schichsals-tragoedien). Ca esemplu putem aduce tra-. 
gedia „Die Ahnfrau“ (Străbuna) de Grillpalzer. Con-. 
ținutul ei e următorul. 

Contesa Bertha e silită de părinţii st, să se mărite 
cu un bărbat, pe care nu-l iubia. De aceea nici nu se pâte: 
face femeiă, credincidsă băxbatului săi. Se întempla, că 
soțul săi o prinde odată în necredinţa, ei. Îi face judecată. 
scurtă, o străpunge cu pumnalul și o blăstemă, să nu afle 
odihnă nici mortă, până nu se vor stinge toți aceia, cari sunt . 
născuţi și descendenți ai ei. Şi o ajunge blăstemul. Spiritul 
ei e osândit a rătăci nâptea, în pustiu. 

Cel din urmă vlăstar al ei, care a rămas în vistă, 
are doi copii, pe Bertha şi Jaromir. Bertha s6m&nă fârte 
mult străbunei sale Bertha, la stătură, şi la. trăsături. Jaro-- 
mir a fost furat, de când era de 3 ani, de un hoţ. Se face 
Şi el tot hoţ. În fruntea une bande ajunge să petrecă, toc- 
mai în jurul castelului tatălui săi. De aci soţii lui Jaromir 
fură pe Bertha. Jaromir, când o vede, se amoreseză aşa de:
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“mult de ea, că se hotărăsce, să părăsescă codrul şi să fugă 
cu ea îndrept la Castel, la tatăl ei, căruia îi spune amorul 
-inimei sale și istoricul vieței sale, că adecă şi el fusese 
“furat de hoți; îi cere scutul şi tot- de-odată şi mâna, Berthei. 
Jasomir e primit în castel şi se căsătoresce cu Bertha. 
Hoţii vin îns& într'o nâpte să-și r&sbune. Contele dă tot 
„ajutorul lui Jaromir. În lupta cu hoţii se întâmplă, că Ja- 
romir străpunge din nestiință pe socrul să. Acum se des- 
-copere tot, se constată, că el a omorit pe tatăl săii, că la 
„străpuns cu acelaşi pumnal, cu care a fost străbuna sa 
omorită, şi că. el are de soţie pe soru-sa. Bertha aflând de 
acestea, se otrăvesce. Şi când merge Jasomir să îmbrătișeze 

“pe soru-sa, dă de duhul străbunei lor, se aruncă în braţele 
ei, în credinta, că e Bertha, atât de mult se asemăna. 
„Acâsta îl şi îmbrățișeză, arătându-l însă tot-de-odată cada- 
vrul sorurei, nevestei lui. În urma acesta. more şi el în bra-. 

"tele spiritulul strămâșei sale. — Blăstămul sa împlinit, 

Tragediile de felul acesta nu pot produce im- 

“presiunea recerută. Pot, ce e drept, deştepta efect 

“emoțional, vă&dute odată s6i de două ori, dar nu 
efectul cel adevărat al dramei. - De aceea se și în- 
“tâmplă cu ele, că cu cât le vedi mai de multe ori, 
«cu atât mai puţin plac. În ele noi nu observăm de- 
gagiându-se caractere sublime în luptă cu un alt 
„sublim, ci vedem r&sbunarea unui păcat strămoșesc 
asupra unui om, vedem cum se ştie sârtea juca 

-cu noi Gmenii, vedem adecă situaţiuni, cari ori cât 
de importante și sensaţiohale ar fi, nu-ţi pot angaja 
interesul în măsura, în care ţi-l angajază înfățișarea 
"luptei puterilor omenesc, şi nu ne pot plăc, cum 

;e să ne placă drama, cea adevărată. Se și detrage 

forte mult din sublimitatea eroului şi din sublimi- 

“tatea, luptei în casuri de acestea, căci nu vedem o pu- 

tere -sublimă crescând prin propria sa, energie și nimi- 

-cindu-se în urma cusurului săi proprii în luptă cu
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universalul, ci vedem, cum sa mai dis, cum un 
nenorocit individ e lovit de sârte, ceea ce ori cât 
de artistic ar îi representat, nu ne pâte arăta, sublimul 
în felul cum ni-l arată tragediile de caractere, cari 
și sunt și r&mân să corespundă, cu problema, artei 
dramatice adevărate. | 

$. 25. Vina tragică, 

Eroul tragic intreprinde acţiuni grandi6se, pentru 
ca, să realiseze planuri neadmise de universal. Este 
împedecat în acţiunea sa. În urma firii sale greu- 
tăţile, ce le întălnesce, îl fac să se agite tot mai 
mult pentru scopul săi. Și fiind-că scopul e mare, 
și fiind-că e neadmisibil de legea universalului, și 
apoi, fiind-că în fiinţa sa, sufietâscă nu e un păcătos 

ordinar eroul tragic, hotărîrea, lui definitivă, de a ataca, 

principiile universalului se trăgăneză, după împre- 

urări, mai mult s6ă mai puţin, — până atunci, 

până când agitația a ajuns la acel grad de potențare, 

de unde vede prin închipuire fapta ca împlinită, 

și-o vede ca pe o fantomă, încât esecutarea, voinței, 

îndeplinirea reală a faptei, devine un ce imperativ. . 

Astfel trebue să ne închipuim, că a fost Macbeth, 

când, după mari și îndelungate sforțări și lupte su- 

fletesci, după ce ajunge să, dică, soției sale, care îi 

făcuse împutări cu vorbe: „că nu cutâză 'n destul“, 

şi că e: 
Pr6 fricos a fi acelaşi om în fapt, în vitejie, ce în dorinţi era“, 

să îi r&spundă: 
„Fii liniştită soră! | 

„Ce îndrăsnesce omul, voii îndrăsni şi eu. 

„Cine 'ncârcă mai mult, acela nu e om“.
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„Sunt hoțărit! Să fie! Întins e ori ce nerv 
Spre faptă 'nfricoşată.  Aidem să amăgim 

Prin veselie: lumea, falsa față ascunde 

T6te, cele ce falsa inimă cuprinde“. 

Astfel era Macbeth și când în liniștea nopții, în 

momentul, când avea să omâre pe Duncan, vorbesce 

în următorul chip: 

„E un pumnal ce văd 

Pe dinaintea mea cu mănunchiul spre mine? 

Vino să te apuc. Necontenit te văd 

-Şi tot nu te pot prinde. Făptură infernală, - 

De ce nu te simțeşce și mâna ca şi ochiul? 

Sai este o nălucire netrebnică, eşită, 

Din creieri-mi munciți? Și totuși ei te văd 
Așa de lămurit, cum căd și pe acesta, 

Ce scot acum din teacă, 

Tu calea îmi deschidi, pe care vreau să merg, 
Și tocmai de-aşa armă voiam să mă servesc. 
Sau celelalțe simţuri se jâcă de-ochiul mei, 
Sai el le 'ntrece tote. Ei încă tot te văd, 
Și picături de sânge, ce pân' acum lipseau 
Sarată pe mănunchiă. Nu sunt astfel de lucruri, 
Este fapta de sânge, ce e pe ochiul mei 

Așa la învățătură, 

„După acâsta omâră Macbeth pe Duncan; inten- 
țiunea lui devine deci faptă. 

Pasul, ce “Î face eroul tragic, când atacă faptice 
ordinea morală, principiile. universalului, constitue vina 

tragică. | 

În „Macbeth“ uciderea, regelui „Duncan“, a 
omului bun, este vina tragică; :,, Othello“ a, comis vina 

tragică în momentul, în care dă, credământ lui Iago 

asupra denunțărilor în contra soţiei sale și se des- 
fășură, când îşi omâră, soția; În „Coriolan“ patrio- 

tismul 'e mărirea, lui, antipatia, ce-o nutreșce sufletul 

său faţă de plebe, e cusurul lui, momentul, când
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când sa conjurat și a făcut alianţa, cu Volscii contra 
patriei sale, trădarea, e căderea sa în vina, tragică, 

“Basa pentru vina tragică o are eroul tragic în 
caracterul săi, în ființa sa psichică. Nu are, decât 
să ajungă între împrejurări potrivite a-i surescita și 

a-i ațița, pasiunea, și pășesce sigur în: vina tragică. 

În trei moduri i se pâte desvolta,.pasiunea, ce-l duce 

cătră vina tragică. 1.) Pasiunea se pâte: desvolta, 
dela, sine, dâcă eroul a. dat de împrejurări me- 
nite a-l îndemna spre ţinta, sa, fără conlucrarea, 

intenționată a, altor persne. D. e. Romeo și Iulia, 
cărora nu le-a. trebuit decât ocasiunea, să convină, 

și “se amoris6ză, aşa de mult unul de altul, încât. 

tot ce lucrâză, de aici încolo este aflucsul iubirii lor 

pasionate reciproce; : Richard “II. lucreză în modul 

cel mai îngrozitor, condus numai și numai- de vocea 

sa, internă. ii ” 

2.) Sunt răși casuri, în cari eroii nu se ridică 
până la, culmea, patosului afţițaţi dela, sine, numai de 
scopul, ce-l urmăresc; aii puterea, de a face fapte, dar 

puterea le zace ascunsă în fiinţa, lor, și dacă nu ar 

r&scoli-o cine-va, nu ar deveni tragică. În asemenea 
casuri factorii esterni. contribuesc la potențarea agi- 

taţiunii sufletesci, la, producerea patosului menit a 
împirige pe eroii pe calea cătră sfârșitul tragic. Dar 

pentru acâsta, factorii esterni nu crează ei înșiși 

puterea eroului, ci numai îi esalteză închi- 

puirea și o alimentâză, ca să se desvâlte 

lupta internă recerută pentru desfăşu- 

rarea forţelor. eroului. 

În „Othello e provocată și aâţată jalusia faţă, de 
10
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soţia lui de seducătorul lago. Acesta aprinde în 
Othello pasiunea, de care apoi cu totului tot cuprins 

își omâră soția. Jalusia, a deșteptat-o Iago în Othello; 
dar sufletul lui Othello a trebuit să fie dispus pentru 

jalusie; nu Iago a creat jalusia, ci numai a scor- 

monit-o în inima lui Othello. Brutus e cel mai bun 

amic al lui Caesar; nu e însă de un principiu politie 

cu el. Şi Cassius ştie, să se apropie de el și să-l 
înverșuneze contra, lui Caesar. Nu Cassius i-a creat 
însă lui Brutus motivul de a omori pe Caesar, ci 

convingerea. lui, că e răi, dacă Roma ajunge sub 

împărat. Brutus vede în Caesar, în urma intrigilor făcute 

de cătră Cassius și a adicţilor săi, pe bărbatul ho- 

tărît pentru introducerea monarchiei. Astfel ne-o 

invedersză, acâsta, Shakespeare: | 
Cassiu: „Nu mergi să te uiţi la alegere ?2“* 

Brutus: „Nu-mi place jocul! 'Mi lipsesce ceva 

Din duhul vesel, ce e în Antoniu. 

Nu voii să 'mpedec Cassiu dorul tăi, 

Te las“. 

Casstu: „Brutus, de un timp încâcă-ţi ieat sema 

Nu afiu 'n ochii tăi pretenia, 

Şi dragostea, ce-o găsiam, altădată, - 

Tu porţi un chip prea rece şi ciudat 

Amicului, ce te iubesce“. 

Brutus: „Cassiu, 

Nu te înșela; de-am pus un văl pe ochi 

Întore dr turburarea feţei mele 
Spre mine însumi. De-un timp încâce 

Eu sum muncit de patimi felurite, 

De gânduri potrivite numai mie, 

Car, pote, turbură purtărea mea. 

Dar asta nu-mi mâhnâscă pe amici — 

Tu Cassiu va să fii unul din ei, 

Şi nepăsarea 'mi să 'nsemneze numai
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Că bietul Brutu 'n luptă cu el însuși 
Uită semnele dragostii cu alții.“ 
Am tălmăcit, dar' r&ă nă&cazul tău; 
Ş'aşa am îngropat în pept idei 
De mare preţ și gânduri falnice. 
Di, bune Brutus, poţi să-ţi vedi tu faţa, 
Nu, Cassiu, ochii nu se văd pe sine 
Decât prin alte lucruri, prin resfrângeri. 
Aşa e! 
Și Brutus, să deplânge fârte mult, 
Că n'ai aşa oglindi, cari să resfrângă, 
În ochă tăi 'valdrea ta ascunsă, 
Ca să-ţi vegi chipul t&ă. Am audit, 
Pe mulţi Romani din cei mai demni — afară 
De 'naltul Caesar,— cum vorbind de Brutus 
Ș'oftând sub jugul ăstor vremi, doriaă, 
Ca, bravul Brut să aibă ochii săi. 
În ce primejdii vrei să mă duci Cassiu ? 
Când ceri să caut eă în mine însumi 
Aceea, ce nu se găsesce 'n mine? 
„De aceea Brutus, fii gătit, s” asculți; 
Și fiind-că; ştii, că nu te poţi veds 
Decât; prin resfrângeri, eu, oglinda-ţi 

“Îță voit destăinui cu modestie 
De tine însuţi, ceea; ce nu știi încă. 
Şi nu-o lua 'n ră bunul mei Brut: 
De aș fi un glumeţ de rând, obicinuit, 
Ca să tocese preteșugul met 
Prin jurăminte seci, cu ori şi care; 
De ştii, că ling şi strâng la pept pe 6meni 
Și îi înjur apoi; sai dacă ştii, : 
Că 'nchin,.benchetuind, cu tâtă câta, 
Atunci crede-m& primejdios. (trîmbiţe şi chiote). 

Ce chiote! Mi-e tâmă, că poporul 

Alege pe Caesar de rege. 

Ah! 

Te temi? Deci va să cred, că n'o doresci 

N'o doissc; şi totuși îl iubesc. 
Dar pentru -ce mă ţii atât aicea? 

Ce ai voi săzmi spui? De e ceva 

Spre binele, Obştesc, atunci spune-mi 

On6rea la un ochi, la celalalt mârtea, 

Și le-oii privi cu aceeaşi inimă | 

10%
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„Cassius: 

Pe amânăd6uă.. Căci atât iubesc 

Mai mult: ondrea, cât mă tem de mârte. 

Știă, că ai acea. virtute 'n tine Brutus; 
Cum ştiu şi chipul t&ă trupesc. Ei bine, 
Ondrea e cuprinsul vorbei mele. 

Nu pot să spuni, ce tu şi alții cuget 

De viţa asta, dar cât pentru mine 

Aş vre să nu trăesc, cât să trăesce 

În frica unei fiinţe ca şi mine, 

Născut sum liber, ca şi Caesar. Tu 

Asemenea; ca dânsul ne-am hrănit. 

Putem purta al ernei ger ca dânsul. 

Căci într'o aspră, furtunâsă di, 

" Când Tibrul crunt cu maluri se certă, 

Caesar îmi Qise: „Îndrăsnescă tu, Cassiu, 
Să sari cu mine 'n apa mâni6să 

Şi să înoţi la punctul cela!“ Eă, 
În' haine, cum eram, săriu în apă, 
Zicându-i a-mi urma. O şi făctu 

Mugia. vârtejul, noi '] isbeam cu braţe 

Puternice, svârlindu-l la o pârte 

Și împingându-l sdravăn înapoi. - 

Dar pân' a nu sosi la ţinta nâstră, 
Caesar strigă: „Sai, Cassiu, ori mă 'nec. 

Fă, cum Enea, "marele străbun, 

În spate din a Troei flacări scâse 
P'Anchises cel bătrân, aşa scosi: 

Din Tibru, eă, pe obositul Caesar. 
Ş' ăst om acuma a ajuns un dăă. 

Şi Cassiu "i o ființă ticăl6să. 
Și va să-şi plece trupul, dacă Caesar 
ÎL face dr un semn nepăsător! 
EI suferia în Spania de friguță. 
Și când îl apucaii, vedeam piga bine: 
Cum tremura; da, qeul tremura, 

Din buza-i laşă sângele fugia, 
- acelaşi ochiă, ce îngrozesce luriea, 
Perdea tot luciul. L'audiam gemână 
Și limba-i, care da porunci, pe cari : 
Romanii le înscrii în. cărți, striga. 
„Dă-mi ceva de beut, Titiniu“, ca, 
O'fată lângedă. O Dei, mă mir, 
Cum un atare om slăbit putu. 2.“
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Să birue astfel lumea falnică .. . 
Și să câştige singur dafinul! (chiote trîmbiţe). 
Un chiot noii de bucurie! Cred, 
Ca să salut aşa onoruri noi, 

Ce grămădesc pe Caesar. 
Da, amice 

El stă crăcit pe astă lume strâmtă 

Ca un Colos, și noi pitici, umblăm 
Sub uriaşelei picidre, şi 

Ne căutăm morminte ruşinsse. 
Adese omul e stăpân pe. sârtei: 

Greştla, Brutus, nu-i în steaua nâstră, 
Ci "n noi, că suntem astfel de nemernici. . 
Brutus şi Caeşar — Ce-i în Caesar, ca 

“Să-i sune numele mai mult ca. "1 tăă? 
Le scrie: al tăi e falnic ca ș'al lui, 

Rostesce-le: nu sună mai urit, 

Le cântăresce: 1 tot așa de grei, 

Vrăjesce cu ele: Brutus va chema, 

Un duh, aşa deiute ca şi Caesar. (Chiote) 
Ei bine, pe toţi deii împreună, 

Din ce nutreţ dar se hrănesce Caesar, 
Că a crescut atât? O veac, ruşine! 

Perdut'ai, Roma, nobila-ți prăsilă! 

Când, dela marele potop, a fost 

Un veac, în care să nu fi lucit 

Mai mult decât un om“. Când, până aqi, 

S'a putut dice, ca '] Romei val 

Intins cuprinde numai un bărbat? 

Acuma Roma nu mai este Roma, 

Căci are 'n sinul s&ă un singur om. 

O! Amândoi o ştim dela, părinţi, 
Ca fost odat un Brut, ce-ar fi dat 

Atât de lesne -voia unui rege 

Să aibă tron în Roma, cât Satanei. 
Nu mă 'ndoesc de loc, că mă iubesci. 

Şi unde-ai vrea, ca să mă duci, gâcesc. 

Cum m'am gândit la vremile acestea, 

'Ţi-oi spune mai târqiii. De-o camdată 
N'aş vrs, aşa te rog cu dragoste, 
Să mai fiă îmboldit. Mă voit gândi 

La aceea ce-ai spus; voii asculta aceea 

Ce ai de spus, şi voii afla un timp
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Menit a asculta şi a răspunde 
Aşa de 'nalte lucruri. Pân' atunci, 

Amice, fi încredințat: că Brut, 

Mai bine-ar vrâ să fie un ţăran, 

Decât a se privi ca fiu al Romei 

Sub grelele îndatoriri, pe cari 

Ăst timp ameninţă, să le impue. 

Cassius: ME bucur, c'al mei slab cuvânt a scos 
Măcar scânteea asta dela Brutus. 

(Caesar şi suita reîntră). 

3. În Macbeth vedem lucrând amândâuă felurile 
de motive, și cel intern: agitația din sine, şi cel 

estern: impulsiunile soţiei sale și ale vrăjitorelor. 

Macbeth vrea să ajungă rege; vrea să omsre pe 

Duncan; își face planuri în direcţiunea, acâsta. Are 

deci cualificația pentru vina tragică în ființa sa, 

în caracterul săi. Dar ca să se pâtă determina de- 
finitiv a lucra, îl mai agită, îi mai esalteză închi- 

puirea, vrăjitorele şi soția sa. Vrăjitrele îi prevestesc 
lucruri, cari stai în armonie cu gândul lui, împrejurare 

“care trebuia să i potenţeze și mai mult pasiunea. 

Nevastă-sa de asemenea observându-i voinţa, i se 

face, în urma, firii sale și a raportului faţă, de soțul 
său, cea mai stăruitâre pârghiă. Ea, nu-i însuflă însă lui 
Macbeth putere, ci ajută să se desvâlte cea, aflătâre 
în el și să se nimicâscă partea, morală din inima lui, care 
i-ar fi putut împedeca realisarea, voinţii.  Posiţia 
nevestei sale în situaţia, acesta, se vede clar din 
următ6rele ei vorbe: 

„Glamis ești şi Cawdor; şi trebui să devii, 
Ce ţi-ai prorocit. Eu însă mă 'ngrijesc 
De caracterul tău; el este prea, hrănit 
Cu laptele omeniei, ca să găsescă 'ndată, 
Cea mai aprope cale. Ai vrea tu să fii mare, 
Ambiţia, o ai; lipşesce răutatea,
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Ce trebue fără greş s'o întovărăşescă, 

Ce puternic doresci, nu ceri dela putere; 

Ai vre, ca, jucând drept, nedrept tu să câştigi. 

Ai vr6 să ai de-a gata, ce-ţi strigă 'nchipuirea, 

Ce trebui să te facă, de vrei ca, să le ai 

-Ş'acele, ce te temi mai mult. de a le face, 

Decât nu ai dori să fie nefăcute. 

Grăbesce-a ta sosire, să torn în inintea ta 

Ce inima mea simte, și să gonesc cu biciul 

Vitejei mele limbi ori ce te-ar depărta, 

Dela, cercul de aur, cu care par' că sârtea, 

Ş'al vrajei ajutor deja te 'ncoron6ză“. 

Macbeth are ambiţiune forte mare, încât pentru 
ajungerea, scopurilor sale nu sar da, înnapoiu nici 

chiar chiar dela fapta, cea mai rea. Cu tâte acestea, 

îns el nu se pote decide a omori pe regele Duncan. 

Ca să îndeplinâscă lucrul acesta, este de lipsă să 

vină și o impulsiune puternică din afară, o ambi- 

țiune tot mare și o inimă şi mai aplicată la rele. 

Acâsta este soția sa, a d6ua jumătate a ființei sale. 

În urma, stăruințelor ei, cu tâtă grâza ce o avea, 

la început, de a face un fapt așa de criminal, 

Macbeth se hotăresce a-și păta mânile cu sângele 
regelui său, pentru ca astfel să potă ajunge însuși 

rege. 

Macbeth merge forte repede cătră vina, tragică. 

Sunt însă eroi, cari progresâză f6rte încet pe calea, 

acesta, Un esemplu minunat avem in tragedia Hamlet, 

de Shakespeare, în care comiterea vinii tragice 

se traganâză forte mult. Conţinutul acestei tragedii 

e următoriul: 

Hamlet este fiul regelui Danemarcii. Deja după o lună 
de dile după mârtea bărbatului săi regina văduva Gertruda, 

mama lui Hamlet, se mărită după Claudiu, care devine încoronat 

de rege. În urma acâsta în inima lui Hamlet prinde adâncă 
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rădăcină bănuiala, în urma multor înprejurări, că tatăl săi 
na murit, cum se spusese, de mușcătura unui şerpe, ci ca, 
fost omorît, de Gertruda şi de Claudiu, ca aceştia să se 
potă lua, în căsătoriă. Gândul acesta îl preocupă tot mai 
mult, și îl indigneză tot mai amar. În fine ajunge de se 

„isoleză de tot şi de toti, uresce înverşunat pe mama sa, Și 
pe tatăl săă vitrig. Când regele Claudiu îi dice: „Pentru- 
ce nu ești mai vesel, mai ridător? şi de ce o întunecime 
necontenită îţi acopere fruntea?“ el răspunde: „Din potrivă 
stăpâne! mă supără o prea mare lumină.“ Între împreju- 
rările acestea şi în astfel de stare era, Hamlet, când vine 
la el un oficer Horaţii, preten bun al lui, căre'îi spune, că 
de trei nopţi, de când ţinie straje la curte, vede umbra, tatălui 
luă, a regelui mort, umblând prin curtea palatului. Atunci 
vede Hamlet mai clar, că „0 crimă negreşit, plutesce în în- 
tunerec,“ În n6ptea, următore se duce şi Hamlet la palat, 
la locul, unde i se spuse, că umblă umbra, să se întâlnâscă 
cu ea, hotăxiît, să-i și vorbâscă, dacă o va; vede. Când se în- 
tâlnesce cu duhul tatălui său, îl şi agrăesce. Tatăl îi vor- 
besce, ii spune cum a fost omorît de Claudiu, cum i-a 
turnat venin în urechiă, când durmia în grădină. În urmă 
umbra îl conjură, să'şi răsbune asupra lui Claudiu, dar pe 
mamă-sa, pe regina, să o cruțe. Starea sufletescă a lui 
Hamlet devine acum mai sguduită; linisce numai pote simţi. 
Cei dela, curte cred, că e nebun; în faţa lor se şi prefăcea, 
tot-deuna nebun. Devin de o parte Și el îngrijaţi, de altă parte 
se tem de starea lui. Poloniu, intendantul curții, esplică 
starea nefericită a lui Hamlet ca provenită din amorul, de 
care e cuprins față de fiica sa, Ofelia. Poloniu adecă prin- 
sese în timpul din urmă la fiica, sa nesce epistole de ale 
lui Hamlet, în care acesta, 'şi arăta, amorul săi cătră Ofelia. 
Regele și regina pun pe pretinii lui să-i procure distracţii. 
Guildenstern aduce o grupă de actori, ca să jâce la curte. 
Când Hamlet se întâlnesce cu directorul teatrului propune 
aceluia, să jâce piesa: „Mârtea, lui Gonzago“ rugându-l tot- 
deodată, să întroducă în piesă vreo câteva şiruri, ce i-le va 
da el. Adausul era o scenă, ce înfățișa mortea lui Gonzago 
la fel şi deopotrivă îndeplinită cu cea a regelui Hamlet, cum 
îi spusese umbra, că se făcuse adecă. Ac&sta era 0 Încer- 
care, pentru a constata, dacă e adevărată spusă duhului şi 
nu e cumva numai 0 înşelare din partea, vre-unni duch 
necurat. -
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„_- La teatru vine întrega curte, acolo e şi regele şi 
regina.  lHamlel şi Horaţiii ştudiază situaţiunea. La, locul, 
când se representă scena dată de Hamlet, când se spune, 
că lui Gonzago i sa. vărsat venin'în urechiă, când durmia 
îu grădină, regelui i-se face ră, se scâlă ca întăpat şi opresce 
continuarea piesei. Atunci Hamlet esclamă. „Ah! umbra 
n'a spus minciuni! ... Totul e adevărat!“ 

Spaimă, mare în cei de la curte. 
Sunt curioşi, să afle esplicarea lucrului, să cunâscă 

adevărata, faţă a sufletului lui Hamlet. Poloniu propune 
regelui să-i dea ocasiă să convină cu mama sa, să-i lase să 
vorbâscă şi el va sta ascuns în salon, sub o perdea, 
şi îl va asculta. Se întâmplă așa. Hamlet face îndată îm- 
putări mamei sale și îi dă să înţelâgă, că el ştie tot. În 
urmă acâsta, mamă-sa se turbură, îşi vede uriciunea păcatu- 
lui. “Hamlet dă cu sabia în fotografia mamei sale, ce atârna 
pe un părete. Regina se sparie; strigă după ajutor.  Poloniu, 
credând, că e pericol, dă să iesa de sub perdea. Hamlet 
îl obsârvă, îl străpunge, simulând credinţa, că e un guzgan. 
Se ivesce umbra regelui mort, care provâcă pe Hamlet, să 
înceteze acum. Hamlet înfruntă pe mumă-sa de ceea ce 
a păcătuit. Ei îi pare răi, se pocăeşce. Între acestea se. 
lățeşce vestea despre mortea lui Poloniu. Otelia înebuneşce 
când aude; Laertes, fiul lui Poloniu, jură, că-și va r&sbuna 

pentru uciderea tatălui săi şi nenorocirea surorei sale. 

După mârtea lui Palonius regele se teme mai mult; își 

teme acum şi viaţa și tronul. Dar nu numai atât; începe 

acum a-şi vedg păcatul! Se duce la, icnă şi să rogă, singur 

în odae. În momentul acesta întră Hamlet neobservat de 

rege. Era ocasiune să-şi resbune, să străpungă pe regele, 

dar reson&ză, să nu-l omâre tocmai în momentul închinării 

(regele era tocmai înaintea, icânei!) Își bagă spada în tâcă, 

„aşteptă o lovitură mai grozavă,“ întrun moment, când re- 

gele nu va avea nică un dram de virtute mântuitâre în 

sufletul său. 
__ Vine Horaţiu şi comunică regelui, că Laert în înver- 

şunarea durerii sale a răsculat tot poporul, care strigă acum 

„jos cu regele, să alegem pe Laert de rege.“ 

Când Laert, vine la palat, regele îl ambiţioneză să 

dueleze cu Hamlet promițându-i, că-i va unge spada cu venin, 

și că. va, îngriji, să fie acolo și un pahar cu otravă, pentru 

casul, când lupta nu va fi norocâsă. - Laert e învoit. Regele 

pune și pe Hamlet, când sa reîntors din Anglia, să dueleze.
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Când se reîntârce Hamlet, găseșce tocmai în mormân- 
tarea Ofeliei. Se duce și el la mormânt; se întâlnesce cu. 
Laert, care începe să-l însulte. | | 

Ajunși acasă se pregătesce duelul în felul hotărit de 
rege. Se luptă, Laert e atins. Regele bea pentru Hamlet și îmbie să bea şi Hamlet, dar acesta nu bea acum. Bea 
şi regina pentru Hamlet, dar bea, în necunoştința planurilor, din paharul cu otravă; cade jos. A doua ră e Hamlet atins puţin. Lupta se continuă; Hamlerv loveşce floreta lui 
Laert, încât îi cade din mână, jos. Hamlet la moment dă sabia sa lui Laert şi îşi ridică sie-şi pe cea de jos. Săbiile sunt schimbate. Hamlet lovesce pe Laert cu sabia cea otrăvită. Laert cădând la pământ 'mai are atâta timp să descopere lui Hamlet tote lucrurile ȘI să-i câră ertare. La audul imfamiilor : lui Clandiu, Hamlet îl străpunge şi după aceea mai bea şi pe otrava cea mai r&mas Și more. 

„Firea, caracterul lui Hamlet, se deosebesce ca 
cerul de pământ de al lui Macbeth. Hamlet nu e 
un erou-viteaz-pasionat, ci e un duch  filosofic-pasi- 
onaj. Acesta nu-și resbună asupra, lui Claudiu, deși 
ar fi avut ocasiune, până nu câștigă deplina convin- 
gere de vinovăția lui. 

Însuși dice: 
„Sunt plin de îngâmfare, hărțăgaş, ambițios, și's cuprins de mai multe ispitiri, de păcate, cât nu pot av6 gândiri, ca să le ascult, închipuire, ca să le dau o formă, şi vreme, ca să le pun în lucrare“ 

Știm, cât a încercaţ el, că să se convingă. 
Convenirea în palat cu umbra tatălui s&u nu Ia 
convins, nu-l determină la faptă, deși atunci jurase 
umbrei tatălui săă: „ordinul tă numai va mai trăi în 
cartea, gândirilor mele“. Aștâptă acum âră altă con- 
vingere. Etă cum vorbesce e] după întâlnirea, acesta. 

„Şi eu, ticălos, besmetic, inimă de glod, -stau nemișcat ca un nemernic şi nu crâcnesc nimic? ...... — nimic pentru un rege, căruia cu o mână criminală şi blăstămată i-sau răpit şi corâna şi vicţa? Sunt eu dâr cu dreptul un mişel? Cine mă numesce sce- lerat? ! Cine-mi strobesce tidva? Cine mă& pălmuesce ete
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De altmintrelea aș fi îngrăşat deja vuiturii cu hoitul acelui strigoii!" 

O spânzurat ruşinos, rob spurcat! O răsbunare!!!..... La sar-- 

cina ta! la lucru, creere al meu! ...... Umbra ce am văqut, se: 

putea, să fie un demon, căcă este îngăduit demonilor, să apară sub 

forme nobile şi să ducă la peire suflete întristate. Dar mă voii. 

convinge prin mine însumi. Da drama lui Gonzago va fi laţul, în 

care voii prinde sufletul lui Claudiu!“ 

Dar îndată începe a face ră refiecsiuni morale, 

începe ră a se arăta în firea sa, prea morală şi 

prea sceptică, decât să se pâtă hotări la faptă. Cu-- 
getă, când e singur, astfel: 

„Cine ar voi să geme şi să asude sub greutatea unei vieţă. 

obositâre, dacă n'ar fi groza unei vieţi nouă după mârte? Acâstă 

n6uă visţă, pe care nimenea n'o cunsce, din graniţele căreia nică 

un călător n'a pâşit spre noi, ne confundă voinţa într'o nedumerire. 

înspăimântătâre, şi ne hotăresce să îndurăm mai de grabă relele, 

de cari şuferim, decât să ne asvirlim în alte rele, ce încă nu le cu-: 

n6scem. În acest chip consciinţa face din noi toți nesce fricoşi, ne-: 

mernică; astfel tot focul hotăririi bărbătesci se stinge sub galbina.. 

lucire a gândirii bolnăvici6se, şi tot în acest chip întreprinderile cu 

masă ţinte şi de mari trebuințe, își schimbă drumul, se rătăcesc, şi 

îşi perd chiar numele de fapte“ 

Nică după ce se convinse la teatru de vinovăția. 

lui Claudiu, nu comite resbunarea, îndată. Odată, -la. 

ocasiune potrivită, amănă resbunarea, ca să vorbâscă, 

mai ântâii cu mamă-sa,; a doua 6ră, cănd 6ră avea o-- 

casiune, află pe Claudiu tocmai rugându-se înaintea. 

icânii. În faţa acestei scene astfel gândesce și simte: 

„Şi eu răsbuna-mă-voiii ucigând pe acesta în vremea tocmai, 

in care sufletu-i caută a se curăţi? atunci, cânde bine pregătit, 

pentru calea lui? Nu, în tâcă, spada mea, aşteptă o lovitură mai 

grozavă. Rogă-te dar, tu rege! restimpul, ce ţi-l las, va îndărgi 

mai cumplit hotărîrea mea; şi când el va fi beat, adormit în prada. 

turbării, jucând, suduind, sau făcând ori ce altceva, ce n'ar av: 

nici un dram de virtute mântuitore, atunci draga mea spadă, avin-: 

tă-l spre mine şi străpunge mi-l astfel, încât el să izbesca cu căl-- 

câiul în ceriu! şi sufietul lui să fie tot așa de blăst&mat şi tot așa. 

de negru, ca şi iadul, îu care va merge.“
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Vina tragică începe a o comite însă Hamleţ 
“atunci, când străpunge cu spada tabloul, ce înfățișa, 
“pe mamă-sa. Prin acâsta el a, atăcat deja, legea, 
morală.  Simțământul de fiu faţă de mamă a, fost 

“călcat.  Acâsta e păcat. Și Hamlet comite păcatul 
acesta, cu tte “că și umbra; tatălui săi îi pusese 

„la inimă respectul, ce trecue “să-l păstreze făţă, de 
„mama sa. Cădut în păcatul acesta urmâză și altul, 
“omoră şi pe Poloniu. Mârtea lui Poloniu atrage 
* după sine alienarea și în urmă mârtea, Ofeliei. 

Pe Claudiu îl ucide numai după ce aude din 
“gura lui Laert, la duel, şi de imfamiile din urmă ale 
“p&cătosului lui suflet, atunci îl ucide cu tâtă satisfacţi- 
unea, atunci comite vina tragică în mod complet. 

Hamlet e un caracter nehotărât, trăgănător. El 
nu pâte fi condus de voința, sa, la, faptele, la scopul, 
de care altcum era atâta, de pasionat. Nici pe Poloniu 
nu lar fi străpuns pâte, dâcă lar fi vădut în faţă, 
-dâcă nu i sar fi oferit acoperit cu un covor. 

ş. 26. Catastrofa tragică. 

Vina tragică, în care cade eroul, e mare, e ne- 
“ertată. Și fiindcă, eroul tragic are caracter forte 
„Puternic, vina, tragică comisă odată e Și irevocabilă, 
Nu ne putem închipui, ca, un erou tragic să se mai 
reîntorcă de pe calea, apucată, Și în consecuenţă să 
mai potă fi ertat pentru faptele sale, cari îi consti 

„tuesc vina tragică. Înaintarea, lui pe calea luată e 
„Sigură și tot atât de sigură e pregătirea, nenorocirii,
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a sorții sale tragice, „nemesis“, în care se perde cu. 

totul. 

Să vedem, drept esemplu, felul cum ne presen- 
t6ză, Shakespeare înăintarea lui Macbeth cătră catas-- 

tiofa, tragică.  Macbsth ucide pe, Duncan; acâsta e: 
vina, lui tragică. Prin comiterea acesui act devine,. 

ce e drept, rege, dar cu atât nu sa fericit; acum. 

vede, că e de tot nesigur pe tronul regal, căci Banquo- 

trăesce. El reson6ză acum aşa: 

„A fi aşa nu-i mult; 

Ci-a fi ş'aşa şi sigur. — Frica n6stră a prins 

În Banquo rădăcini; în regâsca. sa. fire 

Este un ce puternic, ce îmi inspiră grije. 

EI îndrăsnesce mult, şi pe lângă uri spirit, 
Ce nu cunâsce frică, mai are cumințţia, 

- . - Călăuza valorii la sigură, isbutire. 

Afară de el nu-i nime, de care m'aș feri, 

Şi dinaintea lui se plecă al mei geniu . 

- Precum ni sa vestit, că se pleca Anton 

i Sub spiritul lui Caesar. EI ocărt pe hârci, 

Când mie îmi dădură întâiu titlul de rege, 

Cerând ca să-i vorbâscă; atunci îl salutară 

Cu un profetic glas de tată al multor regi. 
Pe fruntea mea au pus dar o corână stârpă, 

Mi-au dat să port un sceptru uscat şi fără r6dă, 

 Menit, a-mi fi răpit de o mână de streini 

Făr' al pute lăsa la ai mei. De-i aşa, 

Pentrn neamul lui Banquo mi-am pătat constiința,. - 

Ucis'am pentru dânşii pe milostivul Duncan, 

Turnând astfel otravă în vasul păcii mele, 

Şi numai pentru dânşii? Aș fi lăsat în prada, 

Duşmanului comun a neamului uman 

_Eternul mei jurel, ca să procur corâna 

Urmaşilor lui Banquo? -- O! nu! mai vino 

S6rte, să mă lupt cu tine pân' la mârte! — 

Eră soţia sa adauge: = 
Nu câştig, ci pagubă ne-așteptă, 

Când am ajuns la ţel nemulțumiți de faptă:
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Mai bine r&mâneam în cele dărămate 

Decât s'aducă omorul fol6se îngăimate. 

Şi cu drept cuvânt se sălăsluesce temerea în 

“ei, căci stă cum gândesce și Banquo: 

Acum tu le ai tâte: Glamis, Cawdor, rege, 
Cum ţi-ai prorocit vrăjitârele cele; 

Şi ai jucat m& tem, un joc înşelător, 

Dar ele au mai spus, că nu at să rămâie 

La moştenirea ta, că eă sunt rădăcină 

Și tata multor regi. De pâte adevărul 
Să vie dela ele, precum cât pentru tie, 
Macbeth, s'aă împlinit a lor făgăduință, 

De ce cu împlinirea ce ţie ţi-ai adus 

N'ar fi şi pentru mine ele un bun oracul, 

Ce mi-ar hrăni speranţa! Tăcere însă. 

Trebue deci să, omâre pe Banquo şi pe Fleance, 
pentru ca să-și asigure tronul. “EI dice: 

„Dar mai degrabă cadă zidirea 'ntrâgă a lumii 
Și surpe-să pământul, decât să fim siliţi 
Mai mult noi a mânca, bucatele cu frică, : | 
Ș'a tresări prin somn speriaţi de grele visuri, 
Ce 'n veci ne urmăresc. Mai bine-aş fi cu mortul 
Ce pentru-a. mea odihnă, odihnei am trimis, 
Decât aş pătimi tortura. sufletâscă, 

Cu care mă8 muncesc. 

Macbeth e acum de părerea că: „păcatul prin 
“pecat ajunge la tărie“. Angajază ucigașii, cari îns6 
nu pot lovi decât pe Banquo. Fleance fuge. Macbeth, 
e de părere în urma acâsta că: „In fiu a cădut pri- 
mejdiosul șerpe, dar vermele-a fugit“. Grijile i se 
înmulțesc. Merge la vrăjitâre să le întrebe de 
„sortea, sa. Ele îi răspund: 

„Macbeth, Macbeth, Macbeth, de Macduft te feresce“. 

Apoi: 

„Fii crud şi îndărătnic, cu rîs cu defăimare 
Intîmpină, pe toți, căci 'n'a avut născar6 '': 
Din femee acela, ce are să te "nvingă.-
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Ca leul fi viteaz, nu-ţi pese de nimic, 
Vor ţipa, vor răcni tradările, puternice | 

Te vor ameninţa, se va scălda în sânge _. 

Intrâga omenire, dar n'o putea învinge. 

Pe Macbeth, până când pădurea dela Birnan | 

N'a veni să-ți atace, pe deal la Dusinan 

Castelul părintesc*” 

După acestea Macbâth înta6bă vrăjitbrele: „De 

are să domnâscă moștenirea, lui Banquo pe regatul 

acesta“ ? Ca răspuns i se presentă opt regi; cel de 

pe urmă ţine o oglindă, în care Banquo zimbind şi 

cu un aer de mândrie îi arată pe urmaşii săi. Când 
vine acasă, i se anunţă, că, Macduft a, fugit în Anglia. 

Dă, deci de un noi moment cualificat, să-l agite, să-l 

pună din nou pe gânduri, să-l facă și mai crud, 

să mai ombre. In fața acestei vești el.așa esclamă.: 
„O vreme, tu-'mi împedeci grozavele 'ntreprinderi. 

Nici odată n'ajungem fugarele proiecte, 

De nu merg la un loc ideile cu fapta. 
De astădi înainte pârga ihimei mele. 
Fie pârga şa mânii. Corâna pe gândiri . : 

Atunci nu mai punem, când facem ce gândim. 

Acum voiă da năvală în castelut lui Macduiff, 

Il: voiă lua, şapoi sub sabie voii pune 

Nevasta-i şi copii şi toţi câţi se mai ţin 
"De seminţia lui. Nu-i fală de bufon; 
Nu se răeesce gândul şi fapta-i şi făcută, 

Astfel devine Macbeth din pas în pas tot mai 

aprâpe de prăpastie. Nu se mai pote opri de-a 

ucide. În tâtă ţera e urgisit din causa crudimii 

sale. Şi cu tot dreptul, căci ţâra ajunge sub cele 

mai triste împrejurări. Situaţia, produsă o arată 

Rosse, un nobil englez, astfel: 
„O vai! s&rmana ţâră, ce a ajuns a se teme 

“Mai singură de sie! Pe care n'o putem
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Numi a n6stră mumă, ci al nostru mormânt, 

Și unde acela numai ce de nimic nu ştie 
Se vede încă, zimbind; de gemet de șuspinuri . 

E aerul străpuns; durerea cea mai vie 

Ne pare ceva dilnic şi nime nu întrebă 
Cine-a murit, când sună clopotul de msrte; 
Viaţa, celor buni se trece mai de. grabă 
Decât fidrea la sin, murind făr'a, fi bolnovi,; 

Macbeth no mai pote duce... Vin apărătorii 
țării şil omoră. Căderea lui Macbeth -e și. de. tot 
naturală... | | 

Din esemplul acesta se vede clar, cum eroul 

tragic, după comiterea vinii tragice, provâcă; între 
el și universal luptă, și cum lupta trebue să pro- 

vâce căderea eroului. În' lupta acâsta puterile nu 
sunt egale. Cu cât lupta înainteză, cu atât vine 
mai evidentă, neegalitatea puterilor. Puterea uni- 
versalului' faţă, de a eroului e cu mult rai mare. 
De aceea, e natural, că eroul tragic să fie silit să cadă. 

Căderea acâsta se numesce „catastrofă.“ 

„Prin catastrofă universalul îşi validitâză, puterea, 
principiile sale; persâna, eroului cade, ear ordinea mai 
înaltă devine rehabilitată. Catastrofa o putem con- 
sidera, deci de o r&splată naturală, în formă de pe- 
depsă, ce o dă universalul eroului pentru. greșala, 
de care sa făcut vinovat; Păcatul trebue ispășit. 
Acestă lege e și naturală și morală. De sub legea: 
acesta, nime nu se pâte scăpa. Şi catastrofa, e va- 
liditarea unei: asemenea, legi. 

Se impun acum d6u€ întrebări: 
I) din ce să constee catastrofa? şi | 
Il) prin ce mijlâce să se provâce catastrofa ?
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I, Dia. ce să conştee catastrofa? 

“Ped&psa,, ce o dă, univerăalul eroului trăgic, 
trebue să-l .nimicâscă pe acesta. E întrebarea, îns: 
cum avem să înțelegem. acestă, nimicire ? Trebue ne- 
condiţionat, să mâră eroul? Se susține din unele părţi, 
că trebue. să moră, 6r din altele, că nu e indispen- 
sabilă mortea, fisică, Susţinătorii părerii. dintâiti dic, 
că dacă sufletul cuiva e atât de mult cuprins de 
vre-o pasiune mare, cum trebue să, fie cuprins Șu- 
fletul eroului tragic, atunci el. nu se pâte opri în 
lupta sa până nu e de tot nimicit, până nu mâre. 
Acesta, trebue să se întâmple așa, se susține, căci 
dacă am ved6, că nu mâre, am pute crede, că ne- 
norocirea trimisă de universal nu e atât de amară, 
cum sar fi cuvenit, sai că contradicerea, între ideile 
și scopul eroului și între principiul universalului nu 

e atât de mare, ca să recâră, căderea totală a ero- 

ului. Ba dacă nu more, te-ai mai put aştepta, că, 

eroul tragic scăpat odată să să rehabiliteze 6răși şi 

să se apuce de alte lucruri. Pe basa acssta, se pretinde 

apoi mortea fisică: a eroului . tragic deodată cu ni- 
micirea ideii, pentru care sa luptat. Faţă cu acâstă 

părere se susține din cealaltă parte, că nu e absolut 
necesara nimicirea eroului tragic prin mârte fisică, 

se dice, că în ideea, rămânerii în viâţă încă se află 
uneori moment tragic. În tradiţia popsrelor aflăm 

d. e. casuri, unde remânerea în vi6ță e considerată 

ca pedâpsă îngrozitâre. Aşa d. e. jidanul Ahasverus, 

croitorul din Jerusalim, care n'a lăsat pe Isus Christoş 

să odihnâscă înaintea casei -sale,. când mergea cu 

11
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crucea, în spate spre Golgota, a fost. afurisit, ca să 

nu moră nici odată. Tot așa se dice, că a fost a- 

furisit jidanul Chertafilos, care a stat pe pragul ușii 

lui Pilat şi a pălmuit pe Christos, când a eșit din 
casă. De aceea, acum umblă, rătăcind prin lume și 

tot la o sută de ani se bolnăvesce şi după aceea 

sr întineresce; astfel nu pote muri nici odată. Mai 
grozavă pedâpsă ca cea dictată lui Cain încă nu 

ne putem închipui, deși pedâpsa lui n'a fost morte 
fisică.. În înţelesul acesta, se pote deci admite sfârșit 
tragic și fără mârtea, fisică a eroului, dâcă, acesta, cade 

în suferințe atât de cumplite, încât devine destul 
de nimicit, în calitatea sa de eroi și om, de acele 
suferințe. Și acestă, suferință, ne pâte da impresia, 

celui mai grozav tragic. În casul acesta, eroul se 

nimicesce total în partea sa -psichică. R&mas numai 

cu partea fisică, fără nici o voință și peste tot fără, 

nici un ideal, nu mai are nici o valâre, nici o pu- 

tere, devine absolut imposibil. Şi dacă nu a murit, 
visța, lui nu i-o mai putem considera de-o adevărată 

vi6ță,. 
În Bânk-ban, tragedia, lui Katona, avem un 

esemplu frumos. 

Obiectul acestei piese e luat din istoria maghiară, 

de pe timpul lui Andreiu II., când era atât de pă- 

căt6să influința, principilor germani adunaţi la curtea 
regescă în urma, căsătoriei regelui cu o princip6să 
germană, | 

Regele maghiar Andreiă 77, e dus în Galiţia, 
unde avea r&sbâie. Acasă, în ţâră, domnesce des- 
potismul soției sale Geriruda, a fratelui acesteia,
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Oito:şi a altor prinți germani.  Nemulțămirea, și in- 
dignaţia, generală a nobilimii şi a poporului maghiar 

a provocat o conjuraţiune, a cărei ţintă era: omo-. 

rrea, reginii, causa tuturor r&utăţilor, și eliberarea, 

țării de sub influința, străinilor. “Capul conjuraţiunii 
era, nobilul Petur. Acesta, observând, că fratele reginii, 

principele Otto, caută continuu ocasiune de a se în- 

tâlni cu frumâsa Melinda, tânăra soţiă a, palatinului 
Bank, care se afla, cu regele în Galiţia, se hotăresce, 

să încunosciințeze pe Bank despre planurile urzite 

contra familiii lui, credând, că în urma acâsta banul 

sigur va fi câștigat pentru partida, revoluţionară. 

Bânk-ban se și reîntârce acasă tocmai când în pa- 
latul regesc se tine o petrecere dată de regina 

Gertruda, la stăruința fratelui săi Otto, care voia, 
să-i facă cu ocasiunea acâsta, cunostința, Melindei. 
Ajunge în sală, unde se și convinge de faptul, că 
Otto în adevăr voia cu amăgiri viclene să seducă 

pe soția sa; acâsta altcum la respins. În mintea, 
lui Bank se înrădăcineză idea, că regina e de vină, 

știind şi 'ea, planul făcut de Otto. Se hotăresce să 
mârgă în mijlocul eonjuraţilor, dar nu însă cu scop 

să se arunce în braţele lor, ci cu scopul,- să-i aducă 

la credinţă cătră: rege și după aceea, să-și resbune 

“în contra celor vinovaţi. Îi și succede să convârtescă, 

pe toţi. conducătorii conjuraţiunii. Întraceea un to- 

varăș al lui Otto, Biberach, aflând de ințenţiunile 

conjuraţiunii și temându-și vi6ța, tocmai. când în 

palatul regesc se punea de cătră Otto cursă să 

prindă, cu puterea pe Melinda, străbate în fugă mare 

în adunarea. conjuraţiunii la banul Bank, cu scop de 

11%
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a;i:se. lingușii înaintea, lui, deși însuși învățase pe 
Otto, şi-l provâcă, să grăbâscă la .palat, ca să-și sal- 
veze,; cât mai e timp, on6rea sa și a familiei. Bânk 
alârgă îndată acolo... Ajunge însă prea târdiu, — 
Otto desonorase pe Melinda. cu forța. Bânk crede, că, 
șii: soţia, sa, însași e vinovată; o insultă și și blastemă, 
ȘI. :copilașul, ce. la avut cu ea. Melinda, înebunesce. 
Bânk: se aprinde. acum de o mânie nebună. în contra, 
reginii. Și când âude și din gura. damei de curte, 
din. a. Isidorei, că regina a fost. conducătârea cursei, 
și când aude zugrăvită» și sortea, nefericită, .a, ţării, 
tot din pricina reginii şi a rudeniilor ei, — se ho- 
tăresce, să omâre cu mâna sa pe Gertruda. Bânk 
năvălesce în palat, și în urma sa o câtă de conjuraţi. 
Când : ajung în departamentul reginii sosesce Și 
Otto, câre tocmai ucise pe Biberach Și acum fugise 
dinaintea conjuraţilor. Palatinul îi insulta, pe amândoi. 
Biberach fuge, 6ră regina se repede cu pumnalul 
asupra lui Bânk, care însă, smulgându-i pumnalul 
din mână, o străpunge cu el. Ajung aci şi conjuraţii; 
Și în urmă, şi regele, care află de tâte cele întâmplate. 
Banul. declară, că na, făcut nici o crimă, ci a. pe- 
depsit după merit. Dar în urmă se constată, că re- 
gina a fost absolut nevinovată, eă ea nici n'a avut 
cunostință, de planurile fratelui săi. În urma, acâsta; 
i-se deschid porţile nefericirii. celei mai grele. E frânt 
îndeosebi după, ce vede Și cadavrul soției sale omorite 
de Gmenii lui Otto și aude, că, întreg castelul său 
e pustiit. Vin și alte consecințe: E desconsiderat 
și alungat dela, curte, nobilii nici nu mai voiesce 
să 'Și mat'ridice spada, contra lui, mai apoi și e huiduit
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din -ţeră. Bânk este eroă tragic în tâtă, puterea 

cuvântului: Banul Bânk nu more morte fisică.: Acâstă, 

împrejurare însă nu detrage nimic din puterea. și 

efectul tragicului acestei piese, căci Bânk: este; cu 
desăvârșire nimicit moralicesce, nimicit. că om de 
stat, ca, patriot şi ca supus al regelui maghiar, ca 

magnat, ca soț al femeii sale, şi consumat în; tâtă 

puterea, sa, fisică, lipsit de întrâga armatură, cu câre 

sar fi putut lupta, așa, că tot nu mai pote.asista, 

Că nu a fost omorît și fisicesce după tâte acestea, 

e lucru secundar.. Nimicirea îi e destul de completă 

și aşa cum e, ca să putem. ved și simţi, că; congo- 

larea, ori rehabilitatea, lui e o imposibilitate.: - | 
Tragedii de felul acesta, sunt însă puţine. „i. 

La Grecii vechi era mai des obicinuită catâs- 

trofa fără, mârte fisică. Astfel sunt Xerxes de Ai- 

schilos, Kreon și Oedipus de Sofocles. 

La tot casul tragicul e însă mai complet, d6că 

eroul cade și se nimicesce : și trupesce. E și lucru 

firesc. Eroul e cuprins în tâtă ființa sa de idea, 

luptei tragice. Mai natural trebue să ne apară, dâcă, 

vedem, că se nimicesce cu tâtă fiinţa sa, cu trup 

și cu suflet. Shakespeare așa, își nimicesce eroii săi. 

II. În ce formă și prin ce mijlâce se provâcă catastrofa? 

“Forma, prin căre “se îndeplinesce  catastrora, 

depinde tot-dâuna dela felul vinii tragice. : Trebue 

să, fie legătură între felul caţastrofei şi “felul vinii 

tragice. Numai așa ni se va arăta catastrofa na- 

turală. În interesul acesta nu se pâte admite, “ca să 

nimicesci pe eroii prin -0ri ce pedepsă. Acâsta, trebue
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să se potrivâscă cu firea și vina tragică a eroului. 
Pe copilul mic, care și-a lăsat jucăriile în disordine, 
nu îl pedepsim d. e. lipsindu-l de cină, ori. amâdi, 
nici bătându-l, ci luându-i jucăriile. Asta, e pedep- 
sirea, naturală. 'Tot în mod natural. devine pedepsit 
și eroul tragic. Macbeth msre în luptă, căci aşa i 
se cuvine lui ca, soldat viteaz, care a comis omoruri: 
tot așa Richard; Antigone, care a călcat o lege; 
m6re în urma unei osânde; Coriolan, care a umblat după 
r&sbunare, e făcut imposibil prin asasinare; Brutus, 
care a ridicat sabia, mâre de ea. Romeo și Iulia, 
orbiți- în amorul lor, mor în urma, unei nechibzuii, 
prin sinucidere; Othello, care 'ȘI omoră, nevasta .pro- 
priă, se sinucide; Aias, care e prea. mândru, e ni- 
micit prin “nebunia, căre-l duce. a să batjocuri pe 
sine însuşi în modul cel. mai nedemn, fapt, care-l 
conduce apoi şi la, sinucidere. 

Se înțelege, nu cade numai eroul principal, ci 
cad tâte persânele dramatice încurcate în vina, tra» 
gică. Și fiind-că se pste întempla, că, principiul, de 
care e doborit eroul tragic, să nu fie principiu destul 
de just, atunci cade și representantul universalului. 

În privinţa, mijlcelor, de cari se folosesce ini: 
verșalul, pentru ca să nimicâscă, pe „eroi, ele pot 
fi o putere: s6ă 

1) esteridră, să 

2) interidră, s6u 

'3) și esteriGră și interidră, - :
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1) Căderea, eroului tragic prin o putere esterioră, . 

în casul acesta contrarii, pe cari i-a provocat 

eroul, îl fac pe acesta la un moment dat de tot 

imposibil, fie că "1 omoră, fie că 11 nimicesc pe altă 

cale. Eroul deci e pus în faţa, unei puteri esteridre, 

căreia, îi dă pept până atunci, până când cade îna- 

intea, ei.  Conștiinţa, judecata, sa, internă, i-a rămas 

liniștită, nu Pa consumat. Așa cade d. e. Ovidiu în 

piesa, de Alexandri. Ovidiu e disgraţiat de August. 

Afară de acâsta mai are şi alţi dușmani. Când află 

August, că Ovidiu și lulia, nepota sa, se iubesc şi 

se convinge, că nu-i mod de a-i despărți, expatri6ză 

pe Ovidiu la Tomis, unde și more. Așa d. e., e şi 

căderea tragică a Antigonei. Prin fapta ei provâcă 

pedâpsa, lui Kreon, care o osîndesce. Antigone stă 

faţă de acestă pedepsă liniştită, fără mustrare de - 

consciință pentru faptele sale. Romeo şi lulia tot 

asemenea, de o putere esteridră sunt nimiciți. 

2) Căderea eroului tragic prin o putere interidră. 

Al doilea cas e, când nimicesce universalul pe 

eroul tragic prin o putere interidră. In asemenea, casuri 

universalul deştâptă în eroă conștiința vinii sale. 

O deşteptă, dar pr6 târdiu, după comiterea, vinii 

tragice, după ce adecă pasiunea lui e potenţată la 

cel mai înalt grad, așa, că eroul tot nu se mai pote 

îndrepta. Se provocă însă prin acâsta o luptă, o 

sbuciumare internă sufletescă, care se termină numai 

cu nimicirea eroului. Eroii de felul acesta, de cele 

mai multe ori se sinucid. Atât de grozav văd ironia,
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tragică: & 'esistenţiei lor: încât "nt se: mai pot linişti, 
conștiința, îi nimicesce ; nu; află scăpare contra -chi- 
nului conștiinței, decât luând refugiu la, sinucidere. 
D. e. Oiello, care a, fost, condus de. principiile celg 
Inaj. distinse, de ondre. și iubire, ajunge. acolo, ca 
să se simtă batjocurit și insultat tocmai în senti- mentul iubirii și al “Onorii, de. aceea, își „ucide soțiă. 
Când însă află că o intrigă, a fost la mijloc, că a 
fost sedus de Iago, câ, soţia. sa, a, fost, nevinovătă, 
“nu mai pote trăi, Astfel de remușcări, ale constiinţei 
îl. apucă, încât ajunge să se sinucidă. Universalul a | 
nimicit pe Othello în forma, unei, puteri. intericre. 
Când e provocat de Gratiano, ca, să se predeit ca supus 
legii criminale, Othello, care mai are la, sine armele 
sale, astfel vorbesce lui Grâtiano; „Uitaţi-vă, am. - arme, 0 spadă, cum nu cred să fi lucit vre-o dată în mână de soldat o altă mai frumoșă, Mi-a, fost Și mie vremea, în care micu-mi braţ și astă bună spadă îmi deschidea un drum prin mult mai grele piedici, 
decât de mii de ori propeala, ce-mi impui... 

„Dar, ah! deşartă, fală! Cine-și conducă sărtea.? 
Acum sunt tâte altfel. Nu ţe nspăimânta,: deși mă vedi cu arme: aci sferșesce calea-ini, ăci 6 'ţ6lul 
mei, stațiunea cea din urmă a navigării mele . ..; Ce te retragi în tâmă? De g€ba, te 'ngrozesci. Atacă 
pe Othello c'o simplă tristiă numai și sigur îl învinge. Șapoi unde ar put6: Othello să mai 6igă ?! Ce aer 
ai tu acuima fiică a durerii. Ah! palidă ca, pânză! Când vom 'mfăţișa, la. ultima, chemase acest aspect 
al tăi, m'aruncă din ceriă în locurile: acelea, în 'cazi 
mă aştept neîmpăcate -furii. Eşti rece scumpa mea?
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Întocmai cum a fost și castitatea; ta! O sclave blăs- 

t&mat!  Goniţi-mă voi dragi cu biciul - de aici, nu-s - 

demn de-a mai privi divina, înfăţoșare a, frumseţei 

tale! Zvânliţi-m& în vârtejuri, pârliți-mE 'n puci6să, 

spălaţi-mă în mări de flacăra, licidă! Ah! Desdemona!“ 

Brutus din Iuliu Caesare; amicul și favoritul lui 

Caesar, dâr. și cel mai înfocat iubitor al libertăţii 

şi al republicei; el vede în Caesar un tiran, un pericol 

al: republicei, .de. aceea se rescâlă, contra lui Caesar 

i 71 .omâră; Se începe însă reacţiunea în contra, lor. : 

Republicanii în frunte eu Brutus sunt învinși. Brutus 

vede, că, lupta sa, fapta sa, a acelerat sosirea, mo- - 

narchiei.. -E], care. a jertfit, ce a avut mai scump 

pentru libertate și: pentru: ideile. republicane, . vede, 

că chiar în urma faptelor sale sa întărit monarchia. 

De aceea, când se yede bătut pe câmpul de luptă, 

atât de mult îl mustră 'conștiinţa, încât se sinucide. 

Starea, sufletâscă a lui Brutus se cunosce din urmă- 

torea,: discuțiune, ce 0 are cu: Volumniu, servitorul 

său, înainte de şinucidere:. - 

Brutus: Rog vino încoa Volamniu, 1 un cuvânt. 

Volumniu: Ce vrei, stăpâne ? 

Brutus: Ecă ce, Volumniu: 

: „Duchul lui Caesar. mi s'a înfățișat 

Ta: două rânduri, ' riâptea. Mai întâiă 

„La Sardes, şi asâră la Philippi. 

Ştii tu, ceasul mi- -a venit. 

Polumniu: Nu, nu, stăpâne. - 

Brutus: Ba Ga, sunt sigur, c'a venit, Volumniu. 

'Pu vedi, cum. merge lumea. Inimicul 

Ne-a âdus la marginea prăpăstiei; (armă î în depărtare) 

Mai demn e a sări în:ea. noi singuri, -- 

Decât a aştepta să ne îmbrâncâscă,. 

Ştii, că am mers la șeâlă împreună:
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"-- Şi''n puterea vechii dragoste 
Te rog, Volumniu, ţine-mi sabia 
Pe când m'arunc într'ânsak, 

Și după aceea, dice: 
„Caesar fii acum în pace, 

„Nu te-am. ucis pe jumătate astfel 
De bucuros, cum mă ucid pe mine“, — 

III. Căderea eroului tragic prin putere interioră, 
- și esterioră,, 

Catastrofa e mai puternică, când universalul 
nimicesce pe evo atât prin o putere internă cât și 
esternă. În asemenea cas eroul ajuns între două 
focuri e straşnic atacat din două părți: de consciința, 
să și de dușmanul, respective de dușmanii săi, re- 
presentaţi în dramă tot-d6una, prin pers6ne potrivite, 
Richard e ucis de Richmond în lupta, dela, Bosworth, 
dar sufletesce era, sdrobit înainte de a se începe 
lupta. Umbrele sufletelor ucise de el, cari i-se arată 
n6ptea cu vorbe de blăstăm, sunt dovedi evidente 
despre sbuciumările interne Și mustrările aspre ale 
conștiinței lui Richard. Aceste umbre, vorbele” lor, 
blăst&murile dictate, nu sunt altceva, decât reflexul 
stării sufletesci, de care e cuprins Richard în aceste 
momente, înainte de ce sa, culcat adecă, După ce 
se deștâptă, se simte omul cel mai desperat. Etă, cum 
se arată Richard în momentele acestea, EI dice: 

„Schimbaţi-mi calul iute! — legaţi-mi rănile! — 
Christâse miluesce! — Incet, era un vis. — 
Fric6sa constiinţă amarnic mia muncit! — 
Ce vânătă-i lumina! e tocmai miedul nopţii! 
Înăduşala rece de frică m'a. cuprins. 
De ce mă tem? — ge mine? Alt nimeni nu-i aici: 
La Richard ţine Richard: aș dice, eii sunt eă,
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Sunt ucigași aicea ?“Nu, da, căcă 'stint; aicea: 

Fugi dară, — dela, mine? Prea bine m'am gândit: 

Să mă r&sbun.. Pe cine? — pe mine!.pentru-ce? 

Dar pentru ce aş ţin€ lă mine?- Am făcut * 

Vre-un bine mie însu:mi?.-Nu, din norocire. 

Mai lesne-mi vine-a crede, că singur: mă urăsc; * 

Din fapte urici6se, ce însu-mi am comis. : 
Sunt un mișel: acuma, min, nici decum nu sunt, 
Vorbesce-te de bine: ba, nu te linguşi. 
Constiinţa mea, o mie de glasuri pâr că are: - ! 

Şi fie-eare sunet chiar astfel :glăsuesce: 
Dar sunetele tâțe îmi spun, că sum mișel, i 

Sperjur, sperjur la culme şi ucigaș la culme, 
Şi altele se 'nşiră. strigându-mi ptihovati, 
Voiti dispera, căcă nimeni la. mine numai. ţine; 
Şi d'aş muri nică unul n'ar fi ca să mă plângă: | 

De ce m'ar plânge alţii, când singur pentru mine | 

Nu pot să simt vre-o milă? Mi sa.părut în vis,: 

Că, sufletele celor, pe cară i-am ucis, 

Ar fi venit la ușă şi tot ameninţa 
O aspră r&sbunare pe Richard pentu mâne. 

Tot în felul acesta .e și sfârșitul lui “Macbeth. 

Aci universalul e representat prin Macduff, și armata. 

lut Malcolm. Macduft îi tăiă capul lui Macbeth; 

nimicirea e deci: produsă prin O putere esternă. Dar” 

până la momentul acesta, Macbeth atâta sufere. 

sufletesce, încât putem presupune, „că . jumătate. 

era deja nimicit prin o putere internă, prin chinurile 

sufletesci, cari îl mistuiseră. Macbeth a v&dut îndată,. 

după, omorirea, lui Duncan, că n'a făcut bine. Îndă-- 

răpt însă nu mai putea, trebuia, 'să mârgă, înainte. 

Înainte însă nu putea, decât omorînd și 6ră, omorînă. | 

Omâră, ca să se asigure; dar când omorul era, să-- 

vârşit, vedea, că tot nu era asigurat. Prin asta. 

însă i-se tot măria neliniștea.. Deja ia prima, omorîre 

încep mustrăzile de conștiință. După omorirea, lui: 

Duncan. astfel ni se arată:
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„Cine să fie 6re?* În ce stare am ajuns, 

De fie-care vuet cu spaimă mă uinple ? 

Ce mâni sunt acestea? Ha! ochii ele 'mi scot. 

Put&-va:- Oceanul al marelui Neptum - 

Să spele mâna. mea vre-odată de acest sânge? 

O nu; mult mai uşor va put6 mâna mea 

Cu purpură să dea nemărginita mare 

Făcând din verde roș“. - 

„A şti de fapta mea! Mai bine nu aş şti, 

Cam fost et vr'odată. Trezesce, tu bătână, 
Pe Duncan! aș voi să fie cu puţinţăi. — 

După uciderea lui „Banquo“ așa îl apucă frica, 
-de ce a făcut, încât halucinsză, despre umbra lui Banquo. 
“Când camerarul său îi aduce vestea, că se apropiă 
-Gstea englezâscă, Macbeth astfel vorbesce servitorului: 

Lipsesce de aică! -- 
Seyton — Mi se face grâţă când privesc 
Seyton! înc'odată! acâstă lovitură 
ME 'ndrâptă pentru 'n vecă, sai pentrun veci m'ob6ră. 

„Destul am vieţuit, calea vieţii mele 
Odată 'n uscăciune în frunzele de tâmnă, 
Şi tot ce îndulcesce o vîrstă 'naintată, 
Ca. dragoste, respect, ondre şi amici, 
Nu-i dat să le mai am, ci 'n locul lor blăstemuri 
Cu atâta mai adânci, cu cât sunt mai tăcute; 
Încredintără din gură deșerte ca, suflarea 
Și încă ei pe acele mi le-ar tăgădui. 
-Voios inima lor de-ar fi mai îndrăsnâţă, - 

DI Seyton! 

Era când i se spune, că „vine pădurea dela, 
Birnam pe deal la Dusinan“, e grozav de desperat, 
ceea, ce se vede destul din aceste vorbe ale lui: 

„De este adevărată vestea, ce 'mi aduc, 
Să fug, oră să rămân, tot nu mai e scăpare.” 
Începe a “ini fi urât chiar luminosul s6re, 
Aş vre să se sfărîme sădirea, 'ntregă a lumii! 
La arme! Să se tragă clopotul de. alarmă! 
Stârniţi-vă, furtuni! perzaniă ! te-aștept! 
De am să mor, vreaii să mor, cu cuiraşa pe pept“...
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Şi când: aude din însași gura lui Macduff, carei 
stă față 'n luptă, că el a fost smuls înainte de vreme: 
din sinul mamei sale, Macbeth e frânt, e esas- 

perat de tot. El vede atunci, că ce i-a dis vrăji- 

tOrea „căci.na avut nascere din femeiă acela, ce 

este să_te învingă“, în ce a, avut atâta, încredere: 

până acum, nu mai are valâre; vede, că a dat peste: 

omul menit să | învingă.  Macduff îl și birue și îi 

taie capul.: 

$. 27. Ironia tragică. 

Am vă&dut în cele precedente, că eroul tragic: 

ajunge, în urma, firii sale și în urma luptei, ce i sa. 

încins, să se nimicâscă. Eroul a avut tendințe și 

voințe mari și desfășură, pentru realisarea, acestora. 
forță, multă. Cu tote acestea, resultatul e de tot 

altul, decât cel voit. Nu numai, că nu se alege 

nimic de tâtă sforțarea puterilor sale, dar i se mai 

aduce și nimicirea, cu ideă, cu tot, a luptătorului. Resul- 

tatul luptei deci e tocmai contrarul dela, acela, pentru. 

care sa luptat. Eroul voiesce să se valoreze cu. 

ideile, cu tendinţele sale, dar în loc de acsâsta tocmai. 

prin ele se nimicesce pre sine, perdendu-și și val6rea, 

care o avuse mai înainte. Acest fel de demers- 

al acţiunii din tragedie se numesce: îroniă tragică. 

"Aristotel o numesce: peripetiă. Xerxes se credea, stă-- 

pânul ceriului și al pământului, c când a plecat contra. 

Greciei, și deodată i se nimicesce tâtă puterea tocmai 

în Grecia, la Salamis; - Macbeth e general şi than. 

renumit; vrea însă să ajungă mai mare, rege. Și în 

sfârșit cade lovit, tocmai de mâna lui Macduff, pe:
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„care. îl uria atât de mult; Richard al III, care 
“credea, că, tâte' le pâte câștiga, perde în-urmă, de- 
„odată, tot, și e omorît tocmai de un eroi, pe care 
îl desprețuia atât de mult, de Richmond. Ironia 
“tragică e mai grozavă, când eroul cade lovit tocmai de 
mijlocele, de cari s'a apucat, ca cu ele să se feri: 
-câscă, ori ca să scape, când a, simţit . pericolul 
-amenințător: apropiindu-se. = e 

Dragomir din „Năpasta“ omâră, pe bărbatul Ancei, 
pentru ca să, iee el de soţie pe acâsta Și să se 
fericâscă cu ea; da tocmai prin ea dă de neferi- 
cirea,: cea mai mare. “Oedipus fuge de acasă, ca să 

-nu cadă în păcat, dar tocmai pe cale face păcatul, 
de care se feria: omâră pe tatăl său şi după aceea 
mai ia şi de soție pe mumă-sa. Romeo și lulia, sunt 
nimiciți tocmai prin mijlocul, care și-l aleseseră să 
„scape și să-și afle fericirea, prin băutura, călugărului 
Laurenţiă. Regele Lear vrea să, propage iubirea și prin 
„ea crede să se fericâscă, pe sine ȘI să-și fericâscă țara, 
dar ajunge la, contrariul, Verbey voiesce să ajute 

“țerii, patriei, în timp de. rea, încercare, prin alipirea 
ei cătră Turci, dar știm, că tocmai prin acâstă po- 
litică, se crează, pentru Ungaria o situaţiune și mai 
fatală, : 

_Ș. 28. Efectul tragediei asupra sufletului 
„, Diivitoriului, 

Ne-am ocupat; fârte mult de tragedia, „Macbeth“ 
“tractând principiile estetice ale tragediei. Îi cundscer, 

sigur, tâtă basa, tâtă ființa și tot rostul ei. Ne vom 

pute deci bine reproduce şi înfățișa înaintea, ochilor
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noștrii sufletești desvoltarea. acţiunii tragice din 
Macbeth, ca, trecând .pas de pas prin composiţia, 

dela început și până la, sfârşit, să ne dăm înşine 
s6ma de felul efectului, ce ni-l pâte. lăsa acâstă, 

tragediă, în inima, n6stră. Se înțelege, după, felul cum 

ne impresionsză tragedia Macbeth, ne va, impresiona, 

și celelalte tragedii. Să vedem dar: 

Macbeth nu ni se arată îndată pe scenă; mai 

întâiă dă, ochiul nostru de 3 vrăjitore, pe o luncă, 

între tunete și trăsnete.  Vrăjitârele se vorbesc, să 

se adune într'amurgul serii, pe lunca, dela, Fores, 

castelul regelui Duncan. — „Cu tâte să venim, pe 

Macbeth acolo avem să-l întâlnim“, dice una din 
ele. Acestea dispar apoi.  Urmsză sunet de bătăliă. - 

Regele Duncan și fii săi: Malcolm și Donalbain vin 
din castel însoțiți de suita regescă. Acolo sosesce un os- 

taș rănit, care le povesteșce despre cursul luptei în 

verșunate, purtate de 6stea regâscă, despre: mărimea, 

și tăria dușmanilor, despre vitejia, înaltă a, lui Macbeth, 
care a înfrânt puterea dușmanilor. Sosesce și thanul 
de Rosse, dela care tot lucruri mari audim “despre 
Macbeth. Regele nu mai pâte de bucurie. Trimite 

soli, să salute: pe Macbeth cu înalte distincţiuni. 
Sigur până a nu ved6 persâna lui Macbeth, 

şi numai pe basa celor audite, ne-am făcut deja 

cea, mai impunătâre ideă despre el. Deodată vedem 

însă venind cătră castel și pe Macbeth, însoţit de 

Banquo.  Figura-i ne va impresiona acum cu totă 

puterea, cuvântului „sublim“. EX se întâlnesc pe luncă, 

cu vrăjitârele. Macbeth e salutat cu: „fericire than de 

.Cawdor“. şi „rege ai să fii“. Dar i se spune și lui
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Banquo, că aie: să: fie. tată de“ regi. În: Macbeth 
prind puternice rădăcini spusele vrăjitârelor. Ele 
ai găsit pământul cel mai bun. Macbeth ajunge apoi 
în luptă cu sine, pentru-că realisarea, ideii cere fapte, 
pecătâse, — ajunge în griji, nu pentru greutatea, 
luptei, - ci. pentru-că vede păcătoşia, legată de. idea; 
sa, vede trebuința de a-și pecetlui isbânda cu. omoruik 
regelui săi, etc. etc. : 

Ce simțăminte. se deștâptă, în noi la vederea, _ 
acestora ?-. | : - . 

Înainte de tâte simţim impresiunea sublizaului; 
-— vedem, că Macbeth se ridică cu mult; peste sferă,. 
Omenilor de tâte dilele. Ni se invederâză astfel de 
tendințe şi acţiuni puse în lucrare prin Macbeth, 
cari sunt și ale minţii și inimii nostre; sunt tendințe 
Şi acțiuni acelea, prin cari e. dat omului - să se vâ- 
loreze întrun fel, cum nu se pâte observa, în vi6ţa, 
reală, dar se pâte închipui, ceea ce -ofera, sufletului 
nostru mod de a se încânta, înviora, și de a se: 
înălța. . Noi simţim plăcere, plăcere de sublim, prin 
care devenim contopiţi în ființa, lui Macbeth, uitân- 
du-ne de tot de personalitatea nstră. Așa ni se 
impune cu însușirile sale Macbeth, încât Ja început, 
nică nu-i observăm cusurul lui, ne simţim prea. in- 
feriori în fața lui, decât ca să-l. mai putem face. 
apreciarea; morală. În momentul acela, suntem dispuși 
a crede, că unei astfel de individualităţi îi e ori-ce 
permis, şi că legi, ce privesc regularea vieții 6me- 

"nilor de rând, lui nui se pot aplica. Şi acâstă stare: 
sufietescă se produce în noi cu atât mai vârtos; 
căci suntem în fața, unui 'sublim. artistic. tă deci, 

.
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că, suntem aduși sa avem faţă, de el simpatiă viuă, 
datorită numai și numai personalităţii lui, suntem 
aduși să admirăm și venerăm pe Macbeth, deși nu 
cugetă, simte și voesce întru tâte, cum se admite 
de legea morală; ba am devenit chiar îngrijaţi, când 
am audit profeția vrăjitorescă spusă, lui Banquo, pro- 
feție, ce nu e în favorul lui Macbeth. 

E natural, că interesul nostru, și cu el plăcerea, 
n6stră, de a tot urmări desvoltarea caracterului lui 
Macbeth, desvălit în lupte mari, să se tot potenţeze. 

Am dis, că Macbeth ne e astfel presentat la 
început, încât nu putem să nu i acordăm simpatia, 
Și părtinirea n6stră. 

Dar în curând ni se suresciteză astfel de idei, 
cari ne impun convingerea, că acâstă, persână sublimă, 
e stăpânită, de o prea; mare încredere în sine, de mân- 
driă prea esagerată, de îngâmfare prea colosală (hiibriis) 
și că ea atacă tot cu mai mare inimoșiă principii, 

cari sunt condițiunile păcii, bunei ordini și esistenţei 

omeneșci, că loveșce adecă în autoritatea omensscă, 

și D-de6scă. Cu acâsta începem însă a ne clătina 
în alipirea n6stră cătră el. Și din clătinarea acâsta, 
se formâză, între noi și Macbeth o separaţiune, o 
ruptură, care proges&ză în măsura, în care înainteză 

eroul pe calea greșită. Mai înainte cunoșceam pe 

Macbeth de o ființă cu însușiri mai înalte, stând 
departe. sus de noi, angajat la o luptă mare pentru 

un ideal al s&ă, dar în curând ni se dovedeşce, cum 

partea omenâscă îl cuprinde și pe el din ce în ce 

tot mai mult. Și mai vedem, că cu cât progreseză, 

mai mult partea, rea, în el, cu atât es mai mult 

| 12
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la, ivâlă şi se validitză mai clar Și mai hotărit, 
principiile înalte și ocrotitâre, sublimitatea înaltă a 
universalului, de a cărui putere ajungem să fim 
din ce în ce tot mai impresionați. 

E natural, că dacă suntem legaţi de o persână: 
„cu simpatia n6stră, și dacă în urma faptelor sale 
ajungem să ne clătinăm în simţământul nutrit până 
aci pentru ea, să nu se pâtă desbrăca, suiletul nostru 
îndată și de grabă, de ori-ce afecţiune cătră ea, ci 
în stadiul prim să ni se deștepte simț&minte de 
temere, de frică, o neliniște pentru starea ei. Er 
dacă vedem, că merge tot mai departe în păcate, 
că atacă tot mai mult principiile de esistența, ale 
omenilor, pe basa, cărora, stăm și noi cu vi6ța, nâstră, 
principii, cari sunt și ale nostre, atunci temerea, 
nstră pentru siguranța, eroului, dimpreună cu afec- 
țiunea cătră el, se va mai lacsa, în urmă îl 
compătimim ca, pe un om de valdre ajuns, pe basa firii 
sale și a împrejurărilor vieţii sale, pe o cale peri-. 
cul6să, și tot-de-odată vom începe să avem simţă- 
minte de temere şi de frică, Și pentru cei din jurul 
eroului. Împrejurarea, acesta, ne și causâză apoi un 
fel de stare -de apăsare sufletescă. Cum să. fim 
liniștiți, când ochii noștri privesc fapte atât de 
groznice și urechile nostre aud planuri și hotărîri 
atât de înfiorătâre, cum sunt cele, cari se desvălese 
în tragedia Macbeth și preste tot în tragedii ?! 

Sa accentuat, că cu cât acțiunea, tragică îna- 
inteză cătră sfârșitul săi, cu atâta es tot mai 
mult la valre impunătâre principiile universalului,
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ca sublim moral al individualităţii colective, care 

sublim ne încătușsză tot mai mult, în urma conţi- 
nutului sei înalt. La sfârşitul acţiunii ne-am depărtat 
atât de mult de Macbeth, încât am devenit cu to- 

tului tot însoțiți cu principiile sublime ale univer- 

salului. Astfel deci, dacă ne dăm sâmă, va trebui 

să. recunâscem, că simț&mintele de compătimire şi 

frică, de cari am fost cuprinși înainte, își pierd din 

ce în ce tot mai mult elementele sale neliniștitre 

și înspăimântătâre, căci tot mai mult ni se arată, 
dreptatea recunoscută ca o putere scutitâre și pă- 

zitre, în urma cărui fapt ne ridicăm din ce în ce 

din starea de apăsare sufletâscă la constiinţa, elevată, 

că stăm sub ocrotirea unei ordine mai înalte, ne- 

greşite, înțelepte și drepte; — rămânem cu sufletul 

înălţat, căci am vădut cu ochii pe omul cel ame- 
nințător cădut ca o ființă a păcatului, ca nepotrivit 

pentru viţa, acâsta, și cum sârtea lui e dovada unei 

înțelepciuni înalte și satisfacțiunea cea mai curată 

dată, cerinței de esistenţă a vieţii 6menilor. 

Când vedem d. e., că Antigone își înmormânteză, 

pe fratele său, că Brutus, Coriolan se aprind de 

flacăra iubirii de patrie, că Hamlet se aprinde de 

datoria de a răsbuna mârtea, tatălui săi, etc., fără 

îndoială, că noi ca 6meni, în a căror piept încă 

sălăsluesc asemenea sentimente, le punem parte, 

le acordăm afecțiunea, nâstră. Se înțelege însă, că 

universalul, a cărui ordine și legi le-a călcat eroul, 

nu pâte fi preocupat în nică o chesțiune. Ce-ar fi 

de ordinea, din societatea, omenâscă, dacă siguraticii 

individi puternici ar putâ-o călca după plac? Trebue 

12%
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să fie o putere păzitâre și ocrotitâre a, acestei ordini, 
care, stând mai pre sus de noi Gmenii, să, aprecieze 
t6te lucrurile la valdrea lor proprie, să stăruâscă, 
amâsurat cu voința, lui D-deă și conform cerințelor de 
esistență a ordinii mai înalte din lumea, acâsta, în 
care își află asigurarea și interesele nâstre ale tuturora. 
Universalul nu privesce numai pe omul singuratic, 
cum îl privim noi, ci privesce întrega, ordine a, 
omenimii, cum trebue să, fie. Deci, când pedepsesce, 
nu p6te comite nedreptate, — el aduce la val6re 
însași dreptatea.  Universalul nu se presentâză ca 
crud, ci ca just și drept. Acâsta ni se dă săo 
vedem în tragedie în urma, țeseturii și compunerii 
sale artistice. 

Când vedem, cum universalul, sublimul înalt, 
pășesce și se valorâză ca, pedepsitor în faţa, nele- 
giuirilor comise ale unui individ puternic, ceea, ce e în 
interesul esistenţei neamului omenesc, sufletul nostru, 
se înalță, în loc să simtă durere pentru căderea 
eroului tragic și a celorlalte pers6ne, cari ai greșit; 
în acțiunea, tragică, simte linişte și elevare. Tragedia, 
ca artă, adecă ne conduce să privim lucrul nu din. 
punctul de vedere al singuraticilor individi și a, unor 
evenimente isolate, ci din punctul de vedere al to- 
talității și al nexului causal al evenimentelor, ne: 
conduce să vedem ordinea, natura Și legile eterne. 
ale omenimii valorându-se în o luptă terminată, cu 
astfel de resultate, cari sunt menite a mulțămi 
simțemântul sănătos obştesc al nostru, al 6menilor. 
Etă, deci că tragicul ne conduce la, înțelegerea, rea- 
lităţii neschimbăt6re, care cuprinde în sine dreptatea.
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și adevărul, basa și principiile eterne ale omenimii. 

Cu ajutorul tragediei şi peste tot al dramei ni se 

lărgesce deci cercul de vedere al ochilor, vedem mai 

mult şi mai bine, vedem t6te secretele vieții ome- 
nesci, felul resolvării lor, ordinea înaltă în întrega, 

sa înlănţuire, apreciată la valdrea sa. 

Efectul tragediei e de natură curat. estetică. 

Tendinţe moralisătâre nu are să urmărâscă tragedia, 

Precum basa artei aşa. și a tragediei e frumosul; 
basa e frumosul real și scopul este arstarea frumo- 

__sului real, 'ca frumos ideal, artistic. Arta însă, după, 

cum am vădut la locul săi, infiuinteză numai în 
mod estetic asupra, sufletului omenesc și nu în mod 

moralisător. De aceea nici efectul tragediei nu pote - 

fi moralisător, ci numai estetic. Poetul tragic, ori 

peste tot cel dramatic, prin arta sa ne arată rea- 

litatea, idealisată aşa fel, ca noue să ne placă înțe- 

legându-o, și pătrundând în tainele ei.*) **) 

*) Notă: Aristotel, marele filosof al Grecilor vechi, al 

cărui geniu sa manifestat şi în estetică, dice în o parte a 

poeticii sale, că „tragedia produce pin deşteptarea senti- 

mentelor de compătimire și de frică o curăţire (catharsis) 

uşurătore a sufletului de asemenea afecte. Partea, în care 

dă esplicare noţiunii „catharsis“, sa perdut şi astfel sa 

dat apoi ansă la, diferite interpretări acelei noţiuni. 

**) Notă: Partea, specială despre tragediă e prelucrată, 

în deosebi după Dr. Beothy „A tragicum“. De aci sunt luate 

capitle — tractate altcum sub alt raport, — în cari sa, 

putut da mult şi preţios material, din cele mai bune tra- 

edil, şi arăta aşa fel, ca pe basa lui să fie bine cunoscută, 

şi apreciată drama peste tot şi de aceia, cari vor fi cetit 

mai puţin din literatura dramatică.



2. Comedia. | 
$. 29. Comedia „Conu Leonidă de Carageali. 

Leonida, un pensionar bătrân, face politică, întro 
s6ră cu soția sa, Efimiţa,; povestesce despre lucruri - 
mari din trecut, de timpuri revoluţionare — timpul 
unirii principatelor —, de fapte voinicesti, de reforme, 
de diferite persone respectabile, etc., dându-se pe 
sine, că la tâte a luaţ parte, pe tâte le înțelege 
și le ştie. N6ptea aceea se întâmplă, o gălăgie îna- 
intea, unei cârcime din fața, casei lor, gălăgiă pro- 
dusă de nesce Gmeni, cari chefuiseră la. lăsatul de 
sec. Conu Leonida, și Efemiţa, cred, că e revoluţie; 
se umplu de frică, strigă după ajutor, își văd sfâr- șitul vieţii. | 

La, începutul conversaţiunii astfel ni se presen- 
teză, (vorbesce Leonida, cătră soția sa): 

„Așa, cum îţi spusei, mă scol într'o diminsța, şi, ştii obiceiul met, pun mâna întâi și 'ntâtu pe „Aurora democratică“, să văd cum mai merge era. O deschid... şi ce cetesc? Uite, ţin minte ca acuma: 1:/,, Făurar... A cădut tirănia! vivat Republica! Efimița : „audi acolo!“ - 
Leonida : „R&posata dumnâei, nevasta mea cea, dintâiă, nu se sculase încă. Sar jos din. pat şi-i strig: „Sc6lă cocână şi te bucură, că eşti şi D-ta mumă din popor, scâlă c'a venit libertatea, la putere“. 
Vorbind de mișcarea, de atunci, de „revoluţie“, 

— dice:
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„Ce te.gândesci, că a fost un aşa bagatel lucru? Fă-ţi idee, dacă, 

chiar Galibardi de acolo, de unde este el, a scris atunci o scrisâre 

cătră națiunea română“. 

Spune apoi minunăţii despre „Galibardi“, cari 

îl fac să concludă: 

„Aşa, ăi! Fă! mai dă 'mi încă unul ca el şi până mâne s6ră, 

nu 'mă maă trebue mai mult, — să-ți fac republică (era, republican). 

Da, nu e! Da, o să îmi dică, că cu încetul se face oțătul, ori că mai 

rabdă, că mai întrat dilele în sac (cu tărie). D'apoi bine frate, până 

cână tot rabâă adi, rabdă mâne? că nu mai merge domnule, -s'a 

săturat poporul de tirănie, trebue republică!“ 

Şi când îl întrebă soția sa, că: 
„Ce procopsâlă ar fi şi cu republica?“ 

EI răspunde, uimit de așa întrebare: 

Ei! bravo! Sastai bună! Cum, e procopsâlă? Vedi asta-i 

vorba: cap ai, minte ce 'ţă mai trebue? Apoi închipuesce-ţi D-neata 

umai un condei, stai să “ţi spun: mai întâi şi întâi, că dacă e 

republică, nu mai plăteşce nimenea bir . . . 
Efimiţa : DBa? | | 
Leonida: D8ă;. . . al doilea, că fie-care cetățean ia câte o leafă 

bună pe lună, toţi într'o egalitate. 

Efimiţa: Parol? 

Leonida: Parol. .. Par egzamplu, eă ... 

Efimiţa: Pe lângă pensie ? | 

Leonida; Vedi bine; pensia e paşcia, o am după legea a veche; 

e dreptul mei, mai ales când e republică, dreptul e sfânt; republica 

e garanţiunea tuturor drepturilor. 

Efimița : (cu totă aprobarea): Aşa da. 

Leonida: Şi al treilea, că se face şi lege de murătură? 

Efimiţa: Cum lege de murătură ? 

Leonida : Adicătele, că nimini să nu mai aibă drept să-și plă- 

tâscă datoriile. a 

Efimiţa : (Crucindu-se de mirare): Maică Precistă, Dâmne! apoi 

dacă-i aşa, de ce nn se face mai curând republică, soro? 

Leonida: Hei te lasă reacţionarii, domnule? Firesce nu le 

vine lor la socotâlă să nu mai plătâscă nimenea bir! e aprâpe de 

mintea omului: de unde ar mai mânca, ei lefurile cu lingura? ” 

Bfimiţa: Aşa e... da... (reflectând mai adânc) un lucru nu 

înţeleg eu. 
Leonida : Ce lucru ?
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Efimiţa: Dacă n'o mai plăti nimenea, bir, de unde or să aibă: cetăţenii leafă ? “ | 
Leonida: (În laptă cu somnul). Treaba statului, domnule; el ce grije are? pentru ce-l avem pe e1? e datoria lui să îngrijâscă să aibă Gmenii lefurile la vreme . .. 

După ce se culcă, și adorm, Efiniţa, se deștâptă 
în urma lărmii de pe strada din față. Ea deștâptă 
și pe Leonida, dicând, că afară e revoluție; Leonida, 
se arată neînfricat, o mângăe și încârcă, să o liniş- - 
tescă și să o asigureze, că nu-i nimic. Ea nu se 
lasă, dice, că a, audit bubuituri de pusci. La acâsta, 
el îi reflectâză.: 

„Ei, da câte d'astea, n'am cetit ei, nam păr în cap! glumesci cu omul! se întâmplă... (cu tonul unei teorii sigure) că fiind-că, de ce? o să mă întrebi... omul bunidră, de par egzamplu, dintrun nu știă ce ori ceva, cum e nevricos, de curiositate, intră la op idee; a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei şi după aia, din fandacsie cade în ipochondriă, Pe urmă firesce şi nimica mișcăt. 

Când aude însă Și el sgomotul, strigă: „E pri- 
mejdie mare, domnule! ce să fie ?« E” la, răspunsul 
Efimiţei: „Ce să fie?* — Dita nu vedi ce să fie? 
revoluție, bătălie mare“, răspunde: 

„Bine frate, revoluţie ca revoluţie, da nu-ţi spuseiii, că nuă voe dela poliție să dai focuri în oraş“. 

Se vede cât de fricos Și mărginit e conul 
Leonida, care mai înainte era atât de voinic! Mai 
înainte dicea, că, ar face revoluţie, republică, dacă, 
ar avea pe unul ca „Galibardi <, Și că reacţionarii 
de acum nu-l lasă să facă republică; 6r'. acum, 
când aude sgomotul, vorbesce astfel: 

„Audi; da nu e, nu se pote să fie revoluţie ... câtă vreme se află ai noștri la putere, cine să stea să facă, revoluţie ? (se uită după jurnal și cetește la ultimele ştiri): Reacţiunea, a prins 6ră la limbăe,
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Se teme acuma, căci se ştie şi pe sine republican. 
Saude salve. De fiică dice, să mârgă la gară, ca să, 
plece la Ploesci: „Acolo nu mai mi-e frică, sunt 

republicani toți“. Când aude şi mai departe larma, se 

teme, că-i dărâmă casa; apoi propune să se ascundă 

în dulap, etc. Vine servitârea să facă foc. O într6bă 

și pe ea, ce e afară. Și servitârea, Safta, răspunde: 

„Bine, cocână, ce să fie! da până acuma nam putut închide 

ochii: t6tă n6ptea a fost masă mare la băcanul din colţ; acu 

dabia s'a spart cheful, adineauri ai trecut pe-aici vr'o câţă-va, se 
duceaii acasă pe doue cărări; era şi Nae Spingescu, ipistatul, beat 

frânt; chiuia, şi trăgea la pistâle . ... obiceii mitocănesc ... asâră a 

fost lăsata secului“. i 

Vedem deci, ce eroi, ce reformator, ce iscusit 

este coconul Leonida! Se :face grozav, când poves- 

tesce cu nevastă-sa sâra la foc, dar devine altfel, 

când aude, că se mișcă cine-va pafară; se face, că 

știe tâte și în realitate e mărginit și incult. Consta- 

tând noi diferința, cea mare, contrastul între ideea 

nâstră și între realitatea, ce he stă înaintea, ochilor, 

trebue să rîdem, lucrul, ce ni se presentâză, e comic. 

Comicul e deci o disproporţiune între conținut și 

formă, astfel, că conţinutul, ideea, e mai mică, decât 

cum ar trebui să fie. Să mai luăm un esemplu: 

În piesa, tot de Caragiali „0 sorisâre perdută“, 

ni se arată un om fruntaş din un oraș din provincie, 

cu numele Trahanache, president al tutnror comite- 

telor esistente în acel oraș, conducând o întrunire 

electorală. Având noi idee, cum. ar fi un om, care e 

pus în fruntea tuturor acțiunilor din oraș și v&dând 

pe Trahanache din piesa amintită, vom constata,
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contrastul între idea unei adevărate „personalităţi, 
de cele presentate de Trahanache şi între Trahanache 
cel real; vom ride de acesta, îl vom găsi ridicul, 
comic. - | 

$. 30. Condiţiunile comicului. 

Efectul, ce ni-l produce comicul, e o bună dis- 
posiție, riîsul. Pentru ca să se producă în noi acâstă 
bună, disposiție, să fie adecă comicul adevărat, e 
de lipsă, ca persâna comică să nu aibă cunoștință, 
că lucrâză* de-a, 'ndâsele Și că sa făcut deci ridicolă. 
Noi privitorii însă observăm, ce și cum lucrâză și 
de aceea ridem de ea. Când ridem de persna comică, 
ne-am făcut tot-dâuna şi judecata, că aceea stă mai 
jos decât noi. La comic e și condițiune, ca, persâna, 
comică să stee în privința puterii minţei și peste 
tot a iscusinţii sub cea, a, privitorului, să fie adecă 
mai puţin decât acesta. Nici că ne putem închipui să 
ni se pară ridiculă, comică o persnă, care ne e 
n6u& superidră. De aceea cu drept dice Jean Paul, 
că, „îngerul ride de un înţelept, arhanghelul de înger 
Și Dumnedei de ei toți“. 

Fiindcă comicul se produce când sforțările 
prea mari ale unei persâne nu stai în raport cu 
fapta, realisată, sâii altcum, când mijlocele nu stai 
întrun raport natural cu resultatul, e natural, că 
pers6na comică, să-și retragă neplăceri, lipsuri Și pa- 
gube. Acâstă, neplăcere, ori pagubă, pote fi cuprinsă 
Și numai în rușinea, ce i se face în urma, rîsului celor 

*
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de faţă, cari au observat lucrarea lui nesăbuită, 
Dar neplăcerea, lipsa, paguba nu ai să fie la nici 

un cas mari, ci să fie mici şi neînsemnate. Dacă 

acestea, ar fi .prea de simţit, ușor ni se pot deştepta 

simțăminte de grije și de compătimire, simț&minte, 

cari împedecă producerea bunei disposițiuni de a, 

ride. La jocul de-a „Baba-6rba“ ridem de persona, 

care; căutând în tâte părţile cu deosebit interes să 

prindă, pe cineva, se lovesce de masă și de scaune, 

dar nu ne mai vine să rîdem, când vedem, că per- 

s6na, “apropie de soba încăldită, de care sar put arde. 

Condiţiunile şi esenţa comicului ar fi deci: 1) lu- 

crarea, ca resultat nepotrivit forţii, ce sa întrebuințat 

pentru producerea ei de vre-o pers6nă; 2) persona 

comică nu e constia de comicul lucrării sale; 

3) observarea lucrării pers6nei comice din partea, pri- 

vitorului și 4) o pagubă mică pentru pers6na Co- 

mică, pagubă isvorită curat numai în urma lucrării 

respectivei pers6ne. 

$. 31. Formele comicului. 

Lucrarea, comică pâte resulta: din caracterul și 

gradul de cultură al persânei comice, din situațiunea 

esternă, în care se află aceea, s6i din amestecul altor 

persâne. Astfel comicul se pote înfățișa ca: 1) comic 

de caracter, 2) de situațiune și 3) de întrigă. 

1. - Comicul de 'caracter se desvâltă atunci, când 

în fiinţa, unui om se află aplicări și pasiuni contra-
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dicătore, sâii când un om manifestă, însușiri închi- 
puite, fără realitate, aşa, că, faptele nu  cor&spund 
ideii, de care se arată a fi omul acela, condus. În 
asemenea casuri însușirile se împedecă, unele - pe 
altele, când e să, se producă, faptele și astfel faptele 
nu corespund așteptării; omul acela se crede, că 
a făcut lucruri mari, dar în fond ele sunt departe de 
idea, adevărată. Așa, d. e. e comic în sensul acesta, 
de caracter, omul, care se laudă cu gura, că e 
viteaz și în fapte arată frică Și lașitate, bună 6ră 
personalitatea, lui Coconu Leonida; — e comie de 
caracter omul sgârcit, care face călătorii de plăcere 
și ajungând la hotele tremură, de idea, scumpetei ; 
— venătorul pasionat, dar stângaci; — omul, care 
voesce să fie și complesant și franc, etc. Sunt 
mulți Gmeni în viâță cu însușiri comice, numai cât 
mulți și le mai știă ascunde, ca să nu devină ridi- 
culi în societata. 

TI. Comicul de situațiune încă îl aflăm în tâte 
pătțile. Se povestesce d. e., că sar fi întâmplat la, 
un teatru în provincie, că directorul de teatru, ne- 
având personagiu suficient în trupa sa, angajase 
niște Gmeni, ca să ducă afară, persnele, ce aveai 
să, represente pe 6menii căduți în luptă. Venind. 
aceia pe scenă văd Și pe sufler ascuns la o parte 
Și în credința, că și acela trebue dus de acolo, îl 
apucă de cap și nu sau lăsat, până nu Pati scos din locul 
lui și lau dus afară, Acţiunea, 6menilor a, fost comică, 
comic de situaţiune. Ei nu au înțeles deplin ce 
aveau să, facă, deaceea și fac lucru întors. Nu firea, le-a
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fost comică, ci numai. împrejurările i-ai făcut să 
devină de riîş prin fapta lor. Astfel de comic pâte 
fi d. e., un student tânăr — Fuchs — între studenţii 

vechi; un Englez ajuns între popâre, a căror limbă, 

datine, obiceiuri etc. nu le cunâşce; un țăran ajuns 
întrun oraș mare; un domn elegant din sâmă afară, 

îmbrăcat frumos, mândru, pâţe devine comic dâcă 

mergând pe stradă și uitându-se tot la hainele. sale 

frumâse calcă deodată în o baltă, unde se umple 

pe haine; etc. Cât comic de natura, acesta nu oferia, 

timpul, când se făcea călătoriile cu diligenţele! 'Tot 

“comic de situațiune e „Don Quichotte“. Comicul lui 

Don Quixotte .nu zace în caracterul lui, cum Sar 

crede la aparenţă; el lucr&ză tot consecuent şi fără 

contradiceri, dar flind-că era prea pătruns de ideile 

cavalerismului, făra, cunâsce lumea, faptele lui es în- 

târse și produc astfel comicul. Timpurile vechi oferiai 

mai multă, ocasiune pentru comic de situaţiune prin 

faptul, că formalismul având mai multă trecere, era 

mai ușor să se greșască contra legilor formale de 

etichetă și să devină persânele comice prin fapte 

neașteptate, întorse. | 

În piesa „Conul Leonida“ este comic de situ- 

aţiune înt6riplarea, că tocmai în sera, când Leonida 

a vorbit cu soţia sa de lucruri mari, de revoluție, 

se face -pe stradă sgomot, ce aduce în confusiune 

pe Conul Leonida. Tot comic de situaţiune este 

și întâmplarea din „O seris6re perdută', că, Zoe, soţia, 

lui Trahanache, perde scrisdrea, ce o primise dela 

prefectul 'Tipătescu, amantul ei, care scrisore vine 

ca. prin minune în mâna lui Caţavencu, contrar
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politic al prefectului, care o folosesce pentru ca să 

fie ales de deputat. 

III. Forma a treia de'comice 6 cel de 
intrigă. Comicul de intrigă se nasce atunci, când 
altă, s6u alte pers6ne induc pe cineva, în erdre, ca, 
să lucreze întors, să facă fapte ridicole, să, se facă 
de îs. | 

Ca mijlâce de a înșela pe cineva, se folosesc: 
îmbrăcămintea, vorbirea, epistolele, ete. - 

Felurile acestea de comic pot obveni în comedii 
„amestecate, în aceeași comedie pot fi ţesute tâte 3 
formele de comic. 

$. 32. Acţiunea comică. 
Pentru ca, să putem ved6 comicul, în ori care 

formă a sa, e de lipsă, ca, pers6nele cualificate a 
produce .comicul, să desfășure o activitate, în care 
să se manifesteze comicul. Lucru firesce, că va fi 
de lipsă, ca la acțiune să, iee parte mai multe per- 
s6ne și pe lângă acestea să obvină și vre-o întâm- 
plare, cari împreună să contribue la complicaţiunea 
lucrului. Așa d. e,, la desfășurarea comicului din 
„Conul Leonida“ vin: nevastă-sa, întâmplarea, că 
pe stradă lângă ei e o cârcimă, că acolo e cârtă, ete. 

Acţiunea comică se desvâltă, ca și cea, tragică, 
din o luptă, în care ajung persânele comice cu îm- 
prejurările sâi cu sine. Și persâna comică, ca și 
cea tragică, nu corespunde cu realitatea. Și acâsta e 
o causă, ca să se desvâlte o luptă între ea și re- 
alitate. . Numai cât persâna, tragică e un caracter 
puternic, sublim și vine în conflict cu principiile
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universalului, în care viețuesce, și pe care la atăcat, 

ori că nu l-a, respectat. Şi fiind-că e caracter pu- 

ternic, mai puternic decât cei-lalţi Grmeni, persâna, 

tragică pârtă lupta până ce cade, tot comițând 

greşeli morale. Tragicul se desvâltă din un conflict al 
eroului cu ordinea morală; eroul tragic are defecte 

de natură morală. În tragediă se și arată acţiunea 

omenescă din punctul de vedere moral, din care punct 

de vedere se și apreci6ză. De altă natură, altă basă 
şi alt demers are acţiunea, comică. Pers6na co- 
mică nu e caracter puternic, care să nu pâtă ceda, 

nimic din principiile sale. Comicul resultă din nesce 

defecte de natură raţională, nu morala e atăcată 

la comic, ci raţiunea, mintea sănătosă. Pers6na, 

comică, cu felul ei de a, fi, nu vine în conflict în 

urma, pasiunilor sale morale cu legi nestrămutate 

morale, cari constituesc condiţiunea, esistenței unei 

societăţi, ori a omenimii, ci vine în conflict mai 

ales cu regulele vieţii practice, regule de ale ra- 

ţiunii sănătose, de ale convenţiunii, în urma neghio- 

biei şi a judecății sale mărginite. În comedie se și 

apreciâză, conflictul mai mult din punctul c de vedere al 

cerinţelor raţiunii. 

în lupta, sa. persâna. comică se arată slabă. 

Nici nu pâte stărui în lupta, în care a ajuns. De 

obicei se și împacă și devine ascultătore faţă, de 

puterea, ce i se opune. De aceea nici nu se conduce 

pers6na, comică la, sfârșit tragic. Sfârșitul e de regulă 

o împăcare a pers6nei comice cu principiile puterii, 

ce i sa opus. 

Primul conflict se causâză în acțiunea, comică,
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de regulă în urma vre-unei întâmplări. Aci vedem 

deosebirea mare între începutul acțiunii tragice și - 

între al celei comice. În tragedie eroul își face singur 

planurile, şi începe din voință proprie acţiunea; de 
aceea, aci nici nu dăm de surprinderi în desfășu- 
rarea, acțiunii dramatice. În comedie însă întâmplarea 

jocă un rol însemnat. D. e. în „Scrisorea perdută'“ 
primul lucru e întâmplarea perderii unei scrisori. 
Tot întâmplare e, că acea scrisâre e găsită de Ca- 
țavencu. Astfel aci în urma unor întâmplări vine în 
conflict o persnă, persâna comică, 

Complicaţiunea în comedie se produce de re- 
gulă în urma unor intrigi făcute persânelor active, 
pe căi lor necunoscute, prin ce li se crează încur- 
cături felurite. 

Resolvarea acţiunii comice încă se face în 
cele mai multe casuri întrun mod întâmplător. 
La „Scris6rea, perdută“: d. e. resolvarea se în- 
templă prin faptul, că sa, găsit scrisârea de cătră, 
cetățeanul turmentat.  Aci e peripeţia âcţiunii din 
piesa respectivă, acel moment adecă din mersul 

acţiunii, unde se schimbă situaţiunea, eroului, în 
tragedie spre răi şi în comedie spre bine.. Fiind-că 
prin peripeţia, comediei se întârce acţiunea, spre binele 

eroului, de aceea, resolvarea comediei se și face 
mai cu s6mă în folosul lui. 

| Pentru scopul idealisării comicului presentat prin 
comedie poetul se folosesce de caricatură şi de 
aprețiarea puțin rigurâsă a, legii morale, pe care o 
vatâmă persânele comice și .în mijlocul căreia se 
învârte acțiunea comică.



193 

Caricatura se pste presenta, când cine-va seu 
ceva, având deja, în sine trăsături comice, se încarcă, 
peste măsură, cu lucruri menite a mări comicul, 
așa, că se trece în privința acesta peste formele 
aflătâre în realitate, în visa, comună. Așa d. e. 
caricatură, e, când o persână grasă se face în mod 
„măestrit de tot grasă, ori. când se dau cui-va, schi- 
monesituri esagerate în fisionomiă, în ţinută, în îm- 
brăcăminte, etc. 

Tot așa de important este și mijlocul al doilea, 
de idealisare. a comicului, felul cum se apreţiază, 
momentele morale. În comedie adecă principiile 

morale nu se validitâză, cu gradul de asprime, cum 

sar întâmpla în vi6ţa reală. 

E altcum şi firesc lucru, ca aşa să se întâmple. 

Prin acţiunea, comică nu se pot provoca suferințe 

și n&casuri mari. Din causa acâsta e de lipsă, ca, 
să se schimbe morala acţiunilor desfășurate în co- 
medie și să se aprețieze mai ușor. Astfel se întâmplă, 

cât .de deseori în comedie, că călcarea principiilor 

morale nu atrage pedepse grele, cum ar atrage în visța 

reală. D. e. înșelarea, părinţilor și a soților, minciuna, 
lăudăroșia, și câte alte păcate, în producte comice, 

se privesc ca greșeli, ce trec neispășite s6u cari 

produc neplăceri și pedepse fârte ușsre, de cari ușor 

se și pot scutura persnele. 

Se înţelege, că în privința, acâsta nu pote merge 

poetul prea, departe. Trebue să se țină între mar- 

ginile cuviinci6se, pentru ca să nu se împedece în- 

chipuirea, veritabilităţii. Până la anumite margini 

se pâte trece peste momente imorale, fără, de a se 

i 13
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ataca simţul moral. al ascultătorilor. Am amintit 

deja, că lucrarea, artistică deștâptă, simțeminte ideale, 

cari nu infiuințeză voința și deci nu demoralisâză,: 

deşi dâcă le-am ved6 în vița reală, ne-am put 
ușor scandalisa, ori demoralisa. De aceea comediile își 
pot permite să privâscă chesțiunile cu ochi mai 

puțin rigoroși din punctul de vedere moral. Dar 
licenţa, acâsta își are marginile sale. Marginile depind 
mult dela gradul și felul de cultură a poporului, 

pentru care e scrisă comedia. Destul de deseori ni 
se dă să vedem, că comedii bine apreciate și 

îndrăgite de poporul, în mijlocul căruia saă produs, 

representate înaintea unui alt public, alt popor, 

deosebit de cel dintâiă în privința culturală și în 
privința firii, pot să nu placă, din multe puncte 

de vedere, și anume ori că nu le înţelege, fiind 
momentele din ele prea streine de visţa, lui, ori părân- 
du-i-se lucruri prea inmorăle în ele. De câte ori nu 

se întâmplă, că comedii franceze, bune la francezi, 

n6u& Românilor ni se par prea scandalisătâre, fiind- 

că noi Românii de aici suntem mai riguroşi în 

chesțiuni morale. 

Bg CCA ARII = Pe ii 
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3. Drama propriă. 

$. 33. Conţinutul piesei „Stâlpii societăţii“, 
dramă în 4 acte “de Henric Ibsen. 

Familia consulului Bernick e un factor important în 
un orăşel maritim din Norvegia. Bernick e şef pe o şantiera 
de fabrici de corăbil; e şi un om bogat. În calitatea, sa, de 
șef al-șantierei sa făcut vrednic de tâtă lauda: întroduce cele 
mai bune şi mai nouă sisteme de maşini; şantiera sa e 
la culmea aşteptării. Ca cetățean de asemenea e om la 
locul săi; face fel şi fel de reforme, cari ridic interesele 
oraşului. Soţia lui Bernick are şi ea mare trecere în socie- 
tatea din acel oraş. În casa, ei saii constituit damele de 
frunte în o societate, cu scop, de a cultiva moralitatea. 
Bernick este ocupat cu o afacere, cu întroducerea drumului 
de ter prin părțile locului. Mai are împrejurul săi pe vre-o 
câţă-va bărbaţi fruntaşi din oraş, pe comercianții Rumel, 
Altstedt, Wiegeland Ş. a. Acestia împreună își dau ttă 
silința, să câștige părerea, publică, pentru drumul de fer. 
Şi nu era lucru uşor, de dre-ce în anul trecut încă fusese 
presentat; un plan pentru de a se construi drum de fer, 
când tocmai. Bernick făcuse oposițiune. Atunci: era vorba | 

să se facă linia pe lângă mare, în care cas ar fi perdut 
mult navigaţiunea, a cărei protector era Bernick; 6ră acum 
e plănuită prin internul ţării, ceea ce era şi în favorul 
ținutului, pe unde avea să trâcă şi nu perdea nici naviga- 
țiunea nimic.  Chesţiunea și înainteză cătră răuşită; aucto- 

ritatea, şi întrepunerea lui Bernick „trăgea mult în cumpănă. 
Bernick în speranța răuşitei cumpără în ascuns, prin 

un advocat, tâte locurile, pe unde era plănuită linia, pentru 

ca să le potă valora în prețuri mari, când se vor începe 

lucrările şi când va fi pe acolo drum de fer. 

18%



196 

În o di sunt adunaţi în odaia de lucru a lui Bernick 
bărbaţii interesaţi în afacerea drumului de fer. Tot atunci - 
societatea, damelor îşi ţine şi ea întrunirea sa, în care tocmai 
se vorbia cu indignaţiune despre ce fel de 6meni stricaţi 
sunt marinarii americani din New-York, cari petrecea: de 
un timp în oraș fără lucru, din causă, că trebuiati să aştepte 
repararea corabiei lor „Gazella“. Peste tot în ochii acestei 
societăţi un american însemna demoralisaţia personificată, 

Societatea damelor nu era împăcată nici cu aducerea, 
trenului pe acolo. Se credea, în urma, esplicărilor predica- 
torului Rohrland, că prin acesta, orașul prea vine în contact 
cu lumea stricată. Întraceea soseşce un vapor din America. 
Tâte damele sunt cu atenţiune în spre port. Se vede între 
alții o societate de circ. Sosirea astor fel de 6meni în Oraş 
a atins neplăcut societatea moralisătâre. „Vin 6meni, cari, 
ne vor strica“, se vorbia, acolo. Tot cu acest vapor vine şi 
un frate mai mic al D-nei Bernick, Ioan Tânnensen, cu o 
soră vitrigă al lui, D-ş6ra Lona Hessel, cari eraiă duși în 
America de câtă-va vreme. Sosirea acestor. două pers6ne 
a produs mare sensaţie în oraş și în special în societatea, 
damelor. N'aveaui adecă nume bun în oraş acei individi. 
Eraă legate amintiri urîte de numele lor. 

Despre Ioan Tânnensen se susținea, că a furat o sumă 
mare dela d-na Bernick, mama consulului, în a cărui ma- 
gasin era aplicat înainte de ce plecase în America, aşa, că 
din causa acâsta era să, deie faliment firma, Bernick; apoi, 
că ar fi trăit în relaţiuni cu soția unui teatralist, fapt, ce: a silit pe teatralist, să-şi părăsâscă soţia, care nu mult după 
aceea a murit în acest oraş, rămânând după ea o fetiţă, primită în casa consulului Bernick, unde se află acura fată mare deja. Despre D-ra Hessel se vorbia, că a ţinut să 
se mărite după consulul, dar fiind-că. acesta na voit-o, la. pălmuit odată, când făcea visită cu logodnica, sa, şi că, în urma acesta sa, dus cu stricatul de loan în America, unde a ajuns de a cântat în birturi şi de a, ținut vorbiri publice pentru bani. De aceea se dicea, că loan 'Tonnensen Și d-şora, Hessel sunt o mare pată, pentru familia Bernick. 

Ioan Tânnensen şi d-ş6ra, Lona Hessel vin tocmai la familia 
Bernick, ceea, ce causăză iritaţie în oraş. Mult o gensză ches- 
iunea acesta şi pe d-na, Bernick, căci ale ei rude erai, dar şi pe Bernick — el tocmai acum avea, lipsă de mai mare încredere 
la, cetățenii s&i, pentru isbutirea cu afacerea drumului de fer. Dar mai grei i-a venit lui Bernick sosirea acelor &speți
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din alt motiv. loan Tânnensen adecă nu era mişel, nică 
Lona Hessel ticăl6să, cum se ştia în oraş. Alteum sunt 
şi ati fost lucrurile, de cum eraă cunoscute. loari Tinnensen 
n'a furat şi nici nu a stat în relaţiuni cu vr'o teatralistă, 
Adevăratul păcătos era. tocmai Bernick. Adevărul e urmă- 
toriul. Ca tânăr Bernick se iubia cu Lona. Hessel, căreia îi 
şi promisese, că o ia de soţie. Se întâmplă însă, că se duce 
pe mai mult timp în Paris. Când se reîntârce acasă, cavaler 
mare, află afacerea comercială a firmei lor, condusă de 
mama sa, în o stare critică — mergea răti, era aprâpe de 
faliment. Şi Lona Hessel însă navea bani. Dar bogată era 
Betti Tânnensen, cari moştenise tocmai atunci avere mare. 
Cu acesta se înscră acum Bernick, ca să scape firma de 
ruină: Sa înțeles cu loan 'Tănnensen, ca să întoomâscă 
lucrul aşa, încât să cadă el în bănuială şi anume, că în adevăr 
sai furat banii din cassa firmii Bernick, ca pe basa acestei 
minciuni, să pâtă storce amănarea plăţilor scadente: fără 
a ruina credetul firmei şi apoi, că el a fost persâna aflată 
de teatralist la el acasă, care însă fugise fără a fi fost cu- 
noscută din casa teatralistei. Acesta primesce tâte pentru 
fericirea. susorei sale, care iubia la nebunie pe Bernick, se 
hotăresce să şi mârgă în America. 

Lona Hessel înşelată de Bernick, drept r&sbunare, îl 
pălmuiesce şi apoi se duce și ea cu loan în America. 

După-ce a plecat Ioan în America, Bernick în adevăr 
vestesce, că sa furat din casă o sumă mare de bani. Bă- 
nuiala sa aruncat tot asupra lui Tânnensen. Tot asemenea 
se tecluesce lucrul cu scandalul produs în urma întâmplării 
din casa teatraliştilor. Aşa devine persna lui L Tânnensen 
urgisită în oraș. 

Bernick se îns6ră acum cu Betti Tânnensen, primesce 
atacerea comercială, dela mamă-sa, în curend o xehabiliteză 
deplin, şi devine bogat şi puternic. Și de aici încolo e cel 
mai cinstit om: trăesc bine şi fericit în familie, 6ră în oraş 
are mare autoritate. 

În urma acestei stări de lucru era numai natural, că 
sosirea, lui Tânnensen şi a Lonei să producă sânge răi atât în 
familia Bernick cât şi în oraş, în fie-care loc se înţelege, 
din alt motiv şi de altă natură. 

De fapt însă nu erau Gmeni răi nici Tonnensen nici 
Lona. Ba amândoi — în realitate erau caractere frumâse. 
Şi vorbele, ce se lăţise despre purtarea Lonei Hessel în 
America, aveau altă basă, nobilă, şi adecă: îmbolnăvindu-se
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- Tonnensen și lipsindu-i mijlocele de esistenţă, şi de a se 
căuta, Lona sa hotărît să cânte şi să ţină vorbiri publice 
prin cafenele, ca. să câştige bani pentru el. Cu ocasiunea, 
acesta a și mărturisit Tânnensen Lonei tote, dar hotărâți 
amândoi să ţină și mai departe tâtă afacerea în secret. 
Lona ajunge odată la vorbă cu Betti Bernick. Acesta, vor- 
besce de răi pe loan Tânnensen. Lona îi răspunde, că nu 
e mai rhoral Bernick. Betti vede însă acum în Lona pe 
vechia duşmană şi o insultă. Acesta se duce la Bernick, 
căruia îl face împutări pentru păcatele vechi, pentru cari 
trebue să sufere alţii; îl întrâbă, că: pâte să fie linistit 
ştiindu-și numele şi t6tă esistenţa; sa de acum basată, pe 

- înşelătorii și minciuni. În fine după ce mai aude și aceea, 
că Bernick a lăţit după plecarea lor la America, și faima, 
că loan ar fi furat bani dela cassa Bernick, îl ameninţă, 
că va spune.ea adevărul în faţa, lumii. 

loan Tânnensen convenind în timpul acesta cu Dina, 
fiica teatralistei, care a, crescut în casa lui Bernick, se ho- 
tăresce să-o ia de soţie. În urma acesta el Și vrea să ră- 
mână în oraş. Dar pentru acest scop trebuia, să-i fie reha- 
bilitată cinstea numelui săi. Discută, chesţiunea cu Bernick 
cerând, ca să spună adevărul, cum a fost. Bernick îi declară, 
că nu pote spune, şi că la cas, el va, şi nega, tot. 

Tânnensen are însă scrisori dela, Bernick. De aceea, 
Bernick e constrîns să se cugete la planuri de scăpare. Şi 
în timp scurt şi ajunge la 6 ideiă, Vă&dând, că 'Tânnensen 
adecă este hotărît, să mai mârgă odată, în America, dispune 
ca să se pună în cursul mării corabia Gazella, care era în 
șantiera pentru reparat, la care îns& nu se lucrase de loc 
până aci, angajaţi fiind toţi lucrătorii la repararea, unei 
corăbii, Palmbaum,; corabia societății lor. Bernick era de 
credinţă, că Gazella pusă în largul mării, are să se cufunde 
curând și astfel Tănnensen se va prăpădi dimpreună cu ea. 

In felul acesta, crede Bernick să scape de 'Tânnensen 
Aşa să dispune repararea, grabnică — în 3 dile — a Ga- 
zellei; spre acest sfârşit se întocmise tote lucrurile. 

Și Bernick se aștâptă cu atât mai vârtos să scape - pe acestă cale de pedeca, sa, căci se prevestise şi o furtună, 
groznică. Ioan Tânninsen se și pregătesce de drum. 

Intraceea, se află în oraş despre cumpărarea locurilor, 
de pe unde era plănuită calea drumului de fer; se aflase, 
că nește streini le-ar fi cumpărat, pentru ca să facă negoţ 
cu ele. Felul, cum se agită chesţia în oraș de contrari,
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numai bine nu le putea veni cel6r interesaţi. Ce să se 

facă acum?  Neguţătorii, companionii lui Bernick, pun la 

cale o manifestare pentru fruntaşul lor, Bernick, ca la 

acestă ocasiune să se spună, că ci ati cumpărat locurile în 

interesul cetățenilor. 
Wiegeland şi Russel vin ca să aducă acestă hotărire 

la cunoştinţa, lui Bernick. Eă află pe Bernick într o disposiţie 

desperată. ! 

Vine şi Lona. Lona îi spune, că loan Tânnensen a 

a plecat dimpreună cu Dina pentru tot-deuna la America, 

dar nu cu Gazela, ai cărei marinari erai toți beţă, ci cu 

Palmbaurm, vaporul societăţii, care -tot atunci plecase şi el; 

spune mai departe, că loan i-a lăsat: ei cele două scrisori; 

declară, că ei nai venit acasă, ca să-și bată joc de el, ci 

ca să-l îndrepte, — dar că neputându-l, sati hotărît să-l 

lase în pace. Epistolele le rupe în fata lui. 

Împrejurarea acesta face o adancă impresiă asupra 

lui Bernick: îşi vede greşala, îşi recunâsce păcatele. | | 

în momentul acesta întră o rudenie a lui Bernick, cu 

stirea, că a primit dela fiul lui Bernick, dela Olaf, "unicul 

fiu, o scrisdre, în care îl încunostiinţeză, că, în dorul de a 

ved6 America şi minunaţiile ei, plecă cu , Gazella“ la America; 

ca să nu fie însă descoperit până plâcă corabia se va as- 

cunde printre mărturi. | 

Acum se apropiă şi manifestaţiunea. Bernick nu ştie 

ce să mai facă. Întrebă după sotia sa, dar nică acssta nu e 

acasă. În cel mai estrem moment sosesce nevastă-sa. cu 

Olaf. Ea, observând adecă absenţa lui Olaf, sa dus să-l 

caute la port şi în corabie; la căutat şi printre mărfuri, 

unde la aflat. Bernick se bucură în mod estraordinar. Şi 

bucuria i se mal măresce, când soția sa îi vestesce, că 

corobia Gazella, care din causa €i a întârdiat până n6ptea, 

ma mai putut pleca atunci în s6ra aceea. 

Ce bucurie mai mare i sar fi putut face lui Bernick. 

Dar în urma acestora sa şi îndreptat acum de tot. E 

definitiv hotărît să nu mai trăiască pe basele de până acum. 

Sosesce şi câta manifestanţilor. Predicătorul Rohrland 

tine în numele cetăţenilor un frumos discurs, în care aduce 

cele mai frumâse elogii omului model, arătânduă meritele 

lui mari, etc. 
, 

Bernick mişcat dă, drept răspuns la vorbirea lui Rohrlaind, 

o sinceră confesiă a fiinţil și vieţii sale de până acum şi 

o declaraţiă, că de aici încolo va fi alt om, bun.
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$. 34. Caracterul eroului dramatic „„Bernick“ 
Şi felul desvoltării acţiunii dramatice din drama 

„Stâlpii societăţii“ ” 

Eroul: dramatic al piesii „Stâlpii societăţii“ este 
consulul Bernick. 

Să vedem ce om e Bernick în privința, valoră 
morale și în privința forţă caracterului lui, elemente, 
cari determină, valdrea vieţii omului. Gunoscându-i 
caracterul lui Bernick înţelegem tot-de-odaţă și de 

„ce acţiune e el capabil. 
Bernick este fiul unui neguțător cu bun nume 

în orașul, unde a, trăit; firma tatălui su era, fârte 
solidă și acreditată, Casa a ajuns însă aprâpe de 
faliment. Pentru ca, să scape Bernick firma, părin- 
tâscă, se însâră condus de inter es, părăsind pe 
aceea, pe care o iubise; ca să se spele de o pată, 
în care căduse în urma, relațiunii sale cu o teatra- 
listă, ia refugiul la, înșelătorie și minciună; și pentru 
ca să esopereze amânarea, plăţilor fără, de a slăbi 
renumele solid al firmei, ia, refugiul tot la, minciună. 

Și minciunile îi succed de minune. Pe basa 
lor devine apoi om bogat și om „cinstit“, și de 
mare influință la concetățenii săi. 

În urma, desvoltării lucrurilor Bernick însuși 
crede, că acum a devenit cinstit, Întwo convorbire 
cu d-șâra Lona, Hessel, după reîntorcerea acesteia 
din America, cănd se discutase tocmai despre tre- 
cutul săă, el dice: 

„Casa n6stră e acum o casă model pentru concetățenii mei“. 

La, ce însă Lona îi reflecteză, cu drept:
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„Dar concetăţenii tăi nu ştiu nimic despre minciuna ta?“ 

Și el: 

„Despre minciuna mea?“ . 
D-şdra Hessel: „Da, despre minciuna, cu care ai umblat 15 ani“. 

Bernick: „Şi asta o numesci . . .2% | 

D-şdra Hessel: „O minciună. O întreită minciună, Întâi 
minciună cătră tine; apoi minciună împotriva Bettei şi în sfârşit, 
minciună împotriva lui loan“. 

După ce Bernick cercă să se mântuiască cu 

aceea, că nici nu i sa cerut nimic din partea celor 

îndreptăţiți, Lona îl într6bă: i 
„Dar tu însu-ți, Richard? Nu te îmboldesce nimic, ca să scuturi 

minciuna ?% a 

La ce el răspunde: 
„Va să dică să jertfesc de bună voiă fericirea familiei mele 

şi posiţia mea în societate 2“ , 

Vedem deci, ce basă morală are caracterul lui 

Bernick, — basă de. tot slabă. 

Mincinos a fost înainte și mincinos e și acum. 

Mai târdiă, când Lona îi face reproş, pentru 

că a lăţit minciuna despre furtul banilor acusând 
tocmai pe acela, care i-a fost atât de devotat, el 

așa fel se arată: | 
Bernick: „Nu trebue să mă osindeşti, fără a te gândi cum 

eraă împrejurările p'atuncă. i le-am povestit eri. Când m'am întors, 

am găsit pe mama încurcată în feluri de întreprinderi neînțelese; şi 

apoi tot soiul de belele; mi se părea, că tâte relele se vor revărsa 

asupra mea în acelaşi timp; casa n6stră era aprâpe de ruină. Eram 

pe jumătate desnădăjduit, pe jumătate nesocotit. 

D-șora Hessel: Hm. | 

Bermick: Poţi să-ţi închipuesci, Lona, că sai respândit tot 

felul de zvonuri, când aţi plecat, tu şi cu loan. Ori:şi cum asta n'o 

fi întâia lui neghiobie, dicea unul, — Dorft a primit mulță bani, ca 

să tacă şi să-şi caute de drum, spunea un altul. Tot atunci sa 

aflat, că casei n6stre îi vine fârte grei să-și ţie angajamentele. Ce 

era mai firesc decât ca cumetrele să lege aceste două zvonuri. Când 

ea a rămas aici ducând un traiă sărăcăcios, se spunea, că el ar fi 

luat banii cu dânsul în America, şi zvonul măria suma din ce în 

ce mai mult. _
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D-șora Hessel: Ear tu, Richard? 

Berntck: M'am apucat, de zvonul ăsta ca de-o blană de: scăpare. 
D-șora Hessel: Ca, să-l lăţeşci mai departe .. .? 
Bernick: Nu Pam contradis. Creditorii ne stringeati în chingi; 

trebuia să i liniştim; trebuia să risipim ori-ce îndoială în soliditatea 
casei n6stre; ni sa întâmplat o nenorocire — numai de nu ne-ar 
zori! — de ne-ar lăsa vreme numai! — fie-care va primi, ce-i se 
cuvine! . 

D-ș6ra Hessel: Şi a, primit chiar fie-care, ceea, cei se cuvenia? 
Bernick: Da, Lona, acel zvon ne-a scăpat casa, şi m-a făcut 

pe mine bărbatul, care sunt acum. 
D-șora Hessel: Aşa dar o minciună a făcut din tine 

bărbatul, care eşti acum. 
Bernick: Cui i stricam p atunci ?. Ioan avea de gând, să nu 

se întârcă nici odată, | 

D-șira Hessel: Întrebi, cui i-ai stricat? Privăsce în, interiorul 
tău şi spune-mi, dacă, nu ţi-ai stricat şi. ţie ! 

Bernick: Cerceteză interiorul ori-cărui om, — în. fie-eare vei 
găsi un punct cel puţin, care trebue ascuns! 

D-șdra Hessel : Şi voi vă numiţi stâlpii societăţii! 
Bernick : Nare alţii mai buni. - 

D-șira Hessel: Ce-mi pasă atuncă,. dacă o astfel de societate 
e sau nu-i sprijinită? Ce are valdre aici? Aparenţa, şi minciuna — 
altceva nimic. Uite, tu trăescă aici ca omul cel mai de frunte al 
oraşului, în plăceri şi bunuri, puternic şi onorat, — tu care ai pus 
pe fruntea unui nevinovat pecetea infamiei! 

Bermick: Credi, că ei nu simt destul de adânc nedreptatea, 
ce i-am făcut? Cregi, că nu sunt; gata, să îndrept lucrurile ? 

D-şdra Hessel:: Prin ce? Printr'o mărturisire sinceră ? 
Bernick: Şi asta, să mi-o ceri tu? 
D-șora Hessel: Altfel cum ? 
Bernick: Sunt bogat, Lona, ori cât, mi-ar cere loan. 
D-şăra Hessel: Da, îndrăznesce să-i oferă banii, şi o s'audi, 

ce-ţi va răspunde!. 

Bernick: Tu-i ştii intenţiile ? 
D-șâra Hessel: Nu. De eri e forte puţin vorbăreţ. 
Bernick: 'Trebue să vorbesc cu el! 
D-șora Hessel: Uite-l. 

Vedem, că Bernick vrea să fie mândru și am- 
bițios. Dar mândria, și ambiţiunea lui nu se bas6ză 
pe o conştienţă, clară a unei valori -personale de-
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osebite, ci se baseâză pe o valdre închipuită, — 

cum în adevăr e la cei mai-mulţi Gmeni din lume. 

Vrea să mai fie moral şi de omenie, dar moralitatea, 
lui nu se baseză pe o conştiinţă clară a tendințelor 

sale morale, ci se basâză pe o înșelare propriă și 

pe înşelarea celorlalți Gmeni, între cari trăesce. 
Acest fel de caracter se desvălesce la tâte 

ocasiunile și în tâte momentele. 

Când declară d. e. loan, că sa hotărit să se 

însâre cu Dona Dorff, și că se aşâză în oraș, pentru 

care scop trebue să fie rehabilitat în ondrea, sa, 

lucru, care nu se pâte altcum îndeplini, dice el, 

decât spunându-se adevărul în ceea ce sa întâmplat 

cu ei în trecut, Bernick adânc mișcat răspunde: 

Nu te-ai gândit, că dâcă i-ai vina unui fapt asupra mea, 

atunci trebue să iai și pe aceluilalt? Vrei să dici, că pot să dove- 

desc cu registrele nâstre, că nu sa furat nimic? Dar n'o pot face; 

registrele nâstre nu eraă ţinute cu destulă îngrijire p'atuncă. Şi 

chiar de aș putâ-o, — ce am câştigat? N'o să fii considerat în oră- 

ce cas, ca un om, care sa slujit odată de o minciună, şi care a lăsat 

apoi 15 ani de dile ca aceea minciună, şi altele de acelaşi fel, să se 

lătiască fără a face măcar o încercare pentru a0 desminţi ? Nu mai 

cunoscă societatea nostră, altminteri ai trebui să ştii, că asta m'ar 

nimici cu desăvirșire. , 

Ioan: Pot să-ți răspund numai atât, că vrea să am de soţie 

pe fiica. dâmnei Dorff şi că vreau să trăesc cu dânsa, aici, în oraş. 

- Bernick: (ştergându-şi sudorea de pe frunte). Ascultă-mă 

Ioane, — şi tu, Lona. Starea, în care mă aflu dilele astea, nu-i o 

stare obicinuită. Ea mă va, nimici cu desăvârşire, dacă lovitura, asta 

în potriva mea isbuteșce, — şi nu numai pe mine, — nu, ci şi-vi- 

itorul măreț al unei socieţăţă, căreia "i aparţineţi totuşi prin naștere. 

Ioan: Şi dacă nu îndrept lovitura în potriva ta, atunci îmi 

nimicesc singur întrega mea, fericire viit6re. 

» D-șora Hessel: Mai departe, Bernick! 

Bernick: Atunci ascultați. Chesţia cu drumul de fier nui 

aşa, de atrăgătâre, precum credeţi. Aţi audit de sigur, că anul 

trecut s'a, făcut agitaţie pentru o linie de costă? Acea linie va av6
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în oraș și în împrejurimi partisani mulță şi influenţi, mai ales în presă; dar am ştiut să paralisez agitarea, pentru că acea linie ar fi vătămat, interesele vaporelor n6stre d'alungul câstelor. 
D-şdra Hessel: Şi tu eşti interesat, la câștigul vapârelor ? Bernick: Da. Însă nimeni n'a îndrăsnit să mă bănuiască pentru asta; aveam stimatul meă nume ca pavăză. D'altminteri eu puteam suferi pierderea, asta; dar orașul n'o putea, Și așa s'a ales linia interidră. Într'acestea, m'am asigurat în mare taină, dacă se pote duce o ramură secundară până la oraşul nostru. D-șdra Hessel: De ce în așa mare secret, Bernick? 
Bernick:  Aţă audit de marea, cumpărătâre de păduri, de mine Şi cascade? 
loan: Da, se dice, că o companie streină, ... 
Bernick: Aceste acareturi, cum sunt acuma, n'aă aprope nică 0 valdre pentru stăpânii lor, risipiţi ică şi colea; de aceea, a fost vEndute relativ eftin. Dacă am fi așteptat până se lăţia, zvonul despre facerea, liniei secundare, “atunci proprietarii ar fi cerut preţuri ne- ruşinate. 
D-șdra Hessel: Da, da; însă? 
Bermick: Acuma vine acel Iucru, care se pâte tălmăci în diferite feluri: — ce trebue să facă un bărbat în societatea n6stră, când se pote bizui pe un nume respectat, și nepătat ? | D-șăra Hessel: Deci? - 
Bernick: Eu sunt: acela, care le-am cumpărat pe tâte. D-șdra Hessel: 'Tu? 
Joan: Pe propria-ţi socotelă ? 
Bernick: Pe propria-mi socotâlă. . Dacă isbutesce linia, secun- dară, sunt milionar; dacă nu isbutesce, sunt ruinat. D-șira Hessel: Ai riscat mult, Bernick. 
Bernick: Mi-am riscat totă averea. 
D-șâra Hessel: Nu mă gândesc la avere; dar când so afiă, că... Bernick: Da, aici e greutatea! Cu nepătatul nume, pe care lam avut până acum, trebue să iau cu îndrăsnâlă afacerea în mână, să viu înaintea concetățenilor mei şi să le spun: vedeţi, am riscat pentru binele societăţii! 
D-șâra Hessel: Societăţii? 
Bernick: Da, şi nică unul n'o să se îndoiască de bunele mele intenţii. 

- D-ş6ra Hessel: Atunci se mai află p'aici Gmeni, cari ar fi lucrat mai sincer decât tine, — fără gânduri ascunse, fară intenții _ secrete. 
Bernick: Și aceia ar fi? 
D-şira Hessel: Rummel, Altstedt şi Wiegeland — fireşte.
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Bernick: Pentru ca să-i câştig pe dânşii, am fost silit să-i 
asociez la afacere. ' 

D-șora Hessel: Şi în urmă? 

Bernick: Şi-a reservat, a cincea parte din câştig. 

D-șora Hessel: Ah! ce mai stâlpi Qe societate! 
Bernick: Şi nu se silesce 6re însăși societatea, ca să o luăm 

pe cotituri? Ce sar fi întâmplat de n'aş fi lucrat în secret? Numai 

decât ar fi dat cu toţii năvală asupra întreprinderii, şi ar fi rupt, 

ar fi stricat, şi ar fi risipit totul. Aici în oraş nu există un-singur 

bărbat, afară de mine, care să se pricâpă la conducerea unei afaceri 

atât de mari. Tocmai aceea nu mă mustră cugetul asupra acestui 

punct. Acele proprietăță pot rămân numai în mânile mele, o 

binefacere permanentă pentru miile de ființe, cărora le va procura. 

pâne. 
D-șora Hessel: în privinţa acâsta ai dreptate pote, Bernick. - 

Ioan: Dar ei nu cunosc pe acele mii de ființe, şi fericirea, 

vieţii mele e în joc. , 

Bernick: Şi binele locului tăi notal e în joc. Toţi potrivnicii 

- mei m'ar atăca, cu. puteri unite, dacă sar afla ceva, care să-mi 

umbriască viţa din trecut. O nesocotință din tinereţe nu pâte fi 

nici odată iertată în societatea, nâstră. Se va cerceta în trâcăt t6tă. 

viţa mea, se vor scâte la ivelă mii de fleacuri, cari să -fie înterpre- 

tate şi răsucite în diferite feluri; voiu fi strivit sub greutatea zvo- 

nurilor şi a calomniilor. Trebue să mă retrag de la întreprinderea. 

arumului de fier; şi dacă mă retrag ei, ea cade, ear eti sunt îndată. 

ruinat şi mort ca cetățean! . 

D-șora Hessel După cele ce ai audit acum, trebue să pleci şi 

să tacă, loane. | 

Bernick: Da, da, Ioane, trebue: s'o faci! | 

Ioan: Voiă pleca şi voii tăc6; dar mă întorc, şi atuncă vorbesc. 

Bernick: Rămâi acolo, Ioane; tacă şi atunci împart bucuros 

cu tine. 

Ioan:  Păstrâză-ţi banii, dar dă-mi îndărăt buna mea reputaţie! 

Bernick: Şi pe a mea s'o jerifesc! 

Şi când Bernick vede, că nu are în cătrău cu 

loan 'Tânnensen, și că acesta e hotărit să călsto- 

riască cu corabia „Gazella,“, sapucă și-și concentreză. 

tot gândul, să facă să plece la tot casul cu Gazella, 

nutrind speranţa, că acâstă corabie şi așa nu 0 so 

pâtă, duce până la America, şi așa pote apoi scăpa. 

de el.
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Dar gândul și planul acesta îl. determină tot- 
de-adată pe Bernick să facă, și reflecsiuni morale. 
După o cugetare mai îndelungată, simte, că sufletul 
s6u nu e împăcat, că a ajuns lucrul, ca să omâre 
pe loan 'Tânnensen, mai ales, că pe lângă acela 
trebuie să aducă în primejdie pe toți Gmenii de pe 
corabie și corabia, însași. În neliniștea acâsta se 
află când sosesce la el Rummel cu Ştirea, că e 
hotărire să i se facă o manifestaţie, pusă la cale 
de prietinii săi, cu scop, ca să se clarifice în vre-un. 
chip chesția cumpărării locurilor. Aici e peripeția. 
Starea, lui suftetâscă devine tot mai penibilă; tot 
mai mult își vede basa, greșită, a, vieţii sale. ŞI când 
se ajunge la facerea, planului vorbirilor ȘI a r&spunsuri- 
lor, Bernick se află, sufietesce în cea mai mar6 strim- 

„tore în urma celor petrecute. Și toemai atunci se 
întâmplă, să sosâscă, și D-ș6ra, Hessel, case îi adresâză 
următbrele cuvinte: ” 

Într'o astfel de clipă cine-va trebue să se simtă mândru şi 
fericit. 'Tote societăţile vor veni cu steagurile lor.: Numele tăă va străluci în litere de foc. În tâte părţile ţărei se va telegrafia în 
n6ptea asta; „Înconjurat de fericita-i familie primi con- 
sulul Bernick — unul din stâlpii societăţii — omagiile > vu concetățenilor săi“. 

Acestea împunsături ascuțite au străbătut cu 
efect: în constiința, lui Bernick Și Tati impresionat 
adânc. El acum răspunde astfel: 

„Asta nu va lipsi; şi afară se va striga ura, mulţimea mă va aclama, 6r ei voii fi silit să zimbese şi să mulţămesc 
- Mai încolo vine tot mai clară, situațiunea;: 

D-șâra Hessel îi replică „Ah! silite. — La ce reflectâză Bernick: „Creqi, că mă simt fericit în clipa asta!“ D-şdra Hessel:. Nu, nu cred, că te poţi simţi prea, fericit. Bernick: Tu mă despreţuesci Lona!
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D-şdraHessel: Încă nu. 

Bernick: Nici n'ai dreptul ... să mă despreţuesci. Nu poţi 

să-ţi închipuescă, Lona, cât de muit sunt părăsit în acâstă societate, 

slută și sbărcită, — cât de mult am trebuit să-mi: moderez pre- 

tenţiile din an în an asupra operei întregii mele vieţi! Şi cu ce 

m'am ales în vremea acesta, ori cât de bogat, sar părea că sunt? 

Cărpeală, — muncă de filigran. Dar aici nu ţi se îngădue 

mai mult s6ă alt-ceva. De aş fi voit să anticipez cu un pas asupra 

disposiţiei, care e la ordinea dilei tocmai, — numai decât sar fi 

sferșit puterea mea... .. ştii, ce suntem noi, noi, cară suntem priviţi 

ca stâlpii societăţii? Suntem uneltele societăţii — nici mai mult, 

nică mai puţin. 

D-șâra Hessel: De ce observi asta tocmai acum ? 
Bernick: Pentru că în vremea din urmă — de când ești tu 

aici — şi mai ales în astă-sâră — m'am gândit mult. — O, Lona, 

de ce te-am cunoscut atunci, — în timpul de mai înainte, — așa 

de puţin!... 

D-șdra Hessel: Ri şi? 

Bernick: Nică odată nu te-aș fi părăsit; și de te-aş fi avut pe 

tine lângă ntine, n'aş fi fost acum acolo, unde sunt! 

D-șora Hessel: Şi nu te gândeșci, ce ţi-ar fi putut deveni 

aceea, pe care ai ales-o în locul meă? 

Bermick: Ori şi cum, ştii, că n'a devenit, ceea-ce doriam eă. 

D-șdra Hessel: Pentru că nai împărțit cu dânsa dorinţele tale, 

— pentru că ai lăsat-o să se plângă singură pentru ruşinea; în care 

i-al adus rudele ei. - 

Bernick: Da, da, da, tâte astea vin din minciuna aceea. 

D-şdra Hessel: De ce nu te laşi odată de aceea minciună? 
Bernick: Acum? Acum e prea târdiu, Lona. 

D-șdra Hessel: Ia spune-mi, Richiard, ce mulţămire îţi oferă 

ție acestă aparență şi amăgire ? 

Bernick: Nu-mi oferă nici o mulţămire. Ei aș put6, să mă 

prăpădesc, ca şi întrâga asta societate stricată. Dar după noi vine 

o altă generaţie; pentru băiatul mei lucrez; lui îi pregătesc un 

adevărat scop al vieţii, Va veni o vreme, cââd adevărul va pătrunde 

în viâţa sociălă, şi pe dânsul 'şi va întemeia el o existenţă mai 

fericită decât aceea a tatălui săi. 
D-şâra Hessel: Cu -o minciună ca temelie? Gânde- 

sce-te, ce moştenire îi laşi fiului t6u? | 

Bernick: (cu desnădejde ascunsă). îi las o moştenire de mii 

de ori mai rea decât o ştii tu. Dar fatalitatea trebue să dea înapoi 

odată şi odată. Şi totuşi — însă d6ră, — (izbucnind). . Cum aţă
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putut să lăsaţi astea t6te asupra mea! Dar acum e în zadar. Trebue 
să înaintez, nu mă pot opri. Dar n'o să isbutiţă, să m& nimiciţă! 

După ce Lona îi spune, că loan a plecat pentru 
tot-d6una, lăsându-i ei și cele două scrisori ale lui, 
Bernick îi răspunde: „Iu le ai! și acum — 
acum vrei — chiar în astă sâră — pâte, când 
manifestaţia“...  Ear după ce D-șira Lona rupe în 

| fața lui scrisorile, ca să-i dovedâscă, că nu a urmărit 
nimicirea lui, ci numai îndreptarea lui, Bernick es- 
clamă: - 

„Lona — de ce n'ai făcut asta mai înainte. Acum e prea 
târdiă; acum mi-am perdut tâtă viţa... mi-e cu neputinţă, să 
trăesc mai departe aşa... 

D-șdra Hessel: Dar ce sa întâmplat aici? 
Bernick: Nu mă întreba. — Şi totuşi — trebue să trăese! 

Vreaă să trăesc — pentru fiul meă. El să ispăşiască totul şi să 
indrepte tâte. 

După ce mai află și cele întâmplate cu fiul 
său, Bernick se îndreptă, de tot, moralul lui se șchimbă, 
din Bernick cel șarlatan se face Bernick cel bun, 
cel de omenie. 

, Bernick e la început în privinţa moralei aşa, 
cum sunt mulți din „stâlpii societăţii“. Se ridică, 
pe o basă inmorală. Ajuns „stâlp al societăţii“, cu 
t6te, că lucrâză mult în interesul binelui comun, nu 

“face binele din sentiment curat, ci din diferite in- 
bolduri personale.  Înzestrat cu astfel de morală 
trebue să ajungă în conflict cu universalul. 

Să vedem acum, cum e Bernick, eroul dramei, 
în privința tăriei caracterului lui. | 

Bemick este în privința tăriei caracterului 
o ființă, respectabilă, nu e fără voinţă, — dar sublim
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tot nu e în nici o privinţă. Nu e caracter puternic 
ȘI pasionat, departe nu, cum e Brutus, Coriolan, 
Hamlet, ete. Pentru acţiunile, pe cari le-a întreprins 
și săvârșit, nu i-a trebuit; o putere deosebită: a ca- 
racterului, ci i-a trebuit o dosă mai mare de rafinărie. 
“De aceea ajuns în conflict cu universalul Bernick 
nici nu pâte lupta cu pasiunea caracteristică, 
eroului tragic. Cu cât înaintâză în luptă, cu atât 
mai mult îi ese mintea şi reflecsiunea la iveală, 
cari îl conduc în calea vieţii. Îngâmfarea, lui nu 
se potențeză cu tărie, și până la locul, de unde 
numai e reîntârcere, ci în urma conlucrării minții 
aduse de împrejurări să chibzuiască, ea, îngâmfarea, 
„(hibris-ul),“ se tot micşorâză, până, se perde cu 
totul. În urma, acestui fel de desvoltare peripeţia, nu 
întârce pagina vieţii eroului spre ră, ci spre bine. 
“Bernick, după o luptă, Gre-care şi după mai multe tergi- 
versări, ajunge să-și recunâscă, adecă basa greșită, a, 
vieţii sale și în urma acesta, să și-o părăsâscă punân- 
du-se în deplină armonie cu principiile universalului, 
cărora, se închină.  Universalul încă la iertat apoi, 
natural. | | 

$. 35. Eroul și acţiunea dramei pro priu dise. 

Dramele proprii sunt de trei feluri, şi anume: 
1) în cari eroul e un caracter obicinuit, 2) un caracter 
puternic, sublim, în ambele casuri și cu cusur, Și 

3) un caracter fără cusur. 

1. Eroul dramei proprii, cum lam vădut şi în piesa, 
„Stâlpii societăţii“, aparţine sferii caractelor obicinuite. 
Bernick nu are caracter sublim, nu este prea 

14
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puternic în privința, însușirilor sufletesci social-morale, 

dar nici slab nu e; are voință mare, dar nu aşa, 

puternică și pasionată ca, a unui eroi tragic. Voina, 
eroului dramei propii este alimentată și de rațiune, 
până când a eroului tragic e eşită numai din im- 
pulsiunile puternice ale firii, de care condus eroul 
tragic nu numai voesce, ci trebue, să lucreze așa, GUm - 
lucreză. Voința, eroului dramei proprii e o putere, 
care înduplecă pe individ, 6ră cea, a eroului tragic 
e o putere, care poruncesce individului. Şi acela, vine 
în urma cusurului în- conflict cu lumea, cu univer- 
salul. Primesce lupta, şi se luptă, Și el, dar în decursul 
luptei vede resonul şi sfințenia, principiilor univer- 
salului, pe cari le recunâsce de juste, şi pe ale 
sale de greşite. Conflictul se disâlvă, aşa, fel, că 
principiile universalului ajung să se validiteze. Sfirșitul 
acțiunii e mulțămitor pentru erou Și triumfător pentru 
universal. 

Înfăţișarea, acţiunii, ţesute de asemenea carac- 
tere și având sfîrșitul arătat, se face prin „drama, 
care își ia numele de „propriu disă“. 

În privința concepțiunii acest fel de dramă 
pare a semăna cu țragedia; se detvâltă, și în ea, 
o luptă mare și seri6să. Deosebirea se aratţă, însă, 
când ese la ivelă, tăria, caracterului eroului. Carac- 
terul eroului dramei proprii nu e așa de puternic. 
Lupta încă nu e apoi atât de mare. Contrastul încă 
se resolvă altcum. Ştim, că acţiunea, dramei proprii 
are sfirşit bun, până când la, tragedie, continuându-se 
lupta și după peripeţie, eroul se nimicesce, cade în 
fața universalului. i
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În privința, efectului încă se deosibesce drama - 
propriă de tragedie. 

Personalitatea, eroului dramei proprii nu ne 
deștâptă simțămintele sublimului, ci pe cele ale fiu- 
mosului obicinuit. Lupta lui încă ne provâcă în 
suflet simţăminte de tâmă și de compătimire, numai 
cât curățirea sufletului nostru de aceste afecte nu 
se întâmplă prin aceea, că vedem ordinea mai înaltă 
învingând și purtând pe steagul său și nimicirea, ero- 
ului, ci vădând împăcarea eroului cu ordinea mai înaltă 
Și supunerea aceluia, puterii nebiruite şi drepte a, aces- 
teia,; vedem aducerea în armonie a vieţii Gmenesci 
cu principiile universalului. 

În „Stâlpii societății“ Bernich; pe basa, greșeli 
sale de căpetenie: minciuna -şi înşelarea vine în 

luptă cu universalul; dar în urmă eroul își recunâsce 
păcatele sale, și le mărturiseșce și se face om bun, 

prin ce devine pe deplin împăcat cu universalul, 

devine liniștit, adevărat om fericit. 

Anca din „Năpasta“ torturată în traiul săi cu 

Dragomir, în care bănuia pe amoritorul bărbatului 

să5ă, după ce se convinge de adevărul bănuielii sale, 

ajunge să deie pe Dragomir justiției și prin acâsta 
să-și recâștige liniștea, de lipsă. 

2. Sunt drame, a căror acţiune sâmă&nă în ade- 

văr mult cu cea a tragediei. Eroii acestora sunt tot puteri 

sublime, numai cât cusurul nu le-e așa de mare, 
ca să cadă frânți sub puterea lui. În casurile acestea, 

apoi universalul stă pe o basă mai greșită, de cât 

cea a eroului dramatic. De aceea eroul, după ce 

desvâltă o putere mare și 'și ispășesce și păcatele 
14%
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sale, în modul recerut, ese de-asupra cu puterea, 
sa, se ridică ca învingător. | 

| Dramele acestea, ca și unele tragedii ale Gre- 
cilor vechi, sămănă cu tragediile până la momentul 
desnodământului. Grecii le și numiai tot tragedii: 

Să vedem unele drame de asemenea, fel: 
Aischilos, renumitul scriitor dramatic al vechilor 

Geci, a compus din vi6ța lui Agamemnon, a, soției 
acestuia, Clytemnestra și a fiului lui, Orestes, 3 piese: 
Î. Agamemnon, IL. Ohoephorii (Jertfitorii de Morți) și 
III. umenidele, tâte trei formând însă și un întreg 
— “0 triologiă — sub numele: Ovestia. 

I. În Agamemnon ni se arată sortea, vieții lui Aga- 
memnon, după sosirea sa din r&sboiul troian. În restimpul 
de 10. ani, cât a ţinut răsboiul Grecilor contra Troiei, 
Clytemnestra, soţia lui Agamemnon, uitându-și pe soțul sti, 
pe care şi așa îl ura din motivul, că şi-a dat, aşa ușor în- 
voirea sa, la jertfirea, fiicei lor, Iphigenia, își alesese un alt 
bărbat, pe Aigistos. 

Când se lăţesce și verifică ştirea, că Agamemnon se 
rețpitorce acasă, poporul se bucură fârte mult, dar Clytem- 
nestra, care crede mort pe soţul săă, ajunge în griji. Sosesce 
Agamemnon aducând cu sine ca sclavă pe Cassandra, fiica 
lui Priamos. Clytemnestra simulgză Și ea, bucurie şi dragoste 
în faţa momentului. Cassandra prevede nenorocirea, de care 
are să deie atât ea, cât și Agamemnon. Nici nu scapă. Îndată 
i-a şi ajuns sârtea rea. Agamemnon e ucis în baie şi după 
aceea, Clytemnestra ucide şi pe Cassandra. Poporul se revoltă 
la început. Clytemnestra Ştie însă să "1 domolâscă demon- 
strând, că aşa, a fost voința, deilor. Aigistos devine rege. 

II.  Choephorii. Orestes, fiul lui Agamemnon, după 
depărtarea tatălui său şi după. ce mamă-sa se mărită cu 
Aigistos, ne mai putând suferii vi6ţa de acasă, se duce în 
țara Phocis, la regele Strophios, unchiul săă, unde întimpină 
cea mai afectudsă primire. Pylades, fiul lui Strophios, i se 
face cel mai sincer şi devotat amic. Electra, fiica mai mică 
a lui Agamemnon, rămasă credinci6să memoriei - tatălui și 
fratelui stă, a trebuit să, sufere acasă cele mai neomendse
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tractamente. De multe ori mergea Electra la, mormântul 
tatălui său, unde jertfind se ruga pentru sufletul lui şi pentru 
binele fratelui săi. Odată, când Electra era tocmai la mor- 
mânt, sosesce aci Orestes, însoţit de Pylades. — Orestes 
comunică surorii sale planul, ce-l avea orânduit de însuși 
zeul Apollo, de a-şi r&sbuna asupra mamei sale şi a lui 
Aigistos. Cătră sâră se: şi duce la palat, ajunge înaintea 
Clytemnestrei. şi a lui Aegistos, ca ne cunoscut, cărora le 
spune, că trecând prin ţâra Phocis, Strophios l'a însărcinat, 
să, vină să le aducă vestea morţii fiului lor, Orestes şi să-i 
întrebe, că voesce să fie adus acasă, ori să fie acolo înmor- 
mântat. La ocasiune bună Orestes se descopere şi-i ucide 
pe amândoi. Poporul se bucură de faptul îndeplinit şi aclamă 
pe Orestes de rege. - 

III.  Humenidele. După esecutarea actului de ucidere 
asupra Clytemnestrei şi a lui Aigistos Orestes este încun- 
jurat de duhurile rele, de care este însoţii în tâte căile sale, 
persecutat până la desnădăjduire.*) Ore stes se refugiază în 
templul lui Apollo din Delphi, unde se r6gă înghenuncbhiat 
la statua lui Apollo. Furiile străbat și aci. Se presen- 
teză însă deul Apollo, care îmbărbăteză pe Orestes şi-l con- 
silisză să meârgă în Athena, în templul deiței Pallaş, căci 
acesta îi va face dreptate şi-l va elibera de sub chinurile 
grele.  Furiile devin imposibile, cad în somn. Îndată ce a 
eşit Orestes condus de Hermes, pe care i-l dăduse Apollo 
ca. ocrotitor, se arată umbra Clytemnestrei, conjurând pe 
Furii, să se deştepte şi să urmărescă pe Orestes şi să-l țină 
sub puterea lor. Furiile sunt hotărite să urmărâscă sră pe 
Orestes cu tâtă oprirea lui Apollo. Orestes ajunge în tem- 
plul deiţei Pallas. Se așeză la statua deiței şi-i imploră 

ajutoriul. mărturisindu-şi tâte motivele la comiterea. omoru- 

lui şi oferindu-se pe sine şi tâtă ra sa, sub supunerea 

puterii deiței Pallas. Aci vin şi Erinele, cari cer isgonirea 

lui pe motivul păcatului greu, de care sa făcut vinovat 

Orestes şi tot deodată declarând, că ele nu-i vor da pace, ci 

vor căuta să-şi îndeplinscă, misiunea, încredinţată lor de însuşi 

Zeus şi consfinţită de Moira. Pallas declară, că va chema 

pe bătrânii oraşului, să judece. În scurt timp o cstă de 

bătrâni sosesc, se aşeză pe treptele templului, constituindu-se 

în tribunal —areopagul— chemat a aduce sentință. 

=) Mustrarea de conştiinţă din causa săvârșirii unui păcat atât 

de mare, ceea ce Grecii objectivau prin persecutarea „Erinilor“ „Eu- 

menidelor“:. (La Romani „Furiae“).
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Erinile sunt acusatorii și Orestes acusatul. De față e 
şi Apollo, ca apărător al lui Orestes. În urma desbaterilor 
Pallas împărtăşesce punctul de vedere al lui Orestes, re- 
cunoscând, că dacă Clytemnestra a ucis pe bărbatul ei, fiul, 
pentru care tatăl său e de mai mare vâldre, nu sa făcut; 
vrednic de osândă r&sbunând mortea, tatălui său asupra 
mamei sale. Când vine chesțiunea la vot, Pallas Și voteză, 
pentru liberarea lui Orestes, prin a cărei vot Orestes și este 
mântuit. Însoţit de Apollo merge spre ţsra sa, unde ocupă 
tronul tatălui său. Erinele se revolteză. Pallas le linişteşce 
prefăcându-le în „Eumenide“ sfinte, vestitâre de bine, cu 
misiunea de a sta în ţâra ei, în Athena. | 

Drama, acâsta, a fost numită tragedie, atât tri- 
logia, întregă, cât și piesele singuratice. . După con- 
cepțiunea n6stră tragedii sunt piesele: Agamemnon 
și Choephorii, dar Fumenidele nu. ERumendele și apoi. 
trilogia într6gă se privesc ca: dramă, propriă,. 
Grecii vechi nici nu aveau decât tragedie ori 
comedie. În Eumenide Orestes nu se nimicesce. El 
a comis, nu mai încape îndoială, păcate, în urma 
căror a ajuns întro luptă grea, care era, să-i coste 
viaţa, dar în sfârșit se constată, că nu din păcatul 
sufletului său sa desvoltat starea, de lucruri, pentru . 
care au fost el băgat în n&caz, ci din alte împrejurări 
și din p&catul altor sufiete. Orestes al lui Aischilos 
ajunge la alt sfârșit, decum a, ajuns Hamlet al lui 
Shakespeare, deși au pornit din aceași situaţiune 
ambii. Dar alt universal era la Grecii ântici și altul 
la Danesii creștini ai timpului lui Hamlet. Spiritul 
Grecilor antică nu considera, de păcat de morte răs- 
bunarea asupra unei mame păcătâse, care violând 
credința conjugală, 'şi ucide pe soțul său, dar în 
spiritul moralei creștinesci răsbunarea nu pâte fi 
permisă nici între împrejurările amintite. Drept
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aceea Orestes se ridică, învinge, ră Hamlet cade; 

Hamlet e eroul unei tragedii, 6ră Orestes al unei 

drame proprii. 

Tot tragediă era numită și drama „Cid“ de 

Corneille, scriitor francez al timpului renascerii lite- 

rave, care însă de fapt și după concepția n6stră nu 

e tragediă, ci dramă propriă.*) 

Conţinutul dramei acesteia e următoriul: 
Don Rodrigue, numit și Cid, iubesce pe Chimâne, fiica 

lui Don Gomes. Tata lui Cid este Don Diâgne. Era tocmai 
timpul, când avea să se întregâscă postul de guvernator. 
Este ales Don Diâgue. După alegere Don Diegue merge la 
Don Gomes, ca să-i câră mâna ficei lui Chimene pe s6ma 
fiului său, Don Rodrigue-Cid. Don Gomes era indignat, fiind- 
că nu-l aleseseră pe el în postul de guvernator, la care re- 
flectase şi în deosebi era supărat acum pe Don Diâgue, 
alesul guvernator. Acestia în loc să isprăvâscă ceva în 
chesţia fiilor lor, ajung la csrtă. Don Gomes insultă pe 
bătrânul Dori Diăgue. Pentru acâsta Don Rodrigue îi provocă 
la duel, în care Gomes cade mort. Chimâne, deşi iubesce 
fârte mult pe Cid, se duce la regele şi cere pedepsirea lui 
Cid. Regele însă avea să-i multămâscă t6rte mult lui Cid, 

pentru că acesta îl ajutase în r&sboiul, ce-l purtase nu de 
mult cu Mauril și-i scăpase Sevilla. Dar Chim6ne nu are 

pace. Pentru ca, să potă răsbuna mortea, tatălui său de- 

clară, că îşi dă mâna aceluia, care se dueleză cu Rodrigue- 

Ci. Vine un alt adorator al Chimânei şi primesce să se 

dueleze; este însă el învins. Don Sancho vine la Chimene, 

și-și aruncă lă piciorele ei sabia. Ea crede, că acâsta însem- 

nâză, că Cid e învins şi omorît. De aceea se întristâză 

adânc.  Vădând regele, cât de mult iubesce Chimâne pe 

Cid, îi spune, că Cid trăesce. Atunci ea se bucură în mod 

extraordinar, uită tâte şi se mărită cu Cid. 

*) Nota. Astfel de drame se mai numiau și „tragi- 

comedii,“ numire și nepotrivită și rău formată; nepotrivită 

fiindcă actiunea lor nu e amestec de tragediă și comediă, 

si rău formată, fiindcă nu e corect să-și dică tragicomediă, ci 

ar fi să se dică tragico-comediă, precum nu e corect „idolatriă“ 

ci „idololatriă.“
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În piesa acesta, acțiunea, se desvâltă la început 
ca și în o tragedie. Cătră Sfirșit. însă se întorce, se 
res6lvă, acţiunea, în favorul eroului principal, este felul 
de resvolvare al acțiunii dramei în înțeles propriu. 

În acest fel de drame, de tot deosebite de cele 
amintite mai întâiu, eroul e tot o sublimitate; este 
ca un eroii al unei tragedii, numai cât cusurul Și vina, 
nu sunt de felul celor din tragedie. Lupta în care ajung 
eroii acestor fel de drame nu se produce atât din 
causa, vinii lor, ci mai mult din causa, altor persâne 
Și împrejurări, care se cred a, representa, universalul. 
Aceste persâne și împrejurări fac însă abus de pu- 
terea, lor, din care causă nici nu se pot privi ca, 
representante adevărate ale universalului. În lupta, 
care se destășură, între eroul dramaţic Și contrarii 
acestuia, ese învingător eroul dramatic cu prin- 
cipiile sale, cele adevărate, cele ale ordini! mai 
înalte, față cu cei dela putere, cei greșiţi, ale căror 
principii nu pot fi admise de negreșitul universal, 
căci nu cuadrâză cu cerințele de esistență, Și progres 
a societăţii, în mijlocul căreia sa, desvoltat lupta. 

Contranii eroului dramatic sâi recunosc și ei 
dreptatea, acestuia, și se împacă, s6ă se nimicesc el. 

Asemenea, lupte, asemenea, caractere încă sunt în lume; ele vin a, fi reproduse de poesia, dramatică în drama propriu disă, 

3. Pot să figureze ea, eroii dramatici şi carac- tere curate, fără, cusur, cari îns& vin în luptă cu lumea, în urma, împrejurărilor, în cazi trăesc.  Ase- menea, eroi trebue, se înțelege, să, iese deasupra cu
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triumful causei și a vederilor, ce represintă. D. e. in 
„Un dușman al poporului“, de H. Ibsen, doctorul 

Otto Stockmann, eroul dramei, vine în conflict cu con- 

cetăţenii săi, pentru că, represenţa idei şi tendinţe 

curate, cari nu se potrivesc însă cu mintea strîmtă, 

a acelora și gignesc interesul egoist-al lor.
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Acest bărbat a adunat în casa, sa un cerc dintre 
cei mai mari poeţi și musici. Aceştia se ocupa 
între altele fârte mult și cu reînvierea, musicei eline. 
În acâstă, societate sa lucrat și pentru întroducerea 
musicei în dramă, şi anume, ca să se compună, 
anume tecstul dramei potrivit cu esprimarea, cântării, 
ca înțelesul textului să, corespundă adecă, cu carac- terul melodiei. Acești bărbaţi se basai pe teoria, 
lui Aristotel, care considera, cântarea ca o parte 
organică a dramei. Ei credeai, că, Grecii cântaă 
întrega, dramă, numai cât o făceau acesta, cântând atât în melodie cât ȘI recitativ. 

În anul 1592 Bardi părăseșce Florenţa, mutân- du-se la Roma, unde ocupă postul de măestru al 
camerei apostolice. Societatea constituită, în. casa, . lui nu se desființeză, însă, ci îsi continuă activitatea 
în casa lui Jacopo Corsi. Din mijlocul acestor artiști este Octaviaho Rinucini (1564—1621), autorul renumit al. 
mai multor opere, dintre cari în deosebi. „Luvidice“ 
representată mai întâiu la nunta, lui Henric al IV, regele Franciei, cu Maria de Medici, în a. 1600, a produs: un etect uimitor. La 1606 deja a, devenit opera 
popularisată, în întregă, Italiă. Claudio Monteverde 
continuă, și perfecţionsză, opera, începută. . 

Ce avânt puternic a luat opera în timpul ur- mător, se pâte veds din faptul, că numai în Veneţia Sau dat în timpul dintre anii 1637—1700 nu mai puține decât 357 diferite opere, compuse de 40 componiști; 6 în Bologna 70 opere, eompuse de 30 componiștă. 
Astfel sa desvoltat opera. Tragedia, și drama,
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puse în cântare, au servit ca basă operei, 6 din 

comedii mai mici se formâză, opereta. 

Din Italia sa lăţit opera în scurt timp în tote 

ţările culte, perfecţionându-se tot mai mult. - 

(Cuvântul „operă“ sa întrodus mai târdiu făcut 

din prescurtarea numirilor obicinuite -la început de: 

- „opera musicale,“ „opera armonica,“ „opera dra- 

matica, musicale,“ etc.). 

În dramele Grecilor vechi se punea mai mare 

preţ pe concepțiunea dramei, decât pe cântare. . În 

operă, şi operetă însă se cultivă cu mai mare îngri- 

jire și se privesce mai de importantă, partea musi- 

cală. De aceea în operă ori operetă navem să 

căutăm vre-o acțiune dramatică bine ţesută, căci 

acesta nu-am afla-o, ci avem să le privim numai 

din punctul de vedere al cerințelor musicei. 'Tot 

din câusa acâsta, apoi elementul linic prevaleză ne: 

asemănat mai mult în operă şi operetă, decât în 

dramă. 

Tecstul în operă și operetă încă nu prea cor&s- 

punde cerințelor poetice, căci se privesce numai 

întru-cât are să fie prin el esprimată cântarea. Peste 

tot cerinţele dramei nu le putem aplica în tâtă 

stricteţa, lor asupra lucrărilor de operă și operetă. 

II. Vodevilul. Acest fel de literatură drama- 

tică sa, desvoltat şi cultivat; în deosebi în Francia, 

de unde a trecut şi în România, cultivat cu mult 

succes de poetul fericit V. Alexandri. Acest fel de 

drame e o concepţiune comică mai mică, în care 

“sunt în diferite locuri arii, solo ori coruri. După,
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formă s6m&nă mult cu dramele bisericesci din evul 

de mijloc. 

III. Farșa e o piesă dramatică de un comic 

comun, ordinar. | 

IV.  Melodramă se numesce un fel de tra- 
gediă ori dramă, în care se espune acţiunea în 
dialog, acompaniată, și uneori întreruptă de musică 

instrumentală. | | 
_YV.  Monodrama este un monolog dramatic 

acompaniat de musică. 

VI.  Cantata și Oratoriul. Cantată, se numesce 
o lucrare poetică, în care e și epică și lirică, partea 

epică mai puţină, 6r' lirică mai multă, și care se 
representâză, prin diferite forme ale musicei. Acţiune 

dramatică bine ţesută încă nu se prea găsesce în 

ea. Dacă acest gen de poesie e mai desvoltat în 

estesiune se numesce Oratoriă. | 

VII. În Feeriă acţiunea, este împreunată cu 
lucruri supranaturale și se petrece într'o scenariă 
cât se pote de frumâsă și cu o technică minunată.



IV. TECHNICA DRAMEI. 

A) Obiectu! Dramei. 

$. 37. Obiectul tragediei si al dramei proprii. 

Drama, reproduce momente din viâța omenâscă. 

Natura şi viţa .omenâscă îi formâză, deci obiectul 

„Ca ori şi care astă, așa și drama reproduce din 

lapnea reală, special ne reproduce momente din visţa, 

omenâscă, penfru ca să o cunâscem în tâte părțile 

ei mai importante, în adevărata ei fiinţă. Pentru 

realisarea scopului s&i poetul dramatic trebue să se 

ţină de legile, ce am vEdut, că se prescriu pentru 

producerea, frumosului de artă: să iee momente mai 

importante, mai deosebite, să le idealiseze și să le 

sensibiliseze în forme potrivite. Nu ori ce moment, 

ori ce acţiune din vița unui individ se pote repro- 

duce în dramă; nu ori ce individ pâte fi zugrăvit 

în dramă, ci individi de astfel de însușiri şi în astfel 

de momente, cari ai o importanță mai deosebită, 

pentru noi, cari sunt interesante pentru sufletul nostru, 

cari sunt caracteristice și proprii individualităţilor 

dramatice. 

În privința gradului de importanţă acţiunile 

omenesci le putem clasifica în 4 categorii:
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I. În rândul întâi se consideră acele acțiuni 
ale Gmenilor, cari sunt de lipsă pentru împăcarea, 
trebuințelor, fară, de cari visța fisică, este imposibilă, 
Așa d. e. este: mâncarea, durmirea, mișcarea, îm- 
brăcarrea, spălarea, etc. 

II. La gradul al II-lea am putâ pune acţiunile, 
cari le desvâltă omul în scop de a-și câștiga cele de 
lipsă pentru susţinerea vieţii, unul ca agricultor, 
altul ca medic, advocat, profesor, funcționar, meseriaş, 
comerciant etc., în cari fel de acțiuni își consumă 
cei mai mulți Gmeni întrâga, lor vi6ţă. 

„TU. La gradul al III-lea aparţin acţiunile, cari 
„le: săvârșesce, individul în Grele libere pentru procu- 
rarea, distracţiilor Și plăcerilor sale, de cari simte. 
sufletul s6u trebuinţa, Acestea, se vor deosebi, se 
înțelege, după etatea, starea, culturală Și socială a 
Gmenilor. Așa d. e: preumblarea, pe jos și cu tră- 
sura, călăritul, cercetarea localurilor publice, a pro- 
ducțiunilor, petreceriler, convenirilor sociale, vânatul, 
cetitul cărţilor şi al jurnalelor, jocurile,. etc. 
„IV. La gradul al IV-lea, vor aparțină acele mo- 

mente mai razi, mai deosebite din vi6ţa omenâscă, de 
bucuriă, ori de întristare, cari opresc viâţa, din mersul 
ei regulat, producând bucurii ori întristări estraor- 
dinar de mari, deosebite de cele. ale vieţii de tâte 
dilele. Așa, d. e. momentul pășirii în un stadiu nou 
al vieţii, al primirii vre-unei funcțiuni, al căsătoriei, 
al nascerii copiilor, al morții vre-unui membru al 
familiei, al câștigării ori perderii vre-unei averi mari, 
al vre-unei moșşteniri, al vre-unei întreprinderi, al 
comiterii vre-unei crime, al desvoltării vre- -unui r&sboiă, 

[i
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al fometei, al bâlei, şi alte momente de nenorocire 

ori de bucurie mare. 

Dintre aceste 4 feluri de acţiuni ale vieții ome- 

neșci cele trei feluri din urmă, în deosebi însă cele două, 

sunt și mai variate şi mai caracterisătâre, din care 

causă, au și mai mare înteres și farmec de a, fi v&dute, 

audite şi ştiute de noi 6menii. Cele două feluri dintâiă 
sunt năcasurile și plăcerile comune tuturor 6menilor. 

Jocul copiilor, jocul de cărţi, ori biliard, manevrele 

soldaţilor, nunțile, petrecerile, etc., ne atrag mai iute 

să, le privim, decât munca unor 6meni în chemarea 

lor. De aceea poesia, în special drama, va lua în 

deosebi momentele, acţiunile, de felul 3 și 4 și ceva, 

şi din cele de al 2-lea. Aceste ni le va arăta, 

poetul în legătură cu simțămintele, pasiunile, vrerile 

şi peste tot cu stările sufieteșci, din cari sai produs 

acele acţiuni. 

Zace în firea omenâscă, că pentru noi sunt 

tot-deauna mai înteresante momentele din viaţa 

Smenilor mari şi suspuși, fiind de o paste acele mo- 

mente mai rari, ear de altă parte fiind clasa suspusă, 

a Gmenilor, în urma fiinţii sale superidre, în sine deja, 

mai împunătre. E numai natural, că peste tot în artă 

şi în special și în literatură dramatică. vechiă nu 

aflăm drame, ale căror obiecte să fi fost luate din 

clasa poporului de rând. Însuși Aristoteles dice în 

un loc al poeticei sale, unde vorbesce despre însu- 

şirile eroilor tragici, că , „aceștia trebue să fie individi 

renumiţi, descendenţi ai unor familii strălucite, cum 

au fost și Alkmaion, Oedipus, Orestes, Meleagar și 

alţii, cari au făcut fapte mari şi au suferit chinuri 
m 
19
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cumplite.“ Grecii vechi au și ţinut cont; de aceste 
principii. În tragediile lor și faflăm tot astfel de 
eroi, cari își trăgeau originea din familii regesci, ori 
de semidei. Legea acâsta a avut trecere Și în evul 
nou și adecă în epoca elasicismului dramatic. 
Are încă destulă, trecere și adi chiar, când e 
vorbă de dramele istorice. Shakespeare, Corneille 
și cei lalți scritori al elasicismului au seris drame, 
ale căror eroi sunt tot pers6ne din familii mari... 
Așa Shakespeare are pe: Regele Ion, Richard II. şi TII., - 
Henrich IV. V.. și VI., Caesar, Hamlet, Coriolan, 
Othello, Lear, Romeo și Iulia, ete. La, noi încă aflăm 
tot persâne înalte figurând ca, eroi dramatici, deși 

„la noi sa desvoltat literatura, dramatică numai în 
timpul din urmă. Alecsandri are pe: Despot vodă 
și Ovidiu; Roşca: Fata dela, Cozia, Lăpuşneanul; 
Vulcan: Ștefan vodă; Bolintineanu: Constantin Bran- 
covean, etc.; Urechia: Vornicul Bucioe ; Hăsdău: Răşș- 
van și Vidra, etc. Între împrejurările timpului vechi - 
era natural, că numai persâne din familii mai înalte, de 
regulă, de regi, puteau figura, ca, eroi dramatici, căci 
numai despre asemenea, persâne se putea crede, că 
sunt în stare să desvâlte acţiuni puternice, de cazi 
se recer în tragediă sâu în dramă, și că numai ase- 
menea persone aveai trecerea Și importanța, re- 
cerută, pentru ca, să, pâtă, deștepta în omenime în- 
teresul față de sârtea și acțiunile lor, prin acelea, 
se putea împune sublimitatea, caracterelor puter- 
nice. Pasiuni și disposițiuni morale intensive de 
ale individilor din poporul de rând nu se luau ca
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obiect în arta dramatică, fiindcă puterea și valorea, 
individualităţii lor era, de tot minimală, 

Când însă cultura a înaintat și sa lăţit și în 
trepta de jos a poporului, când individul a ajuns 

stăpân pe sine, peste sârtea sa, când a început a 

se bucura de drepturile de cetățean liber și când 
acâstă stare de lucruri a fost recunoscută şi re- 

spectată și de cei suspuși, puterea și valorea, indivi- 

duală încă a crescut. Individul în stadiul de adi, 
ajuns adecă în urma culturii câștigate să algă, 

și să vorbâscă singur, unde și când e vorba de căile 

și mijlâcele pentru împlinirea, tendinţelor și a voinţei 

sufletului s&u, a câștigat în valdre și în putere de 

a se și validita în societate. Adi, când e proclamată, 

libertatea individuală, nu mai putem dice, că capa- 

bilitatea, pentru voințe, simţăminte și pasiuni puter- 

nice şi pentru a încerca realisarea acestora, zace 

numai în persânele suspuse din societatea omenâscă. 

Astădi ori ce individ pâte fi capabil pentru voințe 

și pasiuni deosebite, estraordinare și puternice. Astădi 

și clasa de jos e apreciată, de cei mari, fiindcă 

astădi e prea recunoscut, că pe ea se baseză esistenţa 

popsrelor și peste tot a omenimii. 

Afară de acest moment, momentul obiectiv, 

care se impune când este vorba de alegerea eroilor 

dramelor mai vine şi un alt moment, care se valo- 

râză în acâstă chesţiune, și adecă gradul și felul 

culturii publicului, care gustă arta, momentul subiectiv 

în chesțiune. 

Sigur, că publicul de mai nainte, chemat să guste 

arta, avea o cultură mai puţin intensivă .și mai 
15%
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unilaterală, decum -o are cel de adi. Publicul de 
atunci deci nu avea, interes, decât pentru anumite 
pasiuni, aflate în deosebi la o anumită clasă, socială, 
“chemată a se impune mai mult, față de care se și 
putea av6 interes mai mare. 

“Altă cultură are clasa cultă de adi. 
Clasa cultă de adi are o cultură, și mai in- 

" tensivă și mai multilaterală. ȘI cum mai e, de clasa, 
de jos are adi o mare importanţă, în viță peste 
tot — culturală, sociaiă, și politică —, se simte 
lipsa generală, de. a se ocupa lumea, și de vi6ţa, 
clasei de jos; suntem curioși și avem interes să știm 
și taina, vieţii acestei clase, să o cunâscem după, 
tâte raporturile sale. Și astfel cerem dela, aceia, cari 
ne fac arta, să ne deie și momente din visța acestor 
Gmeni, care represintă, fârte mult astădi. Ne place 
adi, să pătrundem peste tot în tote manifestaţiunile 
vieţei, ce ne înconjoră; pretindem deci, ca. arta, să, 
ne întroducă, în tâte acestea. Ba ce e mai mult, 
fiind-că astădi stăm cu priceperea mai aprâpe de 
manifestaţiunile vieții sociale, de obiceiii ne mai place, 
decă, vedem representate momente de- ale acesteia, 
decât de-ale istoriei, cari ne sunt cu mult mai înde- 
părtate. Din acâstă causă apoi dramele sociale sunt, adi 
Chiar maj “apreciate şi mai plăcute la popârele culte, 
decât dramele istorice. 

Pe basa celor amintite trebue să recun6scem, 
că adi nu mai are valdre legea, lui Aristotel, 
în privința alegerii eroilor tragici. Adi se pâte 
lua ca obiect al unei tragedii Și peste tot al 
dramei şi îndividi, cari fac parte din poporul de rând,
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tocmai așa, ca și din sînul celor suspuși. Chesţiunea 

principală e: individul eroi să fie capabil 

de fapte mari, estraordinare, și faptele 

acestea să se baseze pe o tărie estraor- 

dinară a caracterului aceluia. In sensul 

acesta în legea, ce a dat-o Aristotel, nu mai are 

valbre partea, primă, că adecă „eroii să fie din fa- 

milii strălucite“, ci numai partea a doua, că adecă;: 

„cazi au făcut fapte mari și asi suferit chinuri cumplite *. 

Şi putem dice că și la, tragediile grecesci vechi 

în acâsta a stat esența. Toţi eroii dramelor lor au 

și corespuns acestei cerințe D. e. Orestes și-a răs- 

bunat pentru mârtea tatălui săi asupra mamei sale 

Clytemnestra; Oedipus omsră pe tatăl săi Laios și 

ia în căsătorie pe mama lokaste; Antigone îngr6pă 

pe fratele să Polyneikes în contra, poruncii regelui 

Kreon, etc. 

“În dramele istorice, „de cari lumea începe a se 

interesa, mai puţin, eroii sunt tot individi din familii 

mari și strălucite. Acâstă și din causa, căci în istoriă, 

nu s'a, păstrat, decât amintirea Gmenilor din familii 

mari și puternice, cari aă condus societatea ome- 

nâscă de pe timpul lor. 

Urmâză să vorbim” ceva acum despre obiectul 

comediei, care diferă în mod esenţial de cel al tra- 

gediei și al dramei proprii. 

$. 38. Obiectul comediei. 

în comediă se înfăţișeză acţiuni din acea, parte 

a, vieţii omenesci, care rep! esintă, ridicolul, comicul. 

Dar am vădut, că comicul se produce în acţiuni 

mai mici și mai ușore, cai nu corespund absolut
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cu valrea vieţii omenesci. Asemenea, acţiuni, su 
pers6ne, cari desvâltă asemenea, acţiuni, nu pot 
fi aflate în cartea istoriei. În istorie se păstreză, 
fapte cu mult mai importante de ale vieţii omenesci, 
decât cum sunt acelea, în cari se cuprinde comicul. 
De aceea istoria pâte să fie un bogat isvor pentru 
tragediă, dar pentru comedie nu. Comedia, își va, 
scâte obiectul din actualitate. Poetul va, trebui să, 
studieze și să observe basa, și felul vieţii societăţii, 
în care trăiesce și de aici să-și sc6tă, sugete și mo- 
mente de prelucrat pentru comedii. în privinţa, 
acâsta comedia stă în același raport cu tragedia, 
în care stă satira cu epica. După cum satira bat- 
jocuresce moravuri rele din timpul săi, aşa presintă, 
Și poetul comic caractere și întâmplări, ce le află, 
ridicule și comice în timpul, în care trăesce. Din 
acest motiv se şi pote dice, că, tragedia în privinţa, 
acesta, e mai aprâpe de epica, decât comedia. 

Tragedia, pote arăta, ca, Și epica, momente ȘI 
caractere seri6se luate din trecutul istoric, pe când 
comedia, privesce numai actualitatea. În literatura, 
dramatică vechiă, aflăm, ce e drept, şi astfel de 
comedii, cari apar, că, represintă, figuri istorice. Dar 
aceste figuri istorice sunt aduse în legătură, cu mo- 
mente din visța actuală a poetului, cu scop de a, le 
arăta, pe acestea, ridicole. Așa d. e. Aristophanes în co- 
media, sa: „Nourii“ are ca, erotă principal pe Socrates, 
care e o figură istorică faţă, de Aritophanes, căci Socrates 
murise, când a scris Aristophanes comedia, sa. Însă 
în acestă comedie nu se presentâză, individul istoric 
„Socrates“ ca, comic, ci prin el se face ridicol felul
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filosofiei nepractice a timpului lui Aristophanes, adecă 

- se fac ridicoli toţi filosofii timpului prin individua- 

lisarea, lor în persâna, numită, „Socrates“. În literatura. 

n6iă, nici acest fel de caractere comice nu se 

mai întroduc. - 

Din împrejurarea, 'că obiectul tragediei pote fi 

luat atât din actualitate, cât și din istorie, pe când 

al comediei numai din actualitate, resultă și aceea, 

că în tragedie ne presentâză asta mai bine pe eroul 

său ca pe o îndividualitate, pe când comedia nu pote 

face acâsta cu atâta, succes, remânând eroul comic mai 

mult un tip, o individualisațiune a Omenilor cu însușirile 

aceluia. În eroul „Macbeth“ d. e. ne'dă Shakespeare pe 

-0 persână singuvatică, pe care ne-o închipuim, că a 

trăit s6ă că trăesce în timpul de faţă, ră în 

„Trachanache“ s6ă „Conul Leonida“ ne înfățișeză, 

Caragiali mesce tipuri ale unor „Irachamachă“ respective a 

unor „ Coconi Leonida“, de cai credem, că vor fi 

mulţi în România. De aceea apoi se și dice, că în 

tragedie e mai multă artă, decât în comedie. Prin 

artă adecă se tinde a se representa, individi din 

lumea reală și nu tipuri. Cu cât se pote satisface 

mai bine acest principiu, cu atât pâte eși lucrul 

de artă mai bun şi mai curat, cu atât se face mai 

bună artă*). Şi în tragedie se pote corăspunde 

pote fi adevărat product artistic. În alegorie ni se dau 

figuri omenesci, în cari sunt personificate singuratice însuşiră 

omenesci. Nu se represintă deci individi compleţă, cum sunt 

în lumea reală, ci ni se da individi compleți în privința 

formei, dar esprimând numai „câte o însuşire omenesca. 

Individ, în care e numai bunătatea, ori numai speranță, 

_*) Notă: Pe basa acesta se și susţine adi, că alegoria, nu
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acestui principiu estetic neasemănaţ mai bine, decât în, comedie.  Acâsta e Și ușor de înțeles. La tragedie 
află poetul caracterul, din care scâte tâte acţiunile 
dramatice, până când la comedie află, idea, și faptele, 
cu cari caracteriseză apoi pe o pers6nă. La tragedie lucrâză mai mult judecată, logică, a, poetului, până, 
când la comedie fantasia lui; la, tragedie poetul - trebue să, se ţină, retras cu individualitatea, sa, Și să, 
se transpună strict în pers6nele dramatice, până când la comedie se „pote validita şi poetul cu pu- terea, și cu felul individualităţii sale, putând să creeze situațiuni după placul tantasiej sale. La, tragedie deci poetul trebue să fie maj obiectiv, 6r' la, comedie - i se pâte valora, subiectivitatea, în mod maj evident. 

Tot cam în acest mod stă, lucrul cu “obiectul și a, celorlalte genuri dramatice, ce se ţin de comedie. 
$. 39. Obiectul şi fabula tragediei „Macbeth, 

Shakespeare și-a luat obiectul și fabula pentru dramele sale istorice din biografiile lui Plutarch, 

  

ori altă singură, însuşire, nu ne putem însă închipui. E şi grei apoi să apreciăm alegoria, în sensul recerut, E d6r' la, înţeles, cât de imposibil e, că v&dând o figură de om să-i abstragi dela, ea, tâte însuşirile comune omului Şi să o pri- Vesci numai şi numai în o însușire, în însuşirea, pe care o personifică. De aceea apoi ni se și întâmplă, că privind 0 alegorie vedem și apreciăm o fiinţă omenescă, cu tâte însuşirile ei individuale. Esperinţa pote să ne fie dovadă; în privința acâsta. Scriitorul acestor rânduri îndrăsnesce să, 
x 

nunatele morminte ale papilor Urban VIII. Și Pavel III. din fundul altarului (Tribuna, cu Cathedra Petri). bisericii Sft. Petru din Roma. Astădi alegoriile se Şi pun numai ca, de- coraţiuni pe lângă alte obiecte ae artă, cari representă, individi compleți, spre a invedera însușirea. representativă, caracterul predominant al acelora,
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din unele poveşti italienesci contimporane, și din 

cronică lui Holinșhed despre Anglia, Scotia și Irlanda. 

Din acâsta din urmă e luat şi materialul pentru 

Macbeth. În acâstă cronică se spune despre Macbeth 

următ6rele: 

Era, un rege în Scoţia cu numele Malcohu. Acesta a 

avut doi fete.  Dela una sa născut Duncan (Doncân) şi 

dela “cealaltă Macbeth.- Duncan, un om bun şi blând, devine 

rege, şi Macbeth, un om crud, servesce în armată ca general. 

Slăbiciunea, lui Duncan a dat nobililor ansă, să se răsedle 

contra lui. Răscâla o conduce: Macdonwald (Măcdenuald). 

Banquo şi Macbeth apără pe regele lor. Macdonwald şi este 

învins şi decapitat. Regele Duncan mai e atacat pe timpul 

acesta, şi de Sweno regele Norvegiei. Dar şi acesta e bătut 

şi adus să încheie pace cu Duncan. După sferşitul luptei 

se duc călare Banquo cu Macbeth la castelul regelui Duncan, 

la Fores. Pe cale se întâlnesc cu 3 femei ciudate. Una 

din ele strigă: „Salutări lui Macbeth, than (tăn) de Glamis 

(Glâms);* a doua: „Salutări thanului de Cawdor (Cadr);“ 

ear' a treia: „Salutări lui Macbeth, viitorului rege al Scotiei“. 

Banquo le într6bă, că ce fel de ființe sunt ele, de promit 

lucruri mari soțului luă, 6ră pentru el nu. rostesc nică un 

cuvânt de profeție. Ele se îndrâptă atunci și cătră Banquo 

promiţându-i lucruri mai mari, decât lui Macbeth. li spun, 

că, Macbeth va fi rege, ce e drept, dar va fi nefericit şi 

nică urmași nu va av6, până când Banguo, deşi nu va 

ajunge rege, va produce un şir lung de regi ai Scotiei. 

Ambii ati luat întâiă în glumă aceste prorociri. Mai târdiii 

însă saii convins, că au fost nisce vrăjitâre cu putere de 

profeţire. Spusele acelora încep adecă a se împlini. In adevăr 

nu după mult thanul de Cawdor devine judecat la morte, 

pentru trădare şi dignitatea lui o: căpătă Macbeth; ear pe 

cea de than de Glamis“ o primesce dela tatăl săi. Doi 

din povestirile vrăjitârelor se realis6ză, deci. Banquo pe basa 

acesta în sâra următore şi face atent pe Macbeth dicând, 

că, dscă sati realisat du prevestiri, se pote aştepta şi la 

a treia. Si de atunci prinde în sufletul lui Macbeth gândul. 

de a se face rege. Cu încredere în viitor aşteptă momentul. 

Nu peste mult timp se intemplă, că regele Duncan își 

face pe fiul cel mai mare, pe Malcolm (Macom), duce de
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Cumberland (Kămberlănd), prin ceea ce i se dăduse și dreptul de moştenitor. Acâstă denumire i-a, tăiat lui Macbeth tstă, speranța. Până aici așteptase să, moră, regele, pentru-că, legea, dispunea, că decă fiul regelui nu e de etatea recerută, cordna are se trecă la cea mai apropiată rudă. Malcolm însă e declarat de moştenitor, deși .nu ajunsese etastea, re- cerută. Macbeth se apucă să facă âlte planuri: să ajungă rege cu puterea. Pe lângă împintenirile, ce'şi crea, el de când i-a prevestit vrăjitârele câștigarea tronului regal, se mai adaug și cele produse Şi susținute de soția sa, doritâre şi ea să ajungă regină. Pentru acest scop Macbeth se pune în conţelegere cu adicții săi, între cari era și Banguo. Cu ajutorul lor omră pe regele la Invernes, sră, după alţii la Botgosuane (Botgosoen), în al 6-lea an al domniei (10490). În urma acesta se proclamă Macbeth de rege şi se încoro- n6ză în Scone (Scon).: Pe Duncan îl înmormânteză la Col- mekill (Conkill). Malcolm, fiul cel mai mare al regelui, fuge, mai întâi în Cumberland, după aceea în Anglia, ear cel mai tânăr, Donaldbaine (Dânelbân) fuge în Irlanda. , Despre domnia lui Macbeth spune Holinshed, că 10 ani a fost fârte bună şi înțeleptă. După 10 'ani devine Macbeth însă de tot altul, În 10 ani sa susţinut în cinste şi omeniă, nu pentru că avea inimă bună, ci pentru că voia să înșele lumea. În Sferşit însă se desvăleşce ttă, firea lui cea adevărată; devine cel mai crud Și tiran domnitor, Multe dile amare îi face însă Banquo. Prorocirea, vrăjitârelor cu privire la, viitorul familiei lui Banquo nu i sa, şters adecă, din suflet. Începe a se teme de Banquo şi de multi alţii. Se hotăresce, să; curețe elementele, pe cari le credea peri- culdse. Pe Banquo şi fiul acestuia, pe Fleance (Flins), îi chiamă odată, la, cină, după ce pune la cale pe doi 6meni, ca să-i omâre, când vor fi pe drum cătră palat. Banqguo este lovit, Fleance însă scapă cu fuga. De not trebue să se simtă neliniștit și nesigur în posiția sa. Se apucă 6ră să taie Gmeni. Şi pentru a se şti mai asigurat își face un 

tribui cu un numer anumit de muncitori conduși şi supra- veghiaţi de înşişi thanii în personă. Când a venit rândul 

Macbeth, care uria, pe Macduff (Măcdăff) și până aci, flind-
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şi mai mult. Si era să-l omâre, însă o vrăjitâre, în care se 

încredea, îl asigură, că „nu e născut din femeia acela, care 

Tar pute nimici, si nici învins nu va fi de mine, până nu 

vine pădurea, dela Birnam la Dusinan“. Macbeth se întăresce 

la suflet, dar tot-de-odată devine şi mai crud. 

Macduft fuge în Anglia, unde caută pe Malcolm şi îl 

îndâmnă să-și validiteze pretensiunea la tronul Scotiei. 

Macbeth află prin spionii săi de stăruințele aceluia. De 

aceea atacă castelul lui Macduft şi îi omsră soţia, copiii şi 

pe totă câți a mai aflat în castel. 
Intraceea Macduft continuă a îndupleca pe Malcolm. 

Malcolm la început se temea să nu aibă de lucru cu vre-un 

spion al imi Macbeth, de aceea îi vorbia fără încredere şi 

nu primesce sfaturile lui. În urmă, convingându-se de sin- 

ceritatea, lui Macduff, îi promite tot. După acestea Macduff 

se reîntâice în Scoţia. Vine şi Malcolm în fruntea unei 

armate” de 10,000, pe care o primise dela Eduard, regele . 

Angliei. 

Când sa, lăţit ştirea acesta în Scoţia, nobilii sau îm- 

părțit. Unii sai dat pe partea lui Malcolm, alţii pe a lui 

Macbeth. Macbeth, vădând puterea mare a contrarilor săi, 

se retrage în castelul dela Dusinan. Prietinii lui îl sfătuesc 

să se refugieze pe vre-o insulă din apropierea Scoției. El 

însă, încredut în cele ce i saii prevestit, remâne neînfricat. 

Malcolm străbate înainte. Când ajunge în pădurea dela 

Birnam (Bârnem), dă poruncă luptătorilor săi, ca să-și iee 

fie-care câte-o crângă verde din pădure, cu care să-și acopere 

corpul, pentru ca să nu se pâtă observa mărimea oştiriă. 

În momentul, când Macbeth vede apariţia acesta, îşi aduce 

aminte de prorociile vrăjitorelor, şi vede cu ochil împlinirea 

lor. Cu tâte acestea nu despereză; se pune în linie de luptă. 

Dar după ce ai aruncat luptătorii lui Malcolm crengile 

verdi, şi. după ce vede stea mare a aceluia, o ia la fugă. 

Macduff îl urmăresce şi îl și ajunge. Atunci Macbeth se 

dă jos de pe cal și astfel grăiesce lui Macduff: „ Trădătorule! 

pentru ce mă urmăresci; căcă om născut nu m& pote omori 

pe mine?“ Macduft îi r&spunde: „Drept ai, dar acum crede, 

că ai ajuns la sfârşitul faptelor tale crude; pe mine mama 

nu. m'a.născut, ci am fost scos din pântecile ei înainte de 

vreme. Se luptă; Macbeth e lovit de morte;  Macduft în 

taiă capul şi-l duce la Malcolm. Astfel se sferşeşte Macbeth 

(1057), după o domnie de 17 ani. După el urmsză Malcolm 

la tron.
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$. 40. Raportul dintre Macbeth din cronica 
lui Holinshed și Macbeth din tragedia lui 

Shakespeare. 

Știm conţinutul tragediei „Macbeth“ şi cunâscem | 
acum și ceea ce a scris despre Macbeth Holinshed 
în cronica sa, de unde și-a luat Shakespeare pe 
Macbeth al său. | 

Comparând acum pe Holinshea cu Shakespeare 
ușor putem afla deosebirea mare între felul cum ne 
presentâză Shakespeare și Holinshed pe Macbeth. | 
Acestă, deosihire se baseză, pe faptul, că Shakes- 
peare a făcut modificări: 1) în privinţa, istoriei lui 
Macbeth, 2) a raportului dintre Macbeth şi Duncan 
și 3) în privinţa, individualităţii lui Macbeth. Să 
vedem ce și cum sunt acestea. 

I. Modificări în privinţa. datelor istorice. 
Shakespeare nu. sa ținut strict de istoria, lui 

Macbeth arătată la Holinshed. Causa e firâscă: 
Shakespeare nu a avut să scrie istoria lui Macbeth, 
ci a avut să dramatiseze pe Macbeth. În -scopul 
acesta, multe partii din istoria, lui Macbeth le-a des- 
voltat mai pe larg, spre a motiva psichologia fapte- 
lor lui Macbeth, sră în alte locuri sa abătut dela 
cronică și a, întrodus partii nu, pe. cari nu le aflăm 
la, Halinshed, dar de cari a avut Shakespear lipsă, 
pentru a. compune drama. În cronica se află obiec- tul, se află unele scene și fapte, în legătura lor 
esternă, dar lipsesce dramatisarea, acțiunii. Pentru 
acest scop Shakespeare a trebuit să, facă schimbări
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în privința, istoriei lui Macbeth. Și în acestă tocmai 
zace meritul lui Shakespeare. 

Să vedem pe ind deosebirile mai de căpeteniă. 

1) Omortrea lui Duncan e fârte pe scurt arătată în | 

cronică, mai numai atinsă, chesţiune, pe care Sha- 

kespeare a prelucrat-o însă frumos şi pe larg. 2) 

Despre o persână importantă, în tragediă, despre Lady 

Macbeth, de asemenea. fârte puţin povesteșce cronica. 

Shakespeare trebue să-i deie o mare importantă, 

pentru ca să potă caracterisa pers6na lui Macbeth, 

ca erou tragic. 3) La, Halinshed se spune, că Macbeth 

a domnit 17 ani, pănă când acţiunea arătată în tra- 

gediă, -decurge în timp forte scurt. 4) Între omorirea, 

lui Duncan și a lui Banguo trec după Halinshed 

10 ani, până când în dramă trec numai vre-o câteva, 

săptămâni. Schimbarea, în privința timpului o face 

Shakespeare de dragul unităţii dramei. 

Unele pănţi, din cele scrise de Holinshed pe 

scurt, dar pe larg tratate la Shakespeare, sunt luate 

în dramă din alte locuri ale cronicii. Aşa d. es. 

materialul istoric, privitor la omorirea, lui Duncan, e 

luat din cele arătate în cronică despre omorirea, 

regelui Duff, antecesorul lui Duncan. Despre omo- 

iîrea lui Duff (Doff) se povestesce următorele în cronică: 

Regele Duft a spânzurat vre-o câţi-va nobili revoluţi- 

onari în castelul său dela Fores. Între aceştia se află, şi 

unele rudenii de ale lui Donvald, căpitanul cetăţii Fores. 

Acesta se r6gă pentru agraţierea rudeniilor sale, dar n'a fost 

ascultat. Din causa acâsta jură r&sbunare contra regelui, 

la ceea ce a fost forte mult aţiţat și de soţia sa. Regele 

Duff nu se aştepta ia așa ceva. Avea deplină încredere în 

Donwald, pe care-l şi cerceta, adeseori singur, fără suită. 

Odată, fiind 6spele lui Donvald, chsmă la sine pe toţi aceia



238 

cari l-au servit cu credință, între cari consideră ca pe cel 
dințâii pe Donwald. Le împarte daruri şi ranguri (act. L. 
sc. IV).Vine nâptea. Regele se culcă. Cămărarii se duc, 
după ce sa culcat regele, la Donwald, cu care își petrec 
până se îmbată. Beţi sau și dus să se culce. (|. 7 și 25). 
Donwald era hotărît să ucidă acum pe regele. Mai întâă | 
se spariă € de fapta, intenţionată, da- în sfârşit se întăresce 
la inimă. Îndemnat de soţia, sa aduce 4 ucigași, cari ombră 
pe regele înainte de cântatul cocoşului. Cadavrul îl îngrâpă 
în alvia unui rîu. Danwald ascunde în rîu cadavrul, pen- 
tru-că să nu fie găsit și să nu-i se întâmple, ca să sângereze 
în presenţa sa, prin ce, conform credinţei de atunci, sar 
descoperi, că el e ucigaşul. Diminsta, când se duc mai 
mulți curteni de ai regelui împreună, cu Donwald în odaia 
regelui Duff, află, patul plin de sânge. Donwald află și pe 
cei 2 camărari culcați. Donwald simuleză bănuiala asupra 
acestora, şi ca să se arăte și mai nevinovat, îi străpunge 
pe amândoi (IL. 3). După aceea alârgă prin casă căutând 
cadavrul. Nobilii presenți simt, că Donwald e vinovat, fiindcă, 
era însă prea puternic în ţinutul acela, îi dau pace, în nă- 
dejdea, că se va descoperi ea fapta. Se dice, că după acest 
omor nu sau arătat nici sârele, nică Juna, pe ceri, 6 luni; 
apoi, că au început furtuni atât de grznice, încât fiecare 
aştepta sfîrșitul lumii. Şi astfel de minuni, se dice, că sau 
mai arătat şi în alte locuri. Așa d. e. în Lathian. îşi mâncau 
caiă carnea unii dela âlţii; în Angus o femeie a născut un 
copil, care n'avea nici ochil, nică, nas, nică mâni, nică picidre; 
apoi că animalele mică omoriai pe cele mai mari, etc. etc. 

Sunt și unele scene, cari nu se află nicăiri în 

cronică. Așa d. es. e scena cu duchul lui Banquo 

apărut la masa regelui Macbeth. Pe acestea le-a 

întrețăsut Shakespeare având trebuinţă de ele. 

Despre vrăjitore se face amintire și la Ho- 

linshed. Dar și acestea stau în alt raport cătră: 
Macbeth din Shakespeare. Se spune, că presentân- 
du-se vrăjitârele înaintea ]ui Macbeth și a lui Banguo 
nau făcut nici o impresiune deosebită asupra lor, 

amândoi le iau în râs şi cred, că sunt nisce năluciri
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ale fantasiei. Numai când se împlinesc pentru Mac- 
beth cele 2 prevestiri și când vine Banquo și pe 
bașa, acestora, îi dice, că sigur are să se împlinâscă, 
Și a treia, i se reproduce în memoria lui cele 

„audite dela vrăjitâre și începe a, crede și în împlinirea 
prevestirii a treia.  Altcum e însă la Sakespeare. 
Aci vrăjitorele fac o deosebită, împresiune atât asupra, 
lui Macbeth, cât și asupra lui Banguo. Acâsta se 
pote deduce din următorele vorbe ale lui Banguo, 
vorbe rostite îndată, după întâlnirea primă, cu ele; 

„Ce te-ai spăriat amice? De ce te îngrozesc 
Așa plăcute vorbe? Pe sfântul adevăr, - 

Sunteţi o nălucire sau în realitate, 

Ce vă arată trupul? Pe nobilu-mi tovarăș, 
La'ţi salutat acum cu mari prorociri 

De bunuri şi onoruri, de viitor regesc, - 

Încât el ștă uimit; nwmi spuneţi nimic mie? ete“ 

Şi când se fac nevă&dute, zice Macbeth de ele: 

„Şi ce ne părea trup s'a mistuit în vânt 

Ca o suflare vană. O de ar mai fi aicil!!“ 

Macbeth era bine pregătit pentru idea, de a se 

face rege, când laă întâlnit vrăjitârele. Astfel ele 
au aflat r&sunetul cel mai viu în inima lui. Le ȘI 

dă, apoi o mare importanţă. Când serie soţiei sale 

de convenirea sa cu ele, e captivat cu desăvârşire 
de ele. Epistola sa o începe cu vorbele: 

„Ele m'au întâlnit în diua biruinţii şi m'am convins prin do- 
vedi, pe cari îndoâla nu le pâte strămuta, 'că au o știință mai mult 
decât omenâscă. Dar tocmai când ardeam de dorința de ale întreba 

mai pe larg, s'au făcut nevădute prefăcându-se în aer.“ 

Când începe Macbeth epistola cu: „Ele m'aă 

întâlnit“ a trebuit să fi fost forte mult preocupat de 
idea, de a ajunge rege, de aceea le-a dat atâta 

credământ. |
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II. Modificări în privinţa individualităţii lui Macbeth. 

Însaşi individualitatea lui Macbeth e alta după 
descrierea dela, Holinshed şi alta după cum se arată 
în piesa, lui Shakespeare. E adevărat, că în amân- 

d6uă locurile Macbeth se arată. ca un general viteaz. 

Dar atât numai și nimic mai mult. Încolo de tot 
alt caracter e Macbeth dela Shakespeare față, de 
cel dela Holinshed. La, Holinshed ni-se presentâză, 

Macbeth ca un om comun crud. Este însă un adevăr psi- 

hologic, ca omul ordinar crud lucrâză în momente de pa- 

siune inconstient, ca orbit de. un bold animalic. De 

aceea, și vedem, că Macbeth dela Holinshed omoră, 
pe Duncan fără nici un scrupul, cu sângele rece 

al omului criminal. Altfel e Macbeth din Shakes- 
peare. Aci Macbeth e un om cu o constiință morală - 
clară; tot ce face, face cu conştiinţă și din voinţa 
propriă. Inima lui Macheth din Shakespeare e alta. 

 Acâsta se vede bine din motivele, din care omora, 
Macbeth al lui Holinshed şi Macbeth al lui Shakespeare. 

În amândouă locurile sunt presentaţi, Macbeth 
şi Duncan, ca, rudenii apropiate. În amândouă locurile 

se arată, că Duncan a numit pe fiul său prinț de 

Cumberland cu dreptul de moștenitor al tronului. 

Însă în piesă nu se aminteşce, că prin acâsta Dun- 

can a prescurta pe Macbeth în dreptul său de a: 

ajunge el la domniă. În cronică se spune, că dacă 

muria, Duncan pe timpul acela, ar fi urmat la domniă, 

după drept, Macbeth, desrece fiul lui Duncan nu 

avea etatea, recerută. Şi când află Macbeth de de- 

numirea regelui, se revâltă. |
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În tragedie se presinteză lucrul de tot altcum. 

Shakespeare nu stăruesce de loc asupra mâniei şi 

tendinței de r&sbunare a lui Macbeth. Ba, ne arată, că 

Macbeth î își avea, deja hotărîrea, sa în privinţa, câşti- 

gării tronului înainte. de a fi audit de denumirea 

făcută. Şi astfel, când aude, nu se surprinde în vre-un 
mod deosebit, ci numai i se arată urgentă trebuinţa, 
omorului. De aceea în faţa acestei știri el astfel se 
esprimă.;: 

„A! Prinţ de Cumberland! Acâsta e o pâtră 

De care am să mă 'npedec, de nu o dai de o parte“. 

Şi ca r&spuns dice: 

„Ascunde-te deci s6re! 

Nu-ţi arunca lumina 

Pe negrele şi adânci dorințe, ce mă înfâcă. 

Ochiă ! nu privi la mână, dar las'o să, ă "'m$linâscă, 

Ce în momentul faptei, te temi de a vedâ!“ 

Macbeth al lui Helinshed omâră pe Duncan, pentru- 

că acesta e om slab „potrivit a conduce o mănăstire, 

dar nu pe r&sboinicii Şcoţieni,“ cum zice Macdonwald, 

și pentru-că avea la tron un drept, pe care Duncan 

îl. disconsiderase, când își denumise pe fiul său 

mostenitor. Avea deci motiv să fie contra, lui Duncan. 

Tot; asemenea aveai motiv, între împrejurările acelea, 

nobilii Scoției, să fie în contra, lui Duncan și să dee 

ajutorul lor lui Macbeth. Macbeth deci se putea ră- 

zima, pe dreptul său vătămat, pe ajutorul nobililor 

și sigur pe voința, naţiunii sale. De aceea apoi nici 

nu omâră în ascuns pe Duncan; îl omră ca pe ori 

ce dușman, fără nici un scrupul. Altcum e lucrul la 

Shakespeare. Aci Macbeth nu are alt motiv decât: 

mândria sa puternică. Singur dice: 
16



242 

„Fă nu găsesc alt pinten, i 

Cu care aş îmboldi cârda, voinţei mele, 
Decât ambiția, ce 'n săritura ei 

Sub mine se răstârnă şi cade peste ţel“. 

Macbeth, cel din tragedie, nu se pâte basa pe nici 

un suflet de om, Duncan e și un rege bun. De 

aceea Macbeth omâră pe Duncan în timp de nspte, 

sub grea luptă internă sufletescă. E silit să ţină 

„în secret fapta și este chinuit de constiința sa după 

omorirea săvârşită. Se caracteriseză felul cum se 
simte după omor destul de clar și prin aceea, că lui 

i se pare, că: 

Necontenit strigă prin casă: „Nu dormiţă! 

Glamis ucide ... şi de aceea 'n veci . 
Cawdor n'a maâi dormi, Macbeth n'a mai dormi“. | 

Se vede deci, că acest Macbeth nu e omul, care 

omâră împins de mânie ori dor de r&sbunare. Și 
dacă, ajunge în pasiune, nu ajunge în urma, vre-unei 
iritațiuni provocate de împrejurări esterne, ci ajunge 
în urma agitațiunii provocate de ambiţiunea sa de 
a ajunge rege, pasiune, ce îşi are basa în caracterul 
lui.  Mândria lui extraordinară, care era, însuşirea, 
representativă din caracterul lui, îl mână pe o cale 
neertată. Și pe calea acâsta nu merge cu pași 
liniștiți și fără scrupul, ci tot reținut și oprit de 
conștiința morală, revoltată la vederea planurilor, ce 
le avea, înainte de esecutat. În internul lui se întâmplă, 
o luptă între mândria și între conștiinta, lui, ceea- 
ce ne-o descrie azât de frumos Shakespeare în actul prim. 

Reese de tot evident, că un fel de caracter 

are Macbeth din Holinshed şi alt caracter are 
Macbeth cel din Shakespeare.
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Til. Modificările în privinţa, raportului dintre 
Macbeth și Duncan. 

Cerinţele estetice ai condus pe Shakespeare, 

ca, să schimbe caracterul lui Duncan și al lui Macbeth, 

când a scris tragedia, „Macbeth. Şi mn urma, acesta, 

e natural, că Macbeth şi Duncan de aci ajung să stee în 

altfel de raport unul față, de altul, de cum puteai sta, 

decă, i-ar fi lăsat cu însușirile arătate la Holinshed. 

Duncan dela, Holinshed e un pericol pentru ţâră. Prin 

slăbiciunea sa dă în continuu ansă la turburări in- 

terne și la atacuri din afară. Cetind în Holinshed, 
despre domnia lui Duncan, ni se și pare justificată, 

pășirea lui Macbeth pentru a, delătura pe Duncan. 

„Din causa acestuia, suferia prea mult ţâra.. Și dâcă ni se 

mai spune, că Macbeth domneşce 10 ani cu drep- 

tate şi energie,. ni se arată. și mai justificată fapta 

lui Macbeth, 6ră vina lui nu ni se pare atât de 

strigătâre la ceriii. Shakespeare însă nu numai, că, 

ne arată pe Duncan ca pe un rege bun, ci pe 

Macbeth îl face 'cel mai r&ă, mai crud și mai des- 

potic rege, deja începând cu primele dile ale domniei 

sale. Shakespeare trebuia să-i potrivâscă așa. El 

avea, să ne descrie pasiunile unui caracter puternic 

şi mândru din semă afară, cari duc pe om la sfârșit 

+wagic. Pentru acest scop trebuia să pună pe Macbeth 

între astfel de împrejurări, între cari lucrând să i 

se desvâlte mai grozav şi să se manifesteze în un 

mod mai minunat voința lui moment, dela care 

depinde potențarea puterii tragice a pesei. Tot 

din acest motiv Shakespeare apreciază chesțiunea, 
16*
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denumirii lui Malcolm din partea tatălui lui de. 

principe de Cumberland în alt mod, de cum e arătată, 

la, Holinshed. Și 'n privința acesta e deosebire între 

Shakespeare și Holinshed. Ie - 

Știm, că vestea despre denumirea lui Malcolm 

de prinț de Cumcerland nu produce în Macbeth din 

tragedie nici o pasiune nouă. Nu vedem, să se fi 
simţit Macbeth neîndreptăţit, nici cât de puţin, prin 
acâstă disposiţiune a, regelui; dar așa, cum este ea, 
în piesă, contribue numai la potenţarea pasiunii, ce 
îi preocupa și până aci ființa. Ca basă și motiv de 
resbunare nu i-a, putut servi însă acea, disposițiune. ÎL 

„vedem pe Macbeth vorbind mult și multe cu soția, 
sa despre omorirea regelui, dar nu-l mai audim 
vordind despre vre-o neîndreptăţire suferită din partea, 
regelui Duncan. Ba îl audim vorbind tocmai bine 
despre Duncan şi simțind recunoscinţă pentru ono- 
rurile, ce le primise dela el în timpul din urmă. 
Când regele e 6spele lui Macbeth și când venise vorba 
între Macbeth şi soţia, sa de omorirea lui Duncan, 
Macbeth e în stare să vorbescă astfel: 

„Ascultă, să nu vrei să mergem mai departe 
În cele hotărite. Abia acum mi-a dat 
Favorură însemnate și stimă aurită, 
Pe care am cumpărat-o dela tot soiul de inși. 
Vrei să fie purtată în noua sa lucire, 
Ear' nu așa, curenă svârlită cu dispreţ. 

ŞI mai apoi: 

„El se găsesce aici sub îndoită pază, 

Ca văr şi ca, supus mă văd deopotrivă 

Oprit în planul meă: şi-apoi sunt gazda lui, 
Şi acâsta îmi impune să 'nchid ei singur pârta, 
La ucigașii lui, ear nu să iaă cuțitul.



Pe lângă tâte acestea el a purtat corâna, 

Cu-atâta bunătate, atât de pur a fost 
in masea lui putere, eă virtuțile lui 

Ca îngerii din cerii vor trâmbiţa pedâpsa 

Pentru cruntul p&cat al omortrii sale“. 

Din aceste vorbe ale lui Macbeth din Shakespeare 

se vede clar, că chesțiunea, denumirii lui Malcolm 

de prinţ de Cumberland nu a provocat în sufletul 
lui nică o ură s6âii dor de r&sbunare, ceea ce însă 

sa întâmplat cu Macbeth din Holinshed. Shakespeare 

nici nu putea lăsa neschimbat momentul acesta, 

istorie din Holinshed; nu putea presenta pe Macbeth 

stând faţă de Duncan, ca un r&sbunător, până, când 

basa căderii tragice e: mândria. Simţământul de 

r&sbunare se deşteptă în om în urma unui motiv 

estern, de care devine omul împintenat până se în- 

deplinesce răsbunarea și cu acâsta se sfârșesce 

apoi tâtă acţiunea, r&sbunătorului, ca, fiind scopul 

deja ” ajuns. Scopul lui Macbeth era însă: să. 

devină el rege. Şi acest gândi sa zămislit, fiind-că, 

firea sa şi împrejurările îl aduc, ca să se simtă 

prba puternic. Ori denumia regele pe fiul săă prinț 

de Cumberland, ori nu: Macbeth tot îl omoria, căci 

Duncan îi era o pedecă în calea, pe unde voia să 

mârgă şi să se valoreze. Dacă Macbeth ar fi comis 

faptul omorului împins de dorul de r&sbunare, făcea 

o faptă ordinară, comună, pe care o pote face ori 

ce om cu suflet mic. Dar nu astfel se presenteză 

faptul, când omorul e comis de o voință puternică, 

care nu și-a găsit locul și modul de valorare în 

ordinea stabilită și de aceea cere. răsturnarea ei. 

Şi în privința greutăţii a însuşi păcatului e
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deosebire între aceste doăă casuri. În casul din 

urmă, vina e mai mare, decât în cel dintâii, fiind-că, 

fapta a isvorit din o voință precugetată și nu din 

un afect de mâniă provocată de victima însași, până 

afost în viaţă.  De-aceea, era, de lipsă, ca Shakes- 

peare să, se pună în alt raport pe Macbeth cu Duncan, 
de cum erai în cronică. 

| Din cele arătate se va pute veds acum, că alt | 

raport esistă, între Macbeth și Duncan pe basa celor 

scrise de Shakespeare şi altul pe basa, celor scrise 

de Holinshed în cronica sa; se pot vede clar și 

tâte modificările făcute de Shakespeare în materia 

istorică, ce o a, găsit în cronică cu privire la Macbeth. 

Tâte aceste modificări le-a făcut Shakespeare, 

pentru-ca să facă din Macbeth al-lui Holinshed un 

caracter tragic şi din faptele arătate de cronică, să 

țesă o puternică acţiune tragică: ca să ne facă o 
operă de artă. În acesta, zace puterea poetică a, 

lui Shakespeare. 

$. 41. Fabula dramei şi dramatisarea ei. 

Poetul își ia fabula dramei din: istoriă, din 
viaţa, socială, din vre-o știre luată din jurnal, din 

romane, ori și-o crează însuși cu fantasia sa. De 

pe tote aceste terene își pote lua poetul dramatic 
material pentru tragedii și drame, 6ră pentru comedii 
istoria, nu-i pâte servi ca, isvor pentru compunerea, 

fabulei, căci după cum am mai vădut, comedia, 

r&mâne la actualitate. 
Din fabulă, ţese apoi poetul întrega, acţiune dra- 

matică. Şi întru cât îi succede a, compune astfel
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acţiunea dramatică, ca, prin ea să se zugrăvâscă 

un caracter omenesc, cu tâte pasiunile și vrerile 

“sale manifestate în fapte, întru atât se ridică cali- 

tatea, dramei. Căci bine să să noteze, în dramă nu 

e lucru de căpeteniă, desvoltarea fabulei, ci arătarea, 

caracterului. Nu e deci destul dâcă se înșiră fel 

şi fel de întâmplări — de norocire, ori de nenoro- 

cire —, formând scene sensaţionale. După cum sâm- 

burile frumosului nu zace în formă, ci în ideă, în 

conţinut, așa şi la dramă, caracterul însuși e 

partea de căpeteniă, fabula, scenele, sunt numai 

forma, prin care se face evident sâmburele. De aceea 

la drarnele istorice nu se ţin poeţii strict de istorie, 

căci desvoltarea caracterului eroului, de care se 

ocupă, silesce pe poet a lăsa datele istorice la o 

parte și a 'și afla sl, cu ajutorul fantasiei sale, mo- 

mentele, cari se potrivesc cu desvoltarea caracte- 

rului ideal, cum trebue să ni 1 presinte arta. Și 

tot din causa acâsta nu se detrage nimic din me- 

ritul poetului, dâcă și-a luat fabula, din istorie, ori 

din vre-un roman, ori novelă, căci meritul zace în 

composiţia dramei şi în prelucrarea materialului, 

adecă în alcătuirea, dramei”). 

*) Notă: Sa cam constatat, că dramele luate din 

romane reuşesc mai puţin. Se vede, că la contragerea 

unui roman în o dramă se dă prea de multe greutăți. Cel puțin 

literatura, dramatică, ce o avem până acum în felul acesta, 

aşa ne face să ne pronunțăm.
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B) Unitatea în dramă. 

$, 42. Despre noţiunea de unitate în senere 
și special în dramă. 

Vedem înaintea n6stră o plantă. Planta acesta 
constă din mai multe părți; d. e. din ficre, frunze,, 
crengi, cotor și rădăcini. Fie-care parte. constă, apoi. 
și ea încă din alte părți, d. e. firea din petale, 
pistil, stamine, etc. Singuratecele părţi ale plantei a 

diferite misiuni. Partea cea mai însemnată a, plantei 

e florea, cu fructul său. Pentru desvoltarea acesteia 
conlucră tote celelalte părți, ca organe ale plantei. 
Tote părțile sunt însă așa de potrivit aședate și 
încopciate unele de altele, încât tâte împreună con- 

tribuesc la vița și desvoltarea, plantei, tâte împreună 
ne dai ceva intreg, aflător în natură, înzestrat cu 

o anumită misiune, tâte împreună ne daii o unitate, 
un individ. Multe plante la olaltă, d. e. de grâi, 
formză, holdă, de pomi — pometul, de arbori — 
pădurea, etc. Tot asa e și cu individul — om: ȘI 

omenii se compun din multe părţi diferite, și din ei se 
formâză, familia, societatea, poporul, statul, lumea, 

tot atâtea unităţi, în felul lor. Unităţile constituite 
din Gmeni se formâză pe basa comunităţii lor în 

simțăminte, tendințe şi voințe, cu cari sunt legaţi 

Smenii. Fiind-că, diferiţii 6meni pot av însă și deosebite 
simț&minte, tendinţe şi voințe, se întâmplă forte 
adeseori, că individii din aceeași familie, societate, 
grupare, etc. să nu împărtășâscă aceleaşi vederi și 
vreri, să se nască în sînul lor lupte cu tendinţe și 

scopuri deosebite, în jurul vre-unui obiect. Împreju-
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rarea acâsta îns nu împedecă, ca respectiva gru- 

pare să nu fie privită ca unitară. luăm drept 

esemplu o societate, în care se pune Ia, cale reali- 

sarea, unui.scop. Nu toţi membrii acelei societăţi 

voiesc însă realisarea scopului contâmplat. Se va 

desvolta acum o luptă în sînul. societăţii. Cei mai 
puternici vor învinge. Lupta acâsta se presenteză 

în o unitate, deşi nu ai lucrat toți membrii în 

aceeaşi direcțiune; e o unitate, căci 4% scop sa re- 

alisut. Așa ni se înfăţiș6ză și r&sboiul contra Troiei 

tot în o unitate. Unitatea Jui se bas6ză pe tendinţa, 

la care erai angajaţi de o parte Grecii, de alta 

Troianii, ceia să cucerâscă orașul, cestia să și-l 

apere şi apoi pe faptul, că, învingerea unei părti a 

fost nimicirea, celeilalte.  Dâcă d6u& s6ă mai multe 

scopuri și-ar merge paralel calea sa înainte, fără a 

se influinţa, reciproc, fără a-și causa. reciproc pârghii ori 

pedeci, atunci nu ar fi unitate în acțiunea, purtată, 

pentru realisarea acelora. “ 

Dacă ne-am întreba de ce reson sunt unităţile 

în lume, răspundem: de aceea, pentru ca să se asi- 

gureze viţa, pe tâte terenele din lume. E de lipsă 

conlucrarea tuturor părților plantei — pentru vi6ța, și 

desvoltarea, acesteia, e de lipsă unirea 6menilor în 

familiă, grupări, societăţi etc. și de lipsă e și lupta, 

între Gmeni, — pentru visța şi prosperarea lor. Pe 

unitate se basâză visţa, în tot ce e pe lumea asta. 

Legea acesta, fundamentală trebue, se înțelege, 

ţinută, și în lumea, artei, în productele artistice. 

În dramă, de sine se înțelege, unitatea e con- 

dițiă sine qua non, dâcă e să aibă viţa, recerută,
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și să potă concentra atențiunea, și interesul nostru 
asupra ei. 

În dramă se destășură, acţiunea, ca eșind din 

caracterul și împrejurările vieţii - eroului. Ca să 
se desvâlte acţiunea, trebuesc motive, cari fac pe 

erou să lucreze. Motivele trebue să afle răsunet în 

sufletul eroului. Ca să se agite însă sufletul erou- 

lui, trebue să conlucre pe lângă pasiunea, sa internă, 

și alte pers6ne, mai multe ori mai puţine. Tâte 

aceste persone nu vor av6 același caracter, nu vor 

lucra la, fel, nică pentru același scop. Pers6nele din 
dramă, diferite fiind în privința culturii, tempera- 

„ mentului și a, caracterului, vor lucra, îu diferite chi- 
puri, pentru diferite scopuri. Dar scopurile şi acţi- 
unile lor așa, se -vor potrivi, încât unele favoris6ză, 
altele împiedecă scopul și acțiunea, eroului principal, 

„Ele vor fi deci în o legătură de unitate. Unitatea 
în lupta, dramatică se basâză deci pe o deosibire și 
adecă deosebire de contrast în privinţa: caracterelor, 
a scopurilor și a acţiunilor unor persâne, între cari 
cea de căpeteniă e eroul dramatic. Diferenţiarea, e 
însă de așa fel, că scopurile și acţiunile pers6nelor 
dramatice stai în un strins raport causal cu acţi- 
unea și scopul eroului principal.  Persânele drama- 
tice trebue să lucreze așa, fie constii, fie înconstii, 
ca faptele lor să servâscă, ca motive pentru acţiunea, 
eroului dramatic. Între acţiunile lor și ale eroului 
să fie raportul de causă și efect. Pe basa acesta, 
se desvâltă şi complicaţiunea, în acţiunea dramatică, 
moment “atât de important în dramă. Compli- 
caţiunea, nu face împosibilă unitatea dramei, dacă
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celelalte condițiuni pun în ființă unitatea. Cu tâtă 

complicaţiunea, în care se petrece acțiunea, dramatică, 

se pâte totdeodată arangia astfel ţesetura actiunii, 

ca să se observe, că tâtă forța, ce se desvâltă de 

persânele dramatice, își conduce efectul său asupra 

sorții eroului dramatic, că tot; ce se face și se lucreză, 

câte odată forte depărtat la aparință de s6rtea, ero- 

ului, stă, sâu vine în legătură cu inima lui, prefă- 

cândui-se în motive, impulse și stări sufletesci. 

Ş. 43. Shakespeare în unitatea acţiunii 

dramatice. 

Shakespeare e în tâte privințele model cu dra- 

mele sale. Şi în privinţa cerinţii de unitate a acţiunii 

dramatice e cel mai bun scriitor dramatic. Compo- 

siţia dramatică, a pieselor sale e așa fel desvoltată, 

că, lucrările întregului personagiu dramatic se conduc 

şi se întâlnesc tâte în acțiunea eroului, cum se varsă 

păraele afluente, venind din diferite părți, în alvia, 

Auviului. De multe ori se presentâză, persâne și acțiuni, 

cari la început ţi se par, că nu ai nici o legătură 

cu eroul şi acţiunea dramatică, dar nu mult ține 

aparința, acesta și ţi se dă să vedi tot mai clar 

întrarea acţiunii acestora în mersul acţiunii. celei 

mari, pe care o influințeză. În piesele lui Shakespeare 

fie-care persână, fie-care moment, fie-care lucrare își 

are însemnătatea, sa, își are causa, și logica sa, în- 

dreptăţită și motivată, își are legătura sa internă,
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cu acțiunea, dramatică și cu caracterul eroului dra- 
matic, | 

"În Macbeth d. e. tâte persnele părtașe la ac- 
ţiunea, - dramatică, își au însemnătatea şi soopul lor 
de a fi așa cum sunt, pentru ca să resulte unitatea, 

tragediei. Duncan e rege, ca să aibă de ce se îm- 

pedeca. mândria puternică a lui Macbeth; e bun, că 

să reiasă vina, tragică a lui Macbeth; Duncan are 

fii, pe Malcom, și Donalbain, ca să aibă cine 
urzi r&sboiul în contra lui Macbeth; Macbeth are 
pe soția sa Lady Macbeth, care să i răscoliască, 
ființa, sufletescă prin indentificarea sa cu desăvârșire 
cu scopurile soţului săi; vrăjitârele sunt tot ca să] 
agite pentru scopul lui; Banquo, căruia i sa 
prorocit, că are să ajungă tată de regi, e persâna, 
din causa căreia trebue să se neliniștâscă, Macbeth, 
să se simtă, nesigur în posiţia sa, motiv, ca să, fie 
împins la fapte nepermise; fiul lui Banquo, Fleance, 
apoi Macduft etc. sunt persâne de lipsă și potrivite 
pentru desvoltarea, acțiunii unitare. Shakespeare ţese 
acţiunea din moments ca: reîntârcerea lui Macbeth 
ca învingător din o luptă, prin care mântuise regat 
și rege; sărbătorirea lui Macbeth; dobândirea, înaltelor 
distincțiuni; întâlnirea cu vrăjitrele; visita regelui, 
omoirea acestuia, fuga lui Malcom și Donalbain; 

omorirea lui Banqno şi scăparea, lui Fleance; fuga 
lui Macduff, întâlnirea lui- Macduff cu Malcom în 
Anglia; omorirea, familiei lui Macduft, etc., cari tâte 

stai în o strinsă legătură, cu sârtea, vieţii lui Macbeth. 
Nimic nu se întâmplă în composiţia dramatică, ce 

să nu provâce motive și urmări pentru eroul și
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acţiunea tragică.  Cetind, se pote simţi forte ușor 

acest necs causal între tâte personele și între tote 

întâmplările şi momentele, ce se desfășură.. 
Othello e un bărbat de-o moralitate esemplară, 

cu un suflet ideal, cu conştiinţă de datorinţele sale, 

om cu trecere mare în Veneţia. Acţiunea tragică, 

se basâză pe desvoltarea pasiunii, jalusiei lui Othello 

până de a ajunge să'și omore soția, pe care o iubia 
forte mult. Acâstă acţiune se desvâltă în piesă în 
cel mai minunat mod. De Othello se amoreseză 

Desdemona. Desdemona, fiica unui senator venețian, 

e o fiinţă, de totiideală, şi onorabilă ca şi Othello. Shakes- 

peare ne mai presentâză pe senatorul Brabantio, 

tata, Desdemonei, ca pe un bătrân mândru, riguros 

și cinstit, care nu putea, da pe fiica-sa după ori cine, 

şi care trebuia să se revolte de cea mai mică pată 

cădută, pe vatra, familiei sale. Acâstă împrejurare 

esplică, cununia secretă, între Othello și Desdemona. În- 

" templată odată căsătoria postul trece acţiunea pe insula 

Cipru. Rodrigo, earătatca un tânăr ușuratic, supărat 

pe Brabantio, pentru-că nu i-a dat mâna Desdemonei,; 

Jago, om inteligent, intrigant, lingușitor, imimă, 

negră, supărat pe Othello, pentau-că nu la primit, 

ca, locotenent, şi hotărît să-și răsbune pentru acesta 

asupra lui. Jago e presentat ca însurat, pentru-ca 

mai ușor să 'și potă împlini rolul său. Acesta, se știe 

folosi de Rodrigo, știe ațâţa pe Brabantio, denunțând 

pe Othello şi se știe linguși și pe lângă, Othello. Ca ssio, 

locotenentul lui Othello, e om onorabil și constiu 

de inima sa curată, de onorabilitatea sa, din care 

causă nici nu ni 1 putem închipui, ca să se fi
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putut feri de Othello și să fi putut presupune, că 

pote fi bănuit de necinstit. Pe acesta îl folosesce 
Jago ca mijloc de a deștepta bănueli în Othello; 

Montano, guvernator al Ciprului, e om puţin orientat 

în lume; Emilia, soţia lui Jago, e o femeie naivă 
și nevinovată, mijloc bun pentru Jago; celelalte per- 

s6ne ai puțină importanță. Fie-care pers6nă își are 

locul săi și importanţa sa pentru desvoltarea acţiunii 
în o frumâsă, unitate. Întemplările de căpetenie , 

zale ale lanţului acţiunii, sunt: iubirea dintre Des- 
demona și Othello, pe o basă curată și ideală — 
Othello iubesce pe Desdemona, fiind-că o vede, că 

e atât de curată și înaltă de suflet —; după ce 

se descopere iubirea lor, şi mai mult se iubesc; 
senatul se convinge, că e nevinovat Othello; Brabantio 

își dă, învoirea, sa, dar inima nu i este împăcată; 
poetul îi duce la Cipru, ca să fie mai isolaţi și să 
fie mai posibilă și mai naturală desvoltarea, pasiunii 
lui Othello; știrile de r&sboiă sunt aduse de poet 
drept causă, prin care se esplica mergerea lui Othello în“ 
Cipru; știrile sunt numai pretecst pentru poet, de 
aceea, arată, că. flota turcâscă sa nimicit pe mare 
până a nu ajunge pe insulă; pe insulă vine și Jago 
cu soția sa și cu Rodigro; Othello r6gă pe Jago, ca 
să aducă și pe Desdemona — pentru-ca să se facă 
motivată încrederea lui Othello cătră Jago; aci își 
începe Jago intrigile; pune pe Cassio să se 'mbete; 
Rodrigo îl provâcă; se bate cu Montano — pentru 

ca să aibă Othello motiv al dimite; Rodrigo e dimis 
de Othello — pentru-ca să fie motivată umblarea, lui 

Cassio după graţia Desdemonei, cu scop ca să în-
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trevină, la Othello pentru a fi rehabilitat; Emilia, află 

batista — pentru-ca să o p6tă folosi Jago; Rodrigo 

e pus să omâre pe Cassio, — pentru-ca să ajungă 

a, fi el mort, nemai având nici o misiune şi avându-și 
Othello hotărirea deja de a omori pe Desdemona; 

se întâmplă lupta între Jago, Cassio și Rodrigo — 

pentru ca să pâtă veni Emilia cu știrea, la, Othello 

şi să afle de omoitrea Desdemonei; vine știrea din 
Veneţia, despre depunerea lui Othello și despre mârtea 

socrului săi — pentru-ca să-i mai amărâscă stâr- 

şitul. Tâte acestea împing pe Othello să omore 

pe Jago și apoi să se omore și pe sine. 

Eită, deci cum sunt persâriele şi caracterele lor 

de potrivite, ca, să se producă din ele sfârșitul tragic, 

şi cum faptele es lanţ una din alta, până se cons- 
truâză, întrega acţiune dramatică a tragediei: „Othello“. 

Romeo și Iulia: Cunştem deja conținutul și fabula, 

piesei. Nu e lucru mare acâstă fabulă. Dar e lucru mare, 

când o vedem cum e prelucrată de Shakespeare, cum 

sunt tâte faptele resultate înlănţuite ale sentimente- 

lor unor 6meni și ale. situaţiunii croite de neşte 

pers6ne.  Acâsta o face Shakespeare cam în urmă- 

torul mod: Mai întâiii el face să se cunâscă spiritul 

timpului, să se știe, că acţiunea sa petrecut în un 

oraș din Italia de nord, în Verona, în un timp, când 

esistaii certuri și rivalisări între familii, că se purtau 

pe atunci pumnale, că în certuri curând se punea 

mâna pe pumnal; ne arată Shakespeare apoi pe 

conducătorii acelor două partide existente; puterea 

regimului de a ţină în fiîu pe conturbătorii ordinii 

şi hotănrea familiei Capulet de a da un bal.
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„Acestea, ca, întroducere. Acţiunea, adevărată, se în- 
cepe cu mergerea lui Romeo la bal însoţit de 
Mercutio. Şi ca acest pas al lui 'Romeo să, fie 
motivat, i-se dă un prietin, în persâna lui Mercutio, 
un tâner vioiu, sprinten şi îndrăsneț, contrast al firii 
lui Romeo, care era o fire melâncolică și simţitâre. 
Mercutio îl și îndâmnă să mârgă împreună la, bal, 
necunoscuți și neînvitaţi. Ca, să se arăte înainte pa- 
siunea, lui Romeo, se spune, că sa dus împins de 
iubire cătră Rosalinda, o fată, presentă la bal. De 
aici -se desvâltă amorul între Romeo Şi lulia. Se 
introduce apoi: preotul Lorenzo, persână cu o 
mare rolă, la, desvoltarea, ulteridră, și în deosebi la, 
sferșitul tragediei. Lorenzo trebuia, presentat aici 
ca, 0 personalitate, cu care să se pâtă esplica, des- 
voltarea, acţiunii: trebuă să, fie bun de inimă, com- 
pătimitor, natură chemată să, câștige încrederea, tâ- 
nerilor, și pe lângă acâsta: să, fie nepractic, și aplicat 
pentru a țese intrigi secrete, cum sunt în genere 
mulți din preoții italieni. Acesta dă, tot sprijinul lui 
Romeo și Iuliei: îi cunună în secrei și li se face 

învăţător fidel. Cu desvoltarea acţiunii se întroduce 
și pers6na lui Tybalt. Se arată, năcasurile, la cari 
a dat ansă acâstă, persSnă și faptul, că ea a, fost omorită, 
în duel de Romeo, ceea ce a, fost 'causa, espulsării 
acestuia, Ca, să fie motivată, persâna, și importanța lui 
Tybalt, trebuia să fie arătat ca o ființă certărâţă şi agre- 
sivă, cu care Romeo și pantida, lui trăiaă în dușmănie 
și cu care avuse Romeo un atac și la bal dincau sa, 
întrării sale acolo. Pentru-ca, să, devină mai puternic 
motivul duelului lui Romeo, se presintă, faptul așa,
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că mai ântâiu Mercutio cade în duel. Espulsarea 

lui Romeo produce mai mare legătură și mai po- 

tenţat amor între Romeo și Iulia. Faptul acesta ri- 

dică și importanţa lui Lorenzo, carei cunună în 

secret înainte de a se depărta Romeo din . oraș. 

Acum se arată și importanţa, doicii Iuliei, prin ajuto- 

rul oferit de. ea. Îndată după acestea vine porunca 

tatălui Iuliei, ca să, 'și mărite fata după Paris. Tatăl 

luliei e un om aspru; promisese pe Iulia lui Paris 

înainte cu vre-o câteva dile; vine Lorenzo cu pla- 

nurile sale. În situaţia de acum, natural, lulia se 

încrede lui Lorenzo. Dar prea multe păcate sai co- 

mis şi-prea multe pedici sai adunat — sa vărsat 

sânge din causa iubirii lor, sa făcut o căsătorie ne- 

ertată, sai înşelat părinții, sa necinstit biserica, 

tot atâtea momente, cari ne fac să așteptăm 

acum catastrofa. Lorenzo dă sfatul cu beutura, 

ceea ce însă nu mântue nici pe Romeo nici pe Iulia, 

ci tocmai îi nimicesce. Şi pentru-ca să fie justifi- 

cată, pe deplin căderea lui Romeo, acesta, trebue să mai 

omdre și pe Paris. 

Regele Lear. În mod minunat e resolvată uni 

tatea, acţiunii dramatice în „Regele Lear.“ Aci se 

pare, că, acţiunea în adever ar fi împărţită în mai 

multe părţi îndependente; încetul cu încetul însă de- 

vine unitatea evidentă în tâtă puterea. Nu sa adus 

până acum conţinutul acestei piese. Pentru înve- 

derarea, unităţii din acâstă piesă reproducem aci ȘI 

conținutul ei. 

Regele Lear are 3 fete: Goneril, Regan şi Cordelia. 

Goneril e măritată după ducele de Albania, Regan după 

17
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ducele de Cornwal, ear pe Cordelia, o peţeşc ducele de Bur- 
gundia şi regele Franciei. Ajuns la bătrânețe Lear “voleşce 
să-și împartă regatul între ficele sale, spunând, că aceleia, 
care-l iubesce mai mult, „îi dă din regatcu mai mare dăr- 
uicie.“ Goneril şi Regan îi declară, că-l iubesc fârte mult Și 
declăraţia lor o fac cu multe și frumâse vorbe, ear Cordelia 
îi dice; „Eu vă iubesc cum sunt datâre, nici mai mult nici 
mai puţin.“ Lear, care aştepta linguşiri, se supără pe ea din 
causa, însuficienței declaraţiunii. Şi acum el începe să 
vedă tot mai mare trufiă în fica sa; se supără deci tot 

„mai mult pe ea, pe care atât de mult o iubia înainte, mai 
mult decât pe celelalte două. În fine o şi blastămă ȘI 0 
eschide dela moştenire. Contele de Kent se întrepune pentru 
Cordelia, dar fără resultat, ba, îşi atrage şi el mânia regelui, 
şi devin osândit, ca în 5 dile să părăsescă regatul. 

Dintre cei doi peţitori regele Franciei. ia de soțiă pe 
Cordelia. și fără, zestre. - E 

Regele Lear, împărţindu-şi regatul între Goneril și 
Regan, dispune, ca să fie susținut el și 100 de Gmeni ai săi 
la cei doi gineri, stând câte o lună la fiecare. Începe la 
Goneril. O păţesce răi. Încurînd este privit aci ca 0. po- 
vară. E batjocurit atât de fică-sa, cât și de Gmenii de curte 
ai acesteia. În scurt timp, i-se reduce numărul suitei dela 
100 la 50 de Gmeni, ceea ce îl supără din s6mă afară. 

Kontele Kent aflând de starea, regelui Lear se preface 
necunoscut şi vine în servițiul lui, cu scop de a-i sta în 
ajutor, de al împăca, cu Cordelia, şi de aşi resbuna asupra 
ficelor şi ginerilor nemulțămitori. 

Lear e tot rău tractat de fica, sa, Goneril. În indignarea 
sa blastămă odată în modul cel mai asptu pe Goneril şi-ă dice; 

„Mi-a mai rămas o fiică, care 
Ştiu bine, are dor și milă ?n pept. 
Aflând acesta, îţi va jupui 
Cu unghiile obrazul tăi lupesc. 
Aştâptă, am să iati ear chipul acela, 
Pe care credi, că pentru tot dâuna 
lam lăpădat. Te 'ncredinţez de acâstali!: 

Lear plâcă dela Goneril. Acesta se temea, că tatăl 
stu se va împăca cu Cordelia. Lear- scrisese în chesțiunea, sa mai întâi Cordeliei şi apoi lui Gloster, pe care” ȘI avis6ză 
totodată, că] va cerceta. Gloster este altcum duşman al lui Lear.
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Gloster- are un fiu legitim, pe Edgar şi un fiu natural; pe 
Edmund. Edmund voiesce să ajungă singur moştenitor al. 
tatălui său. Din causa acâsta țese o intrigă, între tată şi 
fiul cel legitim. Spune lui Gloster, că Edgar e hotărît, să-l 
omdre, pentru. de a-se folosi de averea lui. Când aude - 
Gloster lucrul acesta, proscrie pe fiul săi Edgar. 

La Gloster sosesc şi ducele de Albania cu Gonerii şi 
ducele de Cornwal cu Regan. Lear se întâlnesce aci cu ei. - 
Aci spune Lear fiicei sale Regan, că se duce să, locuiască, 
la dânsa. Regan, avisată de soru-sa despre tâte, îi răspunde, 
că numai după încheerea lunei pote veni, dar şi atunci fără 
alti Gmeni. Lear dice, că române mai bine la Goneril cu 50. 
Dar acum şi Goneil îi refusă pe cei 50 de 6meni ai lui. 
Lear se indignâză adânc. Se hotăresce să părăsâscă pe 
amândouă fiicele. De supărazea grozavă Lear îşi perde 
mintea. Pl&că dela Gloster. În câmp îl apucă o furtună 
mare cu vânt, plâiă, tunete şi trăsnete. Cu el e numai bu- 

fonul săă. Aci vine şi Kent. În pădure dai de un nebun, 

gol şi negrijit, care se numia pe sine Toms şi se arăta ca 

urmărit de necuratul. Era Edgar, fiul lui Gloster, care. pus 

la, cale de fratele săi natural Edmund, fugise de acasă 

înainte de a fi proscris, şi petrecea acum ca prefăcut nebun 

întro colibă a ținutului. Lear cu Kent şi bufonul rămân cu 

Toms. Ri nu cunosc pe Edgar; Edgarii însă îi recunosce, 

dar nu se descopere. Lear se alipesce de Edgar, îi place 

de el. Sosesce aci şi Gloster, căutând pe Lear. Într'aceea 

cei aflători în casa lui Gloster, având bănuiala rea, asupra 

acestuia, că ar sta în legătură secretă cu Lear şi cu Francezii, 

hotărese să "1 omâre. Bănuiala acesta le-o deşteptase 

Edmund, fiul vitreg al lui Gloster, care doria mortea tatălui 

săi, pentru ca să scape de el şi să 1 moştenâscă averea. 

De aceea îl denunţă la 6speţii lui, că ar sta în legătură 

cu Francia în favorul lui Lear şi că acum sa dus sigur, 

să trimiţă pe Lear la Dover, unde îl aşteptă o corabiă 

franceză. Spusele lui Edmund află credământ. Trimit să 

caute pe Gloster. Îl aduce un servitor. Îi scot ochii și 1 

aruncă afară. Un servitor de al lui Gloster, vădând crima 

acâsta, taiă cu sabia pe ducele de Cornwal. Gloster este 

dus de un servitor în pădure, la Toms, ca acesta să 1 ducă 

pănă la marginea stâncei înalte dela Dover, vrând să se 

arunce de acolo în prăpastia de sub stâncă, ca să moră. 

Edgar îl duce în alt loc, spunândui, că e pe stâncă. Aci, 

Gupă ce râpă pe Edgar, să se depărteze, își face rugăciuni, 

17%
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în car râgă pe D-dei, ca să binecuvântezei pe fiul săi 
Edgar, dacă mai e cum-va în viâţă şi în fine face apoi o 
săritură, şi cade jos la pământ. Edgar îi spune, că a, 
cădut din înălțime, dar D-dei la ferit de morte. Vine pe 
aci acum şi Lear, adus la Dover de Kent, ca să se 
întâlngscă cu Cordelia şi regele Franciei, cari aveau se vină, 
cu 6ste contra Angliei, în favorul lui Lear. 

La sosirea vestei, că Francezii se pregătesc de ră&s- 
boi, Englezii fac şi ei asemenea şi merg spre Dover. Oştile 
sunt conduse de Edmund Gloster şi de ducele de Albania. 
Regan şi Goneril însoțesc şi ele însă armata. Dar tot de- 
odată se mai petrec şi alte lucruri. Atât Goneril, văduva, 
cât şi Regan, soţia, ducelui de Albania, umblă să ia de 
bărbat pe Edmund. Goneril e mai aprope de acest scop, 
căci e vEduvă. Regan, ca să isbutâscă mai uşor, își pune 
în gănd, să-şi omore pe soțul săi. Edmund le promite la 
amândouă, că le ia, 

La, Dover află Oswald, vătaful de curte al ducelui de Al- 
bania pe Gloster. Vrea să ' taiă cu sabia. Edgar sare însă între 
el şi omoră pe Oswald. Află la Oswald o scris6re dela Regan, 
adresată lui Edmund, în care se accentusză necesitatea de 
a fi omorit soțul ei, ducele de Albania. Edgar preda, scri- 
s6rea ducelui de Albania, spunându-i, că dacă învinge, să 
sune de trei ori cu trâmbita, şi el va sosi, ca să confirme 
cele cuprinse în epistolă. Aci se întâlnesce Lear și cu Cor- 
delia, fica, sa cea alungată, măritată după regele francez. 
Un medic vindecă pe Lear. Regele Franciei nu e de faţă, 
căci interesele de stat îl silesc să se reîntârcă de grabă 
în Francia, 

Urmeză lupta între Francezi şi Englez. Englezii con- 
duşi de Edmund înving. Lear şi Cordelia sunt prinși. 
Ducele de Albania, pe basa, epistole primite dela Edgar, 
declară pe Edmund de trădător. La sunetul trîmbiței se 
presenteză Edgar înarmat şi confirmă adevărul. Se luptă 
amândoi, Edmund cade. Înainte de a 'şi da sufletul Edmund 
recundsce tot. Edgar se descopere, că e fiul lui Gloster, 
fratele lui Edmund și povestesce tot, ce sa întâmplat cu 
el şi spune şi de Lear şi de Kent. 

Goneril otrăvesce pe Regan și apoi se- otrăvesce pe 
sine. Edmund mai descopere, că a dispus să spânzure în 
temniță, pe Cordelia. Trimite îndată după ea şi după Lear, 
în credința, că mai sunt de mântuit. Cordelia e însă deja 
m6rtă. Lear recunâsce pe Kent şi află acum, că el fusese,
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care la condus. Edmund more: Ducele de Albania declară, 
că lasă tronul lui Lear, ear lui Edgar și lui Kent le redă, 
tâte drepturile. Lear mâre. Albania acum r6gă pe Kent -şi 
pe Rdgar să cârmusscă „rănitul stat şi să "1 tămădusscă. 
Kent răspunde: „Bi am un alt-drum de făcut acum“, la 
ce ducele de Albania reflecteză: 

„Sub sila astui crud timp nu vorbim 

Cum sar căd6, ci după cum simţim. 

Bătrânul mult a tras, noi tinerii 

Atât nici vom ved6, nici vom trăi.“ 

Şi cu asta es toţi în un marș funebru — înche- 
iându-se piesa. 

Fârte grea este problema unităţii dramei în - 

acâstă piesă, dar și e forte frumos realisată. Se 

pare, că acţiunea, eroului e împărțită, căci deo parte 

vedem pe un rege părăsit şi isgonit de ficele sale, 

pe cari le preferase, ajuns în nebuniă, îngrijit si iubit 

de fica sa, pe care el o răspinsese; ear de altă parte 

mai întâlnim şi pe un alt tată, pe Gloster-, pe care 

fiul cel preferat al lui îl aruncă în mare miseriă, sco- 

ţ6ndu-i mai întâiu ochii și alungându-l apoi și de acasă 

— şi pe care îl îngrijesce apoi fiul cel alungat. Prin 

aceea, că e pus un Lear și tot în acea piesă și un 

Gloster, ambii având asemenea s6rte, se pare, că 

acţiunea, e împărţită, că nu e posibilă unitatea, Afară, 

de acesta mai sunt și alte împrejurări, cari fac să apară 

la început împedecată unitatea acţiunii acestei tragedii. 

Poetul adecă ne presintă pe tâte ficele lui 

Lear ca aşedate în diferite locuri, apoi pe Kent, pe 

Gloster cu fi săi, etc; tot atâtea, momente, cari la, 

început ne apar depărtate de acţiunea principală. 

Sfârşitul însă arată pe deplin admirabilul succes al
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unităţii acţiunii. Pers6nele se adună la Gloster, tâte, 
afară de Cordelia. Aci reese clar raportul dintre tâte per- 

s6nele părtaşe, precum și importanţa lor. Și în fine 

se desvâlță, lucrul întracolo, ca srăși se întrunesc. 

cu toții la Dover, în mod firesc, unde fiul lui Gloster, 

Edgar, își r&sbună asupra, celor păcătoşi, atât pentru 

tatăl săi, cât și pentru Lear.  Suferinţa lui Gloster 

nu a fost fără efect pentru eroul tragic Lear; prin 

ea se res6lvă acţiunea tragică, | 
Așa este Shakespeare în tâte piesele sale în 

privința unității acțiunii dramatice. Așa deslâgă, 

el în tâte piesele sale cerința pentru unitatea în 
acțiune: ne presentsză tot organisme vii şr active. 
Cu drept cuvânt e model și în privința acesta în 
t6tă literatura dramatică. 

$ 44. Condiţiunile speciale ale unităţii dramei. 

Drama, în desfășurarea, sa, formâză un organism, 
în care trebue să se observe unitatea. Unitatea, 
dramei e pendentă de: | 7 

Î. unitatea în privinţa persânelor dramatice. 
IL. unitatea în caracterul personelor dramatice 

III. unitatea în mersul acțiunii cătră, scopul său, și de 
IV. unitatea între acțiunea dramatică și spiritul 

timpulti. 

I. Unitatea în privinţa personelor dramatice. 

În privința acesta se recere: a) ca persânele 
de căpetenie din dramă să fie aceleași dela început; 
până la sferșitul dramei. În deosebi eroul dramatic
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să rămână aceeași personă. b) Ca, erot dramatic să 

figureze numai o singură, pers6nă, Tocmai așa e și 

în epos.. Din causa acesta nu a pus Homer întreg 

răsboiul troian în „lliada“ sa. Nu e permis adecă 

în dramă, ca şi în baladă, ori roman, ca să se 

schimbe persânele principale; d. e., murind, ori de- 

lăturându-se unele, să fie înlocuite cu altele. Cu 

nimicirea persânelor principale trebue să se închee 

și drama. Dar acâsta cerință se referă numai la 

conducătorii acţiunii dramatice; contrarii se pot Și 

schimba. Tot necorect e, dacă păşese pers6ne prin- 

cipale numai pe la mijlocul piesii, fiindcă și prin 

acesta se stirbesce unitatea dramei. 

În ce privesce cerința, că numai o personă să 

figureze ca, eroii dramatic, putem dice, că atâţ de 

mare şi rigor6să e, cât de mare e şi legea din gra- 

matică, că o proposițiune simplă să aibă numai un 

subiect. După cum în o proposițiune înceteză uni- 

tatea aceleia, dâcă sunt două subiecte, așa își 

perde și drama, unitatea, decă se întroduc două s6u 

mai multe pers6ne, cari pot figura, ca eroi. Numai un 

eroă dramatic pote produce o acţiune în deplină 

unitate. În „Romec și lulia“ sunt la, aparinţă doi, 

amândoi însă sunt aşa de uniţi prin amorul lor în- 

flăcărat, încăt se consideră ambii ca un erou. 

II. Unitatea în caracterul personelor dramatice. 

Condiţiunea acâsta se referă la constanța și 

perseveranţa, eroului în aplicările, pasiunile, sentimen- 

tele sale, ce i constituesc caracterul săi şi cu cari 

sa pornit acțiunea. Aceste însușiri trebue să le aibă
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eroul neschimbate în tot decursul acţiunii, căci numai 
prin acesta, se arată eroul: o persână, aceeași persănă. 

În viţa reală nu se cere acâsta în rigorea, în care 
o cere arta, ca să fie invederată.. 

Acâstă condițiune nu avem să o înțelegem în 
sensul, că personele dramatice să aibă şi să ţină, 

morțiș la acelaşi scop. Se pâte admite, ca, eroul să 
trâcă, la alte scopuri, numai cât în tâte să se validiteze 

aceeași forță, aceeași pasiune, și apoi preschimbarea, 

pasiunilor, respective a motivelor pasiunilor, să fie 
naturală. Din Macbeth cel mândru sa putut face 

Macbeth cel crud și tiran, din Coriolan cel înflăcărat 
de iubirea, de patrie sa putut face un Coriolan, 

care uria în urmă patria, dar în alte feluri de schim- 

bări n'ar fi putut fi representate aceste caractere. 

II. Unitatea în mersul acțiunii dramatice cătră 
scopul său. 

Dela, scopul eroului depinde mai mult unitatea 
dramei. Scopul eroului trebue să fie hotărit și faptic, 
produs de sentimente și pasiuni individuale omenesci, 
scop, care să/l putem afla în adevăr în visţă urmărit 
de Gmeni. De aceea nu prea e permis a se pune 

ca scop al unui erou dramatic idei, ori probleme 
generale, sociale, morale, ori religi6se, căci în ase- 

menea, cas ușor se pâte întâmpla, ca să se mai în- 

suflețescă, cineva, de același scop, de case e însufiețit 
eroul. Atunci sar put desvolta apoi două acţiuni 
paralele, ceea, ce strică unităţii acţiunii. 

Scopul trebue să fie deci numai unul, cătră care se



265 

conduce repede acţiunea dramatică de. cătră în- 

suși eroul dramatic. Acâsta trebue să se vadă 

clar în dramă, să fie învederat, cum înainteză 

acţiunea împinsă de eroul dramatic, în puterea 

însuşirilor caraeterului lui. Și din acesta causă în- 

troducerea multor epis6de strică unitatea dramei. 

Episodele sunt istorisiri ale unor întâmplări din visța | 

individului, cană nu stau în strânsă legătură cu ac- 

ţiunea. Aceste episde sunt niște momente separate 

de cuwsul acţiunii. Prin istorisirea lor în dramă 

desfăşurarea. acțiunii se împedecă, mintea ni se 

abate cătră altceva și astfel perdem urmărirea, 

acţiunii principale. Peste tot ori-ce descriere, întro- 

dusă în dramă, strică efectul -dramei și împedecă 

unitatea, acesteia. Aşa d. es. de tot nepotrivit ar 

fi, dâcă sar întroduce în dramă descrieri din călă- 

toria, eroului, fie descrierea cât de frumâsă şi inte- 

resantă.. întroduse în dramă şi audite de noi, ușor 

contribuese, ca, să perdem firul desfăşurării acțiunii 

şi în urma acâsta, să ni se lacseze și inter esul pentru 

demersul dramatic al acțiunii... 

Tot din causa acâsta vorbini arotorice lungi nu 

se potrivesc în dramă. Ele îngreuneză, acţiunea și 

conturbă, şi unitatea. 

IV. Unitatea în acţiunea dramatică față cu spiritul 

timpului. 

În caracterele şi cu el în acţiunile dramatice 

trebue să se reoglindezey spiritul timpului, din care
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e luat obiectul dramei. Nu e permis să se facă 
anachronisme în dramă, căci și acestea îi conturbă, 
unitatea ei. Nu e d. es. permis, să se iee ob- 
iecte din vi6ța vre-unui popor antic și să se pună 
caractere, cazi nu se potrivesc cu timpul Și poporul res- 
pectiv. Greșesc d. e. în privinţa acâsta chiar și Corneille, 
Racine și Voltaire în dramele lor cu obiecte antice, 
întrucât acţiunile sunt luate din timpul istorie antic, 
ră caracterele au însușirile spiritului timpului de 
sub Ludovic XIV. şi XV., în tâte privințele. Acesti 
mari scriitori atât de preocupaţi erau de timpul și 
împregiurările vieţii lor, încât nu se puteau abstrage 
de sub ideile timpului lor. | 

$ 45. Unitatea în acţiunea dramatică cu pri- 
vire la timp şi loc. - 

Grecii antici observau în composițiunea, drama- 
tică și unitatea în privinţa, timpului și a locului. 

Grecii aveau motiv să ţină cont de aceste con- 
dițiuni. Grecii, după cum ştim, în timpul înfloririi 
teatrului, nu împărţiau drama, în acte, cum se face 
adi. La ei se represinta. într'una întrega dramă. 
ȘI când se retrăgeau câte odată, actorii, nu părăsiau 
scena, ci stăteau acolo și cântau și dansau (în tra- 
gediă), ori parafrasau (în comediă) ţinând astfel ac- 
iunea, legată, și în mers continuu. În legătură cu 
acest fapt avem să considerăm cerința, ce sa impus 
dramei antice în privinţa unităţii timpului și a, lo- 
culul; fiindcă întrega acţiune se înfățișa  adecă, 
întruna, —- cam în timp de trei re —, sa formulat



267 

cerința, ca să se al6gă pentru composiții dramatice 

astfel de momente din. viâța omenâscă, cari și în rea- 

litate s'ar fi petrecut în timp scurt, — de regulă în o di, 

și în același loc, pentru ca, astfel acea acțiune dramatică, 

să apară posibilă, în ochii sufietesci ai publicului. 

Etă pentruce Grecii dramatisau numai momente - 

scurte din viâţa, eroilor lor. Dela cerința unității 

timpului se mai făceau uneori și abateri. Se luau 

și astfel de acţiuni, cari în realitate sai desfășurat 

în timp mai îndelungat. Cerinţa pentru unitatea, 

locului era, însă .observată cu mare rigâre. Atât de 

mult se ţinea la, condițiunea acesta, încâţ, chiar și 

mai târdii, când se scriu comedii în acte, încă se 0b-- 

sârvă.. Cerinţa, acâsta, era atât de importantă pentru 

ei, încât vedem, că Aristoteles nici nu o mai amin- 

teșce în poetica sa, considerându-o ca de sine în- 

țelesă; dar nică atunci nu esistau acte. O singură, 

escepțiă face Aischilos în dramaîntitulată, „Fuumenide “ 

presentând o acţiune, care se petrece în Delphi. și 

și în decurs de mai mulţi ani. 

Cu privire la, cerința de timp Aristotel dice, că 

să se iee astfel de acţiuni, cari sau petrecut în rea-, 

litate în durata, unei di. 

Regula acesta de unitate a timpului și locului 

au observat-o în mod fârte rigoros și autorii drama- 

tici francezi din timpul clasicismului (Corneille, Racine, 

Voltaire). Romanticii francezi însă, că d. e. și V. Hugo, 

au părăsit acestă direcțiune urmând esemplul lui 

Shakespeare, care nu mai ţine cont de legile de 

unitate cu privire la loc și timp. 

Vorbind acum din punctul de vedere al împre-
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„jurăzilor nostre, avem să dicem, că în ce privesce 
drama, modernă cerințele acelea numai ai val6re 

în sensul, cum aveai la Greci. - Drama de acum e 
împărțită în acte; între acte e pausă; acțiunea 
dramatică, se întrerupe; spiritul . privitorului odih- 
nesce; închipuirea lui devine liberă între acte. Re- 
presentarea acţiunii se continuă apoi cu începutul 
actului următor.  Împrejurarea acâsta, face, ca con- 
dițiile sus amintite ale dramei grecesci să 'și perdă 
adi valdrea. Privitorul adecă urmăresce adi desvol- 
tarea acţiunii conduse în timp şi loc neschimbat numai 
până când cade cortina. Atunci o perde dinaintea 
ochilor. Când acţiunease continuă cu ridicarea, din 
noi a cortinii, pâte să fie arătată în loc și timp 
schimbat, căci privitorul își pote întregii cu fantasia 
sa, tote cele petrecute până aci să le închipu- 
iască ca petrecute în absenţă, sa, fără, de ai se înfățișa, 
lucrul de imposibil. Astfel în drama modernă se 
pot. lua și acţiuni, cari sai petrecut în. realitate 
în timp mai îndelungat și în diferite locuri. 

Dar acesta are să se facă, totuşi între marginile 
posibile. Chesţiunea, unităţii timpului și locului nu e 
adecă de tot irelevantă nici în drama modernă. 
Prea mari intreruperi de timp nu sunt permise nici 
în drama, modernă, căci forte. ușor sar perde legătura 
acțiunii și motivarea, faptelor, cari compun acţiunea, 
dramatică, ușor. se strică unitatea acţiunii, și se face, 
să resulte acțiunea, neverosimilă, Şi imposibilă, 

În literatura dramatică, franceză, după cum sa 
mai amintit, sunt esemple de drame, în cari sai
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observat cerinţele de unitate cu privire la loc și timp, 
după cum se observase la Grecii vechi, — dar fără 

nici un rost și succes. 

C) Părţile constitutive ale dramei, 
$. 46. Composiţiunea dramei. 

Acţiunii dramatice îi trebue un anumit interval 

de timp, până ce se desvâltă și resâlvă. Acţiunea 

dramatică are şi ea început, mijloc și sferșit, părți, 

cari corespund cu nunirile obicinuite în stilistică: 

întroducere, desvoltare. şi încheiere. În dramă se 

numesc aceste părţi: esposiţiune, complicațiune și resolvare. 

1. În întroducerea dramei — esposițiunea — ni 

se arată caracterul persânelor principale . încurcate 

în acțiune, planurile, vrerile și grijile acestora, precum 

şi împrejurările, între cari se începe acţiunea. Trac- 

tarea, părţii acesteia e fârte grea. și gingaşă lucrare. 

Trebue să se pună numai atâta în „esposițiune, cât 

e indispensabil de lipsă pentru de a se da orientare 

asupra, naturii acţiunii, ce are să se desxvâlte; nici 

mai mult nici mai puţin. Dâcă e în esposiţiune prea 

puţin, nu se pâte produce în ascultători orientarea, 

de lipsă, pentru ca, să pstă înţelege desvoltarea, ul- 

teridră, a acţiunii, ră dacă e prea pe larg tractată,, 

oboseșce pe ascultători și îi face să-şi pârdă inte- 

resul pentru desvoltarea, ulteridră. Din causa acesta, 

nici nu se pâte spune, cât să fie de mare esposiţia, 

căci estinderea, ei depinde dela, împrejurări. Esposiţia, 

pâte și lipsi, dâcă acţiunea e luată de pe un teren
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cunoscut. Dramele Grecilor vechi se începeau mai 

totdeuna, cu complicaţiunea, fără esposițiune. Ei luati 

- obiectul din mitologiă, care era forte bine cunoscută, 
întreg poporului grec. Şi de aceea, fără a mai espune 
împrejurări esplicative, începea îndată . cu compli- 

cițiunea.  Unile era de lipsă vre-o întroducere, se 

punea înainte un prolog. 

Esposițiunea nu se face nici ea prin -desecrieri, 

ci prin arătarea vieții pers6nelor dramatice. De multe 

ori se aduc mai întâiu pers6ne secundare pe scenă, 

cari prin dialogul .lor încep a da unele lămuriri 

asupra situaţiunii. 

2. În partea de mijloc, în complicațiune, se des- 
„ fășură, însaşi acţiunea, dramatică, ca o necesară ur- 
mare a caracterelor şi a, situaţiunii arătate în partea, 
primă. Aici vin tâte faptele și tâte mijlocele eroului 

dramatic, ce le folosesce pentru ajungerea scopului 

său, precum și tote înterprinderile puse la cale ce con- 
trarii eroului. | 

În privinţa, estinderii acestei părți nu pote pune. 

estetica, legi hotărite.  Esistă piese, în a căror re- 

presentare. variază timpul dela +, până la 3 şi 4 6re. 

Complieaţiunea în acţiunea dramatică nu pâie 
fi la fel în tâte genurile de poesie dramatică. În 
comedie e mai încurcată, ră în drama proprie e 

mai puţin și în tragedie și mai puţin încurcată. 
În tragedie trebue să fie mai simplă acţiunea, pentru 

ca să nu perdem din vedere însușirea și desfășurarea 

caracterului eroului, din care totul trebue să ema- 
neze. Spaniolii ai drame cu mai multă și mare 
complicaţiune. | i
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Și în privința complicaţiunii esistă mare deo- 
sebire - între dramele moderne și dramele Grecilor 
antici. Acţiunea în acestea e mult mai simplă, decât 
în cele moderne. Contrari neașteptaţi, pedeci, întâm- 
plări și alte momente chemate a complica acţiunea, 
se găsesc cu mult mai puţine în dramele grecesci, 
decât în cele moderne. Din causa acâsta în dramele 

grecesci și iat parte la, acţiune mai puţine persâne, 

decât în dramele moderne. În tragedia lui Aischilos 

„Agamemnon“ d. e. se espune de tot simplu numai 

sosirea, lui Agamemnon acasă și omortirea lui din 
partea, nevestei sale şi a curtesantului acesteia. În 

tot mersul acțiunii nu se întâmpină nici o pedecă, 
de nici o parte. Așa e mai în tâte tragediile grecesci 

antice. Din considerarea acâsta sa, susținut, că sim- 
plitatea acâsta, dă tragediilor grecesci adevărata, valdre 
clasică a lor. În realitate însă tragediile moderne 
sunt tocmai prin acţiunea lor mai complicată supe- 
riGre, căci complicaţiunea este dr un mijloc menit 

a potența pasiunea, eroului. 
3. În sfârşitul dramei, în resobare, se desn6dă, 

ce sa, arătat în esposiţie și ce sa, desvoltat în com- 

plicaţiune, cu cari părți stă în cea mai strînsă le- 
gătură. Aici se face lumină. Peripeţia şi catastrofa”) 

contribuesc, să, se resâlve chesțiunea în favorul părţii 

eu adevărul, cu dreptatea. 

Cu sfârşitul dramei se ajunge seă scopul urmărit de 

*) Notă: : Numirile catastrofă şi peripeţiă nu se între- 
buințeză numai în tragediă, ci în dramă și comediă. 
Catastrofa — formâză, - peste tot acel moment din acţiunea 
dramatică, unde eroul își perde puterea sa, valorîndu-se 
universalul. | , 
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eroul principal, ssu cel urmărit de universal, cu ni- 
micirea, ori aducerea, la reson a eroului. - 

Idea, validitată, în sfârșitul dramei trebue să, o 
vedem pe deplin și justificata și pe deplin motivată, 
în totă desvoltarea, sa. Ea trebue să fie un resul- 
tat, trebue să fie o urmare naturală a acţiunii create 
de caracterele dramatice. În privința acâsta încă 
e deosebire între dramă și epopeă. În epopeă se 
pote încheia, acţiunea prin întrevenirea unei minuni 
— deus ex machina, —, sâii vre-unei întâmplări, 
care nu stă, în legătură organică cu ceea ce sa pe- 
trecut înainte. În dramă totă, acțiunea se desvâltă, 
în un necs strîns, causal, momentele resultă unele 
din altele ca, o necesitate imperativă, și sfirşitul de- 
plin motivat prin acelea. Din aceste consideraţiuni 
resolvarea, din tragedia „Romeo și Iulia“ nu e des- 
tul de sucessă.  Mârtea, lui Romeo și a luliei adecă 
nu provine numai din acţiunea, produsă de caracte- 
rul lor, ci este mai mult resultatul unei fatalităţi. 

Fatalitate a fost, că Romeo nu a primit la timp 
scrisorea lui Lorenzo. Dacă el stia, că Iulia nu e 
mortă, venia și o lua, și așa ar fi scăpat. Ne pri- 
mind însă scrisrea şi aflând dela servitor știrea, 
că Iulia e mârtă, sa desvoltat lucrul, care le-a cau- 
sat mortea. De aceea. sfârșitul acestei tragedii nu 
ne lasă deplin mulțămiți. 'Tot din causa, acâsta nu 
se pot admite tragediile, ce se scriu acum de unii 
poeţi, — tragedii, în cari sârtea, fatum-ul prepară 
sfârșitul tragic (Schicksals-Tragoedien). În acestea 
sferșitul nu e un resultat natural al acţiunii produ- -
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se de caracterul eroului, ci al unei puteri mai mari, 

care aduce n&casuri și fără conlucrarea, eroului. 

$. 47. Împărţirea dramei în acte și scene. 

Pe lângă împărţirea acţiunii dramatice basată, 
pe desvoltarea organică a sa, drama, se mai împarte 

și în așa numitele acte și scene, împărțire, ce o 

vedem și cu ochii, când se represintă drama. 
În dramele mari de regulă sunt 5 acte, cea, 

mai potrivită împărțire a acțiunii dramatice desfă- 

șurate în o piesă. Şi Horatius pune acâstă, împărțire 

între cerințele technice ale dramei romane. El dice: 

în Ars. poet. (189): - 

„Neve minor neu sint quinto productior actu 

Fabula, quae posci vult et spectata reponi“. 

Mai sunt, se înțelege, și alte împărțiri. La, 

“ Spanioli se află drame și în 7 acte. Mai puţin potrivită, 
e împărţirea în 2, ori 4 acte, ce se face de alt-cum 

deseori în dramele moderne; cea în 3 acte e mai 

potrivită. 

Dacă drama are 5 acte, atunci actul 1-iii constă, 

din materialul, ce formâză esposițiunea, actul al 2. 

3. şi al 4-lea cuprinde complicaţiunea, și în al 5-lea, 

resolvarea. În actul 2. acţiunea, se desvâltă cu mare 

putere, în al 3-lea își ajunge culmea, în al 4-lea, 

începe a se întârce, a merge devale — peripeţia —; 

“și în al 5-lea se sfârșesce. Acestă, împărţire a ma- 

7 terialului dramatice nu se pâte însă observa totăuna 

cu stricteță. Însuși Shakespeare d.e. începe deseori 

complicaţiunea, « eja în actul 1-iii. Acesta, se și pote 

18
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face fără nici un scrupul, dacă e luat obiectul de 

pe terenul istoriei cunoscute, s6i dacă universalul 

din dramă este cel al timpului actual, în care casuri 

poetul nu mai are lipsă să facă atât de lungă în- 

troducere, cată să umple întreg actul 1-i. În Macbeth 

d.-e. se dă în partea primă a actului 1-iă esposi- 
țiunea, 6ră în partea, a doua, se începe deja desvol- 

tarea, acțiunii. Actul prim: se încheiă cu hotărîrea, lui 

Macbeth de a omori pe: Duncan, pe care 'l avea 

ca, 6spe. 

În actul al 2-lea devine agitațiunea, tot: mai 
„mare, acţiunea tot mai potențată; Macbeth ucide 

pe Duncan; Malcolm și Donalbain fug, Macbeth e 
proclamat; de rege. 

În actul al 3-lea acţiunea ajunge la culme: 
Macbeth e rege; devine pe gânduri, pentru că vede 

nesiguranța, tronului său; ucide pe Banquo; fiul 

acestuia, Fleance, scapă; fuge și Macduff;, toţi sunt 

prin Anglia, unde se pregătesc contra, lui Macbeth. 

În actul al 4-lea, e deja începutul scoboririi, a 
peripeției: Macbeth începe a, se simţi mai slab; în- 
trebă vrăjitârele, că ce fel de s6rte va av6; posiţia 
lui Macbeth devine tot mai periculâsă,; cei refugiaţi 

în Anglia sunt gata a tăbăii contra lui sub condu- 

cerea, regescului fii Malcolm. Actul se termină cu o 

convorbire a lui Macduff cu Malcolm. în chesția, lui 

Macbeth, care. convorbire se sferșeșce așa: 

„Aidem acum la rege, oștirea este gata, 

Ş'aştâptă ca să plece înalta învoire. 
Ear' Macbeth este copt şi bun de „secerat, 

Puterile ceresci aă pregătit cuțitul



Înfrângeţi deci durerea, fii vesel de se pote, 

Căci tot; la Qi ajunge şi cea mai lungă nâpte“. 

În actul al 5-lea vine catastrofa. Se începe 
a+acul. Universalul. ajunge de-asupra; prăvălesce pe 
erou în catastrofa tragică; eroul e nimicit ja pacea 
începe 6ră a. predomina. | 

Dacă acţiunea tragică e pusă numai în 3, sâă 

4 acte, se împarte și se desvâltă în marginile acestora. 

Cu terminarea. fie-cărui act trebue să se încheiă, 

acţiunea, în. așa, mod, ca să- -și, ajungă culmea în 

„desvoltarea, sa, de până aci, pentru ca să ne deş- 

tepte . interesul pentru . felul desvoltării acțiunii din. 

actul următor. În pausa, dintre acte avem ocasiune 

apoi, să ne mai reculegem. și să ne odichnim sufletul, 

pentru ca să petrecem. cu atențiunea, recerută con- 

tinuarea acțiunii. Spre acest scop servesce şi mu- 

sica, orchestra, între acte. 

Am vădut deja şi la alt loc, că împărţirea 
acesta, nu era în drama Grecilor antici. Numai în 

evul mediu și în cel noă a început a se întroduce 

împărțirea în acte. | 

Scena e o parte. mai mică din un. act. De «câte 

oi se schimbă persânele principale, timpul, locul și 

obiectul și nu e act, avem și o schimbare de scenă. 

În privința numărului scenelor nu se pote pune 

nici o regulă, de 6re-ce ele sunt atâtea, câte se recer. 

D) Forma esternă a dramei. 
$. 48. Stilul în drama. 

Fiind “drama un product de artă, compunerea, 

ei trebue să cor&spundă întru tâte cu legile estetice. 
18%
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Dar fiind-că arta e product făcut de un individ- 

ariist, ea va avea și unele elemente împrumutate 

dela, personalitatea artistului. Acâsta, se esplică așa, 
că de o parte artiștii fiind și ei Gmeni de diferite 
temperamente și firi, și de altă parte frumosul real stând 

în legătură cu esistența omensscă din diferite puncte 

de vedere, frumosul pote fi apreciat şi reprodus în 

artă, în diferite moduri, din diferite puncte de vedere. 

Așa d. e. sa întâmplat, că din pictorii timpului re- 

nascerii unii au esprimat frumosul dând deosebită, 
importanță, desemnului — ședla Florentină —, alții 

colorilor — șeâla Venețiană —, alţii umbririi — 
Correggio —, alții eară esprimaii îndeosebi tăria, 

— Michelangelo —, alţii gingășia și pietatea — 

Raphael —, etc., după cum adecă a fost perso- 

nalitatea, pictorilor și gustul lor de a reproduce fru- 
mosul în pictură. Acesta, e așa la, tâte artele. La, 
poesiă e posibilă o și mai mare deosebire. în modul 

de esprimare, respective de reproducere a, frumosului, 

deosebire determinată de personalitatea poetului. 

Deosebirea, acâsta de nuanţare în esprimarea, res- 
pective în reproducerea, frumosului, a dat ansă formării 

diferitelor stiluri în artă. Așa sau format și diferen- 
țiat mai multe feluri de stiluri în artă. Stilul depinde 

deci dela, felul cum contempl&ză și apreciază artistul 

frumosul din natura reală și dela, modul cum îl es- 
primă cu ajutorul fantasiei sale și prin materialul său. 
„Stil“ numim deci acea parte din- modul de esprimare 

a frumosului din operele de ârtă, care nu depinde 

de regulele positive estetice, ci curat de persona” 

litatea, artistului. 

Stilul e deci un element de lipsă în ori ce product,
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de artă. Cu cât mai de putere e artistul, cu atât 

mai espresiv se va arăta acest element subjectiv 

— stilul —; şi în consequență, cu cât mai fără va- 

l6re e astistul, cu atât mai spălăcit va fi în stilul 

productului său artistic. 

„Poetul însă trăesce în un anumit timp şi în o 

anumită ţâră. De aceea, şi stilul e determinat și de 

spiritul timpului şi peste tot de împrejurările, în 

cari trăesce artistul şi cari trebue să 1 înfiuințeze, 

mai mult ori mai puţin, mai ales, că artistul are o 

inimă mult mai simţitore, decât ceilalți Gmeri. 

În privinţa, stilului poetul dramatic trebue să 

ţină cont de felul pers6nelor dramatice și peste tot 

al artei dramatice, pe care ne-o presenteză. În un 

fel va fi d. e. stilul în tragedie și în alt fel în co- 

medie. | | 

În tragedie se recere un stil avântat, plin de 

putere şi demnitate, aşa numitul stil patetic. Eroul 

tragic e . continuu neliniștit, agitat, înflăcărat de 

patos, deci se impune în mod natural, ca stilul să, 

corespundă cu acestă stare sufletescă a lui, să fie adecă, 

agitat, scurt, dar mult cuprindător; un conţinut cât 

de mare să se esprime în o frasă cât de scurtă. 

De aceea se şi întâmplă, că la poeţii mari dramatici 

trebue să ți baţi capul, ca să vedi, ce vrea să dică.. 

Stilul comediei trebue să întrunâscă în sine 

condiţiunile esprimării acţiunii comice. Aici, mai 

mult; ca. la tragedie, se recere, ca stilul să fie de 

natură, de-a, se caracterisa prin el perfect pers6nele 

“comediei. În comedie nu are scriitorul să se ţină 

strict de regulele sintacsei, gramaticii și stilisticii
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în privința, stilului, căci datorința de a caracterisa, 
persnele cere, ca poetul să-și esprime gândirile așa, 
cum le pâte esprima un asemenea, om, pe care 7] 
representă, persâna din comedie. 

Câte cuvinte stricate și câte discursuri fără, 
logică nu aflăm în comedia „Conul Leonida?! D. e. 
astfel de vorbire, forte potrivită, pune Caragiale în 
gura lui Conu Leonida: 

„Fă! domnule, câte d'astea n'a cetit ei, n'am peri în cap!.. 
Glumescă cu omul! Se înt6mplă..., că fiind-că de ce? o să mă întrebi, 
omul, bunădră, de par egzamplu, dintr'un nu ştiu ce, ori ceva, cun 
e nevricos, de curiositate întră la o ideiă; a întrat la o ideiă, fan- 
dacsia e gata; ei! şi după aia din fandacsiă cade în ipohonăriă. Pe urmă, fireşte şi nimica se mişcă“, 

$. 49. Versul și proza în dramă, 
În dramă, se tfolosesce atât, versificaţiune cât și 

proza, 

În timpurile vechi se folosia, esclusiv versul, atât în 
tragedie cât și în comedie. Englezii aă început mai 
întâi. a folosi proza în dramă, în tragedii și în 

- drame proprii. La, esemplul lor a propagat acest 
principiu: Lessing la Germanii Și Diderot la Francezi. 
La noi, la, Români, sa, scris Şi în vers şi în proză. 
Aceia, cari ai primit să scrie drame în proză, accen-: 
tueză, că proza e mai potrivită pentru esprimarea, 
pasiunilor sufletesci în mod dramatic, decât se pote 
acesta cu versul, care împedecă esprimarea liberă. 

Versul pare însă totuși a fi forma, propriă şi mai po- 
trivită, pentru dramă. Cursul ritmic al limbii folosite 

_în dramă potențeză efectul «estetic; în deosebi în 
tragediă și în arama, propriă.
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Shakespeare încă şi-a scris dramele sale în formă 
verificată. Adevărat, că, vin în ele şi părți never- 

sificate, dar acestea, sunt neînsemnate şi puţine. 

Proza, o folosesce în acele locuri el, unde nu are deo- 

sebită putere de esprimat, s6ă apoi, unde voesce, 

ca, să, liniscâscă publicul agitat, prin câte o scenă. 

La, comedii e mai admis stilul prosaic, fiind-că, 

în proză se pâte mai bine reproduce comicul. 

Noi avem comedii mai cu s6mă în proză, În 

timpul mai noi se și scrii comedii mai numai în 

proză. - | 

Grecii și Romanii antici ai întrodus în tragedii 

mai cu sâmă trimetul iambic, care se și apropia 

mai mult de felul vorbirii comune. Se mai folosia și 

tetramentul troheic, dar mai rar și în deosebi în 

timpurile mai vechi, când drama sta mai apr6pe 

de poesia ditirambică, dela cate a și moștenit acestă, 

formă. Aisehilos, ale cărui tragedii staii încă aprope 

de ditirainbi, folosia, în adevăr acâstă formă mai 

mult, decât Sofocles şi Euripides, la, cari tragedia 

și peste tot drama, e mai desvoltată, Forma tetra- 

metrului troheic mai era des folosită și în comediă.. 

O a, treia tormă de versificatiune aplicată, în litera- 

tura. dramatică grâcă antică era: versul anapestic, 

întrodus de asemenea mai mult în comediă. 

în drama modernă aflăm -mai multe feluri de 

versuri, deosebite după timp și popore. Francezii 

folosesc versul alecsandrin, Spaniolii versul iroheic 

assonant, Italienii, Englezii și Germanii, — aceştia, dela, 

Goethe şi Schiller înc6ce —, scrii cu deosebire în 

iambi de 11 silabe. Germanii aveai altcum mai
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înainte trimetrul iambic, împrumutat dela, Greci; adi acest; fel de vers a. devenit însă forte Tar și la, ei, 
La noi, la Români, sa scris mai mult în forma, 

versului alecsandrin, care e alteum mai “Puțin po- trivit pentru esprimarea, acţiunii dramatice în limba 
română. Alecsandrinul e vers prea lung și monoton, prin ce și devine apoi înțelesul dramei îngreunat. Afară de acssta alecsandrinul stă, prea departe de 
graiul comun. Mai potrivit ar fi și pentru limba, ro-- mânâscă, iambul de 5 picidre, cea, mai potrivită formă pentru  esprimarea, acțiunii dramatice, find-că în: iambi se dă, de-o parte şi mai ușor pasiunea în diferitele ei variațiuni, âr' de altă, parte iambul stă cu mult mai aprâpe de caracterul vorbirii „românesc. 

cai Pa



V. „ORIGINEA ŞI DESVOLTA- 

REA ISTORICĂ A DRAMEI. 

$. 50. Drama la Grecii vechi. 

Poesia dramatică sa desvoltat “mai întâiu la 

popârele orientale, la, Chinezi şi Indi, și într”o formă 

Gre-care, de cult religios predat în formă, dramatică, 

şi la Egipteni. Indii aveai chiar renumite drame. 

Poesia, dramatică a acestor popâre n'a avut însă di- 

vectă influință asupra desvoltării dramei moderne, 

de aceea, nici nu ne ocupăm de ea aici.: Începem 

dar numâi cu drama antică grâcă, care a şi ajuns 

la înaltă, valâre artistică, și care a avut mare întiurire 

asupra, desvoltării dramei moderne. 

Grecii erai cel mai înaintat popor în ale artei 

în timpurile vechi. Împrejurările vieții Grecilor au 

favorisat în mod deosebit desvoltarea poesiei draimna- 

tice la, ei. Ştim, că la nici un popor din anticitate nu 

era în așa măsură cultivat sensul pentru frumos, 

pentru astă, cum era la Greci. De altă pante 6răși 

nu aflăm la nici un alt popor atâta interes şi agi- 

tațiune pentru vieța publică de stat, ca la Greci. 

Întrega lor instrucţie și educaţie o vedem concen- 

trată, împrejurul acestor momente: să desvâlte pe omul 

cu suflet nobil și cu sens pentru vieța de stat. Nimic, ce
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ar fi fost menit, să deștepte idei practice în om, nu aflăm 
în inștrucția, în șcâla, de care se împărtăşiaii Grecii 
pe timpul, când eraă tari și mari. Programul de 
învețământ compus din cele 7 discipline: gramatica, 
retorica, dialectica, aritmetica, musica, geometria și 
astronomia; felul cum cerea să fie tractat tînărul, 
după ce eșia din şcâlă, cu un cuvânt tâtă, vița, 
Grecilor, evidentă în istoria lor culturală și politică, 
dovedesce acesta. Ca, mijloc principal pentru culti- 
varea spiritului considerati Grecii musica. Până pe 
timpul lui Alexandru cel Mare studiile de căpetenie 
din șe6la grâcă și erai numai: musica, și gimnastica, 
Și după ce sa, întrodus programul cu cele 7 obiecte, 
musica, atât instrumentală, cât Și vocală, avea mare 
trecere între obiectele de învăţământ. Necunșterea, 
perfectă a. principiilor musicii însemna, la, ei atâţa, cât 
la, noi necunsșterea, alfabetului. Cântarea, și era, apoi 
momentul, care nu putea lipsi dela, nici o festivitate, 
la, cari Grecii știaii să se afle atât de bine și să 
facă, atâta, pompă. Așa, era, Grecul dela, fire. | 

Natura, fiumâsă a țării, în care aă trăit Grecii, 
a avut mare înfluință peste tot asuvra, vieții și în 
deosebi asupra, desvoltării spiritului lor. E de tot 
firescă, și de înțeles acestă, influințare. Natura, esternă 
este dâr' puterea, magică, care ştie să vrăjiască, 
fantasia, omului în așa, fel, încât acâsta, devine mijlocul 
divin, prin care se ridică individul-om până la 
cele mai înalte sfere de Ssimţire și cugetare. Şi de 
așa ceva a avut destul dar dela, D-deă poporul gre- 
cesc. Purtat de cea mai înaltă fantasiă a creat



spiritul. acestui popor lumea minunată a deităţilor 
și eroilor s&i, antropomorfismul cel mai minunat, de 

“care spiritul omenesc: n'a mai putut crea, nici aproc- 

simativ, nicăiri pe faţa, pământului și nici odată în 

visța omenâscă, şi în care se reoglindeză, se repro- 

duce în cea, mai perfectă, idealisaţiune: însași viţa 

și acţiunea. 

Între asemenea, împrejurări e uşor de înţeles, 
“că poesia. lor a trebuit să devină forte curând și 
dramatică. | 

Drama grecă sa desvoltat din diferite feluri de 

poesii ocasionale de conţinut religios, ce se cântai 

la, festivități pentru preamărirea deităţilor Grecilor. 

Din cultul deilor greci sa desvoltat deci drama. Mai 

însemnat era, cultul, ce se făcea deului Dionysos la 

diferite sărbători. Cu acâsta .ocasiune se cântau di- 

tiraimbi.  Ditirambul era la început o poesiă epică, 

ce se cânta la sărbătorea, lui Dionysos, în care se 

povestiai faptele, suferinţele, sârtea și peripețiile 

vieţii lui. Motivul psichologic al acestor fel de pe- 

treceri nu e altul decât, că Grecii deplângând 

sârtea, deului cădut jertfă puterii necruțătâre: a na- 

tnrii, îşi deplângeaii în suflet şi pe a lor propriă,. 

Sa considerat adecă sârtea lui Bacchus anal6gă sorții 

vieţii omului, care şi ea stă sub. mâna rigur6să a 

naturii şi a, sorții, puterile mari, cari schimbă și 

prefac tâte. Caracterul ditirambelor era de natură 

pasionată și — după cum era ţinut deul Bacchus — es- 

primaii acuși bucurie și veselie, acuși plângere plină 

de durere adâncă. | 
Cântările festive dela bachanale erai esecutate,
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ca, ori-ce cântare religisă festiviă, de întregul per- 
sonagiui participător la asemenea, serbări, de un cor 
întreg, constător din bărbaţi şi femei, cari încun- 
jura altarul lui Bacchus cântând şi jucând. Mai 
era lăţit și obiceiul de a; se schimonosi la, faţă și la 
îmbrăcăminte, de a 'şi pune maşce şi de a se îm- 
brăca. cântăreții în piei de iedi, spre a se imita, 
astfel Satyrii și Menadele, soţii lui Bacchus. Și acest 
obiceiu era, lăţit în deosebi la Ioni şi la sărbările 
aranjate în provincie. La, Dorieni, în oraşe, d. e. sa omis 
forte curând mascarea, și întrega sărbare, cu conţi- 
nutul ditirambilor cu tot, a luat un caracter mai. 
serios și mai demn. Ştim de altcum, că Dorii și 

„erai în totă ființa lor sufietâscă mai serioși, și că 
se țineaii mai nobili, decât tâte celelalte seminţii 
grecesci. Ea, deci numai natural, ca să se mani- 
festeze spiritul lor special și. în sărbările lor. 

În fruntea corului era, după un obiceiu vechii, 
dirigentul cântării, (Vorsănger), de regulă în în- 
sași persona poetului. Cu timpul acâsta persână, 
conducătre, câștigând un rol mai însemnat între 
coriști, începe a se isola Gre cum de grupa, corului. 
Adecă persâna, acâsta mascată în chipul deului nu 
mai cânta cu ceilalţi, ci ea, avea, misiunea de a pre- 
da fapte și peripeții, la. amintite locuri, când se în- 
tverupea, cântarea. Un pas deci înainte spre dramă. 

Procsimul pas sa făcut apoi, când prin ditirambi 
nu se s&rbătoria; numai Dionysos, ci și alte persone 
heroice ale iirnpurilor veciui, “despre cari povestiau 
tradiția și miturile greceșci.  Poesia ditirambică de- 
vine în privința, conținutului deci mai variată,
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Poetul Zhespis din Attica, (546 a, Chr.) face în 
producţiunea,. acâsta, o schimbare fârte esenţială. El 
scrie ditirambi în formă de dialog. La predarea 

ditirambilor oferă, pers6nei conducătâre o specială și 

deosebită rolă, de a preda tot, ce povesteșce, însoțit 

de mișcările și mimica de lipsă și în formă de con- 

versaţiă cu corul. Face din conducătorul cântării 

un actor, un artist. | 

Vedem deci, că ditirambii aceștia de ocasiuni 
festive sunt pe calea de a se preface, cu încetul și 

frumos, în drame, 6ră jocul legat de predarea, lor în 

joc. de teatru, cum îl numim adi. Se înțelege, că 

acâstă. succesivă schimbare și desvoltare nu sa în- 

tâmplat după buna, voiă şi plac al poeţilor, ci ea 

corăspunde cu o desvoltare condusă de legi psicholo- 

gice basate în felul culturii poporului grecesc. 

În stadiul, la care a ajuns drama în desvol- 

tarea sa sub 'Thespis, se înţelege, n'a putut remân;. 

40—50 de ani după Thespis vine renumitul poet 

Aischilos, care se „priveșce de adevăratul părinte al 

dramei, după întocmirea nouă, ce o face în poesia. 

dramatică. Acum nu mai vorbesce conducătorul cu 

chorul, acțiunea nu se vepresintă în schimb prin 

povestirea, conducătorului și răspunsul dat prin cân- 

tarea corului, ci se pun două pers6ne pe scenă, 

cari vorbesc, însoțindu-și vorbirea, de mimică şi miș- 

cări, ca espresiune a sufletului emoțic Astfel 

ceea-ce se întâmplă acum, după modificările făcute 

în drama lui Aischilos, e deja: represe - unei 

acţiuni în formă de dialog și însoțită, de ,. sul mimi- 

cei, ceea:ce cor&spunde întru tâte cu definițiunea în ge- 

neral a dramei.
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Contimporanul, mai tânăr în vârstă, al lui Ais- 
chilos, Sopocles continuă numai a perfecționa, poesia, 
drâmatică. Şi după el o pleiadă respectabilă apoi 
înbogățesc literatura, grâcă dramatică cu opere fru- 
m6ce și de valdre. * A | 

Știm, că, ditirambii se cântau la; început -la săr- 
bătorile ţinute în onsrea, deităţii Bacchus.  Bacchus 
înse se ținea şi de deul vesel al vinului Și al păs- 
torilor, și Bacchus mai era, şi altă deitate, seri6să, 
despre care se “credea, că a, suferit și mârte ome- 
n6scă; acesta e adecă așa numitul Dionysos Zagreus, 
pe care la, născut Persephonă cu Zeus, şi pe care 
tai sfășiat Titanii. Și erau multe şi felurite tnituri 
despre deitatea Bacchus. Din causa, acâsta, sărbările, 
ce se făceau deităţii lui Bacchus ori Dionysos, aveaii 
caracter deosebit la diferitele seminții  grecesci. 
Ditirambii făcuţi pentru astfel de ocasiuni erai deci 
și ei diferiți în caracter, după cum adecă sâii ena- 
rau fapte vesele, ori durerâse ale deităţii Bacchus, 
după cum adecă se referia la Bacchus cel vesel, 
s6u la cel cu suferințele. Era, deci un cult serios al 
lui Bacchus și altul vesel. Se dice, că cultul serios 
era. lăţit între Dori, sră cel vesel la, loni, Aeoli și 
între Periokii Doriilor. În unele locuri erait sărbătorile 
de un fel și se cântat ditirambi de un fel de con- 
ținut, în alte locuri cu altfel de conținut. 

Astfel se desvâltă şi: drama în două direcțiuni: 
sevidsă și veselă, ceea ce dă nascere tragediei şi 
comediei grecesci, . i 

Ca representanţi ai. tragediei, pe lângă, Aischilos 
Și Sofocles, mai sunt mari scriitori: Luripides, Ion
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de Chios (452—419), Achăos, Philocles, Astydamas, ar- 
kinos și Aguthon; 6ră ca, representanţi ai comediei 

sunt în deosebi: Kratinos (519—422), Aristophanes, 

Eupolis, Antiphanes, Alexis, Philippides, Apollodoros, ete. 

Până la Euripides drama grecâscă se ţesea, 

simplu numai din situațiuni interesante din visța 

eroilor, de cari se şi ştia publicul încânta. Cu, 

Euripides începe și drama giscă a pune mai mare 

preţ pe înfățișarea caracterului, adus în împrejurări, 

ca să emaneze din el situaţiunile. Prin acesta drama 

grâcă se apropiă de drama modernă. 

Astfel s'a născut şi sa. desvoltat; drama grâcă.*) 

Desvoltarea, și formularea dramei greci, ca un sta- 

diu natural al desvoltării literaturii şi artei Grecilor, 

se întâmplă în un timp anumit al istoriei politice, 

culturale şi literare a Grecilor. Pe timpul acesta, 

cultura, și literatura grecâscă stau pe un grad înalt, 

viața de stat a Grecilor se manitesteză, bogată în 

*) Notă: Ditirambul, din care sa desvoltat drama, 

rămâne acum la o parte, isolat de dramă. Îşi perde însă 

caracţerul săi epic şi devine =urat liric esprimând dispo- 

sițiuni atribuite Iul Bacchus. În dramă, în felul cum sa 

desvoltat, a mai rămas şi de aici încolo element din tiramb. 

“ Corul, compus din bătrâni ori femei tinere, sa sustinut şi 

maă departe ca factor în: dramă, având să însotescă, actiunea 

dramatică desfăşurată, de persânele dramatice, ba ici colea, 

la, unii scriitori grecesci, având tendinţa, de a întra în însași 

acţiunea dramatică, cu: misiunea, de a figura ca representant, | 

vidibil al sorții, cu care se luptă în zadar eroul dramatic 

grecesc.
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fapte și plină de eroism înalt patriotic, 6r' individul 
singuratic își știe observa, faptele sale, dar și pe ale 
altora, și are energia de ași esercia puterea pentru 
modificarea, și aducerea la reson a. tendințelor, pe 
cari le vede contrare intereselor sale și ale statului. 
Poesia, de asemenea, e la culmea, desvoltări sale și 
adecă, cum natural trebuia să fie, cea lirică, și 
ajunsese la punctul cel mai înalt, având pe cei mai 

“mari representanţi în acest gen, precum d. e. pe 
un Sapho, Alcaeus, și alții, sub cari, după cum ştim, 
poesia, lirică, Aeolică a, fost în periodul înfloririi celei mai 
înalte; comerciul era, în bunăstare; arta, architectonică, 
desvoltată,; și.acum în deosebi ajunse la înaltă per- 
fecţiune plastica, limba, ajunse la, înaltă, desvoltare; 
literatura, prosaică de asemenea, era în fisre, arătân- 
du-se în deplină putere istoriografia și oratoria. Cu 
un cuvânt vedem, că atmosfera, care o aflăm la 
Greci pe timpul acesta, pe la anul 500 a. Chr., are 
tâte însușirile şi tâte puterile, pentru a crea, poesia 
dramatică; vedem, că spiritul artistic al poporului 
grecesc, de pe timpul acesta, are puterea de a pro- 
duce și efecte dramatice, găsind și mijlâcele recerute 
și având și dibăcia recerută pentru construarea, 
artei dramatice. 

$. 51. Drama la Romani. 

La, Romani poesia dramatică nu află, atâta, teren 
ca la Greci. E și natural. Era, mare deosebire între 
Greci și Romani. În Roma nici o artă nu s'a 
putut ridica a, perfecțiunea realisată, de spiritul gre- 
cesc. Și la dramă era mai puţin accesibil spiritul
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roman decât cel grecesc. Romanului îi lipsia, gingășia în 
sentiment, ce era, propriă poporului grecesc. Lupta, şi 

„viţa. de stat erau elementele, în cari se simţia, bine 
Romanul. Petrecerile lor îndrăgite în timpul desvol- 
tării și înfloririi statului roman, precum și a, litera- 
turii romane, erau luptele de gladiatori şi luptele 
cu animalele sălbatice. Arenele amfiteatrelor erau 
pline de Romani. Spiritul acesta. nu putea să des- 
chidă porţile cele adevărate teatrului. Şi constiința, 
de sine a Romanului,. abstrăgând dela, felul senti- 
mentului, era alta, la, Roman, decât la Grec. Consti- 
ința însemnătăţii sale individuale nu o- avea, Roma- 
nul, cum 0 avea, Grecul. Individul roman se con- 
topia mai mult în individul colectiv roman.  Roma- 
nul nu'și simţia, însemnătatea sa personală, ci se 
identifică, de tot cu eul colectiv al „Romanului.“ 
Pe lângă acesta se mai adaog și alte motive pro- 
venite din felul culturii lor, cari încă aă fost de na- 

tură de-a împedeca desvoltarea, dramei. Romanii adecă 

și în cultivarea știinţii, după cum se ştie, erau de- 

terminaţi de momente practice. De aceea e de în- 
țeles, pentru ce drama romană nu sa putut ridica, 

la nivoul dramei grecesci și pentruce dramele lor 

sunt animate de un patos oratoric, folosit drept mij- 
loc de a le da viâţă, și în fine pentru-ce în dramele 

lor se manifestă aşa de tare spiritul cruzimii. În 

privinţa, acesta atât ai mers de departe, că odată, 

când avea, să represinte pe scenă în Roma mortea, lui 

Hercules, au adus pe un individ condamnat la 

mârte, ca. să înfățișeve în mod real, prin flacără, 
mârtea, a eroului. 9
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Şi la Romani sa desvoltat drama “din cultul 
deilor, dar mai mult sub influința, dramei grecesci. 
Și ei aii avut tragedii şi comedii. Tragediile lucrate 
după, modelul grecesc se numiai crepidatae şi cele 
adevărat romane praeteztae. Cele mai multe tragedii 
sunt însă crepidatae. | 

Cei mai renumiți tragediani romani sunt: Livius 
Androcinus, tundatorul tragediei romane, care a scris 
prima, tragedie la 514 a. Chr., Lucius Attius (sec. 
II. a. Chr.), Lucius Anmaecus Seneca, Asinius Pollo, 
Pomponius Secundus, ș. a, toți din timpul împărăției. 

Comediile erai: comoediae togatae, cari tractaii 
datine și împrejurări romane, representate fiind în 
costume de ale cetăţenilor romani, Și: comoediae pal- 
liatae, în cari se serviati de fabule, persone şi cos- 
tume împrumutate din comediile grecesci. 

Se mai deosebiau comediile în: comoediae togatae, 
dacă reproduceai momente din visța poporului de 
jos; mai eraii şi comoediae trabeatae, despre cari nu 
se știe mai mult, decât, că își luai numirea dela 
îmbrăcămintea, de gală a cavalerilor. 

Poeți comici mai renumiți eraă: L. Afranius, 
(Ju. Titinius, (Juinctius Atta, Caecilius Statius, PT. M. 
Plautus (n. 184 a. Chr.) şi P. Terentius (n. 194 a. Chr..). 

Edificii de teatre se zidesc numai cătră finea 
republicei romane, după modelul teatrelor grecesci. 
Statul se îngriji de zidirea, teatrelor și de înzes- 
trarea, lor. Femei nu juca, decât cu începutul îm- 
perăţiei; până aci rolurile de femei se representai de 
copii şi bărbaţi. Întrarea, era liberă fie-căruia, fără 
nici o taxă, dar cei, cari mergeaiă la teatru, trebuia
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să și justifice gradul posiţiei lor sociale prin o marcă, 
— tessera —, pentru a li se ști da locul cuvenit. 

Cântarea, sai peste tot musica, era, o neînsem- 

mată, parte în drama romană. Se cânta numai 

între acte. - 

$. 52. : Începutul și desvoltarea dramei 
moderne. | 

Drama modernă 'și are începutul său tot în 
vi6ţa, religi6să, în biserică. Din liturghia vechiă creș- 

tină sa, desvoltat drama, creștină. În liturghia, vechiă, 
se representa adecă, jertfirea lui Is. Chr. pentru noi 

Smenii prin acte sensaţionale (misterium), la, cari luaă 

parte; pe lângă preot și diacon, şi creștinii. Ne-a 
rămas din secolul IV. dela Euseb. Emisenus o omiliă, 

pentru Vinerea, mare, în care în forma unei drame 

povestesc Hades, Mârtea și Dracul despre r&stignirea, 

lui Isus. În mânăstirea dela St. Gallen a r&mas un 

manuscript tot de o dramă de acestea destinată a fi 

representată la Pasci. Peste tot preoții din seclii 

primi ai erei creştine - arangiaii deseori în biserică, 

representaţiuni, în formă de drame, în cari se în- 

făţișau suterinţele, mortea și invierea lui Is. Chr., 
precum “și diferite momente - din visța Sftei Marii, 
a sfinților, și martirilor. Mai târdiu încep alua 
parte la representaţiuni și laici. Cu acâsta însă 
întră în misterii glume, cari le strică spiritul evla- 

vios al lor. De aceea se: și scot din biserică și se 
predaii apoi pe strade și în piețe. Papa Inocenţiu 
III. opresce predarea representaţiunilor dramatice în 

biserică, prin un ordin forte aspru, dat în 1210. 

Sa 19
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În drama creştină, se deplânge Is. Chr., cum 
se deplângea Dionysos în cea grâcă păgână, prin 
Christos se deplânge tot-deodată, și sârtea, creştinilor, 
după cum își deplângeau și Grecii prin ditirambii 
lor sârtea sa. E dar asemănare între desvoltarea, 
dramei grecesci și a celei creştine, dar e și deosebire 
între ele în unele privințe. Mârtea, lui Is. Chr. este 
o jertfă pentru păcatul, în care a cădut omenimea, 
prin Adam. Motivul morţii se basâză deci pe un 
principiu moral înalt. La Dionysos îns& motivul 
morții a fost puterea, necruţătre a naturii, sârtea rea. 
Astfel deci în drama, creștină se desvâltă o ac- 
țiune basată, pe principii morale; eroul dramatic stă, 
în fața unei legi morale, pe care trebue să o sa- 
tisfacă prin căderea. sa propriă. Christos mâre din pro- 
pria, sa, voinţă, casă reşcumpere neamul omenesc. Prin 
m6rtea sa se satisface o lege înaltă morală, jig- 
nită de omenime, începând dela Adam. La drama, 
grecâscă, nu este aşa. Dionysos cade ca o jertfă de 
rEsbunare a sorții omnipotente. Se înțelege, şi aici 
vine căderea, ca. o urmare a, vre unui păcat. Nici 

. la Greci nu lipsesce de tot elementul moral, dar nu 
e așa de evident esprimat, ca în drama vechiă 
creștină. 

După ce drama, a fost scâsă din biserică, se pre- 
face iute în profană, în care calitate apoi se desvâltă, 
tot mai mult. Cătră sfârșitul seclului al XIII. și al 
XIV. se înființeză, societăţi, cari își iau îndatorirea, 
și problema, de a representa drame. Prin acâsta, 
drama, devine tot mai popularisaţă, dar tot-deodată, 
și tot mai îndepărtată, de forma, sa, vechiă, susținân-
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du-și și cum însă tendinţa, moralisătâre, după cum era, 

tendința, şi problema, se ştie, peste tot a, artei din 

evul mnediu. | 

În seculul al XV., de-odată cu renascerea, lite- . 

vaturii și artelor antice, încep a se representa, 

comedii de ale lui Plautus, în limba laţină. La, 
sfârşitul sec. XV., încep a se representa în Italia și 

comedii şi tragedii originale, compuse după felul 

celor antice. Lumea începe a se reîntârce deci la, 
arta, dramatică -vechiă și a o imita; — lucrarea re- 

nascerii se manifestă, și în direcţiunea acâsta. 

Teatre nu se zidese încă, dar se scriu multe 

drame, îndeosebi în Italia de nord, unde principii 

diferitelor oraşe bogate emuleză în dragostea lor 

faţă de artă, și literatură, și în îngrijirea de a face 
palatele lor foculare pentru artă. 

Evul nou. este timpul desvoltării şi perfecţionării 
dramei adevărate.  Agitaţiunea, atmosferei, produsă, 

de expedițiile cruciate, de comerciul maritim cu 
axticulele coloniale, de descoperirea țărilor nouă, de 

învenţiunile stienţifice și culturale și apoi în deosebi 
de renascerea culturală și artistică, și de reforma, 
'religi6să, a pregătit terenul pentru avântul literar 

şi scienţific, ce ni | presenteză secului al XVI. și 
al XVII. Şi unde terenul a fost- mai pregătit, se în- 

țelege, literatura dramatică e mai bogată și mai 

perfectă. Mai bine aflăm pregătit terenul în Anglia, 

Francia, Spania și Italia. Aici a fost pământul bun 

și favorabile împrejurările. Împrejurăzi, în cazi trăesc 

aceste popsră pe la începutul evului noi, și în cari 

ai trăit şi până aci vre-o câţi-va seculi, cursul pre-
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parator al lor, — aii fost factorii spirituali, cari at 
creat literatura dramatică a acestui timp. Aici aflăm 
și pe cei mai distinși representanţi ai literaturii dra- 
matice și cele mai multe şi mai bune drame. Dra- 
mele scriitorilor din timpul renascerii sunt şi astădi 
modele în literatura, dramatică și constituesc o parte 
al6să a repertuarelor tuturor teatrelor mari. 

Drama, nouă se desvâltă, pe basa dramei gre- 
cesci și romane, în urma, renascerii culturale şi ar- 
tistice. Ca și în alte direcţiuni literare și artistice, 
așa și în direcţiunea dramei, bărbaţii luminaţi aă 
timpului încep a se ocupa de productele dramatice 
ale Grecilor și Romanilor, le traduc în limbile naţio- 
nale, le prelucră, le imitâză și în urmă. produc Și 
piese originale nouă. Așa sa, desvoltat nouă eră în 
literatura, dramatică, după cum sa mai amintit. 
Deși renascerea, se produce din reînvierea, și studia- 
rea, literaturii clasice vechi, productele originale ale 
erei noue, eșite din cultura renascerei, nu sunt toc- 
mai ca acele ale erei clasicismului grec și latin. 
Spiritul e altul în timpul, când se petrece lucrarea, 
culturală a, renascerii, şi popârele, la cari a, aflat 
venascerea, teren deschis, sunt 6răși altele, sunt 
deosebite în cultură, în morală, cu un cuvânt în 
tâtă ființa lor psichică, de cele ale Grecilor și Ro- 
manilor vechi. Prin urmare resfrângerea, ce sa, 
făcut din spiritul acestui timp și acestor pop6ră, 
a trebuit să fie în altfel făcută și să înfăţișeze feno- 
menele în alt mod. Au răsărit altfel de drame în 
câmpul literaturii renascerii, potrivite, se înțelege, cu 
solul, din cazi a eșit: sau produs drame corăspun-
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q&tore cu spiritul timpului și a popârelor nouă, su 

produs: începutul dramei moderne. Ma 

În evul vechii individul stă în strîns. 

raport cu natura. Puterea naturii își 

răsbună, credea omul evului vechiă, asu- 

pra omului greșit. 

În evul medii stă omul în viţa sa în 
strîns raport cu Dumnedăul creștinismu- 
lui. Principiile religi6se și morale își 
r&sbună aci asupra omului greșit. 

În evul noi omul se simte deja ma 

independent și mai bogat în cugetarea, 

simţirea și voinţa sa; e agitat mai mult 

de emoţiuni și pasiuni individuale, eșite 
din internul caracterul său, fiind contro- 

lat și supraveghiat în lucrarea sa de spiritu 

societăţii omenesci, cu care stă de tot în 
alt raport, mai strîns, de cum sta omul 

evului vechiu, ori al celui medii. Omul 

modern în acţiunea sa vine în conflict cu 
principiile societății omenesci, principii, 

cari sunt alimentate și întărite deja cu 
mult spirit moral înalt. — În o astfel de 

luptă ne arată drama modernă pe erou] 

săi, ni'l arată în desfăşurarea caracte- 

rului s&i, care se lovesce de principiile 

societăţii omenesci — drame de caracter, 
— şi ca să fie lupta mai interesantă, ne-o 

arată trecând prin multe complicațiuni 

Etă basa dramei moderne !
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Pe acâstă basă s'au desvoltat dramele diferitelor 
popore, la cari a străbătut în modul recerut . re- 

„nascerea, literară și artistică. i 

Fiind-că în productele de artă, se „reoglindeză, 
tot-d6una și individualitatea poporului, din sînul 
căruia sai născut, se. înțelege, fie-care popor al 
evului nou și-a conceput dramele sale conform cu 
basa, generală, cu fundamentul făcut; de renascere, 
dar tot-deodată, și conform cu individualitatea să, 
și cu trebuinţele sale speciale culturale, fie-care 

„popor și-a creat, adecă drama sa, specială modernă. 

Spaniolii, cari au avut să se lupte până la 
sfîrșitul seclului XV. pentru credința lor, contra, 
Maurilor, ai fost pătrunși, după cum se ştie, de un 
spirit forte idealist. Spaniolul era gata, ori când, a 
se jertfi pentru cre lință și on6re, fără de cari no- 
țiuni nici., nu-și mai putea, închipui viţa. Drama 
lor, născută din misteriile religi6se, trebuia, să, devină 
fantastică, romantică. Fa sc6te tot obiecte din 

sfera, religiei şi a patriotismului, momentele, cari ai 
impins pe Spanioli la luptele uimitâre, cari. le con- 
stitue partea, cea, mai frumâsă a, istoriei lor până în secl. 
XVI. — Seriitorii spanioli prelucrai deci tot obiecte luate 
din vița naţiunii lor avendu-și înșiși spiritul lor încăldit 
la focul sacru al religiei şi patriotismului. De aceea 
apoi nici nu puteai produce drame perfecte ca 
formă. Simţă&mântul îi preocupă așa de mult, încât 
nu mai puteau considera, în deajuns cerințele formei. 
E ușor de înțeles, că drama lor din timpul acesta, 
și este tipul dramei naţionale.
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„Representanţii mai mari ai dramei spaniole din 
timpul renascerii sunt: Gil Vicente (n. 1536), Torres 

Naharro, Lope de Rueda, Juan dela Cueva (n. 1550), 

Mih. Cervantes (n. 1548), Lope de Vega (n. 1562), 

Guilleu de Costro, Mira de Mesena, Livso de Molina 

(n. 1570), Juan Ruiz de Alurcon, Pedro Calderon de 

Barca (n. 1601) ete. Cel mai adevărat representant 
al spiritului poporului spaniol din timpul acesta este 

şi rămâne „Calderon“. 

Italienii. ai imitat cu deosebire dramele 

vechi clasice. De aceea drama lor în privința for- 
mei e artistic alcătuită, dar conţinutul e mai puţin 
animat de emoţiuni puternice și înalte.  Represen- 
tanţi ai literaturei dramatice italiene sunt: Ariost 
(n. 1474), P. Aretino (n. 1492), Georgio 'rissino 

(n. 1478), Gr. Cherea, 'lusso (n.: 1544), Prospero 

Bonavelli, esti, Apostollo Zeno (n. 1668) etc. 

La Francezi încă sa desvoltat drama n6uă, 

pe basa, celei clasice greceșci, pe care o imitau cu 

multă, dragoste. Nici Francezii nu sai pus în căutarea 

și alegerea, obiectelor dramatice, să studieze și 

să-şi iee momente din viţa lor națională, ci își 
iau tot obiecte îndepărtate, atât în privința locului, 

cât și a timpului, prinse de fantasia lor puternică, 

din istoria diferitelor popâre mari în fapte, în deo- 

sebi din istoria Romanilor și Șpaniolilor. Racine 

prelucrând in o dramă a să vița lui Bajazet, per- 

“s6nă aprope contimporană, cu el, e silit, se vede, să 

motiveze importanţa obiectului dramei sale accen- 

tuând, că deși viâţa lui Bajazet e aprâpe de a Fran- 

cezilor în privinţa, timpului, ea totuși pote fi intere-
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santă prin faptul, că e departe de ei în privința 
locului și împrejurărilo:. | 

Precum se întâmplă peste tot locul, unde poe- 
sia e imitată după alta streină, așa sa întâmplat 
și cu drama Francezilor; a devenit şi drama fran- 
ceză mai perfectă în privinţa formei, a rămas însă 
mai slăbuţă în privinţa puterii conţinutului. Drama, 
franceză, stă, de tot în contrast cu drama spaniolă. 
În drama spaniolă e conținut emoțional și puternic, 
în cea franceză e formă ingrijită, elegantă, artistică. 
Ca fundator al dramei franceze trece „Jodelle (n. 1532), 
după care urmeză o literatură, dramatică, bogată. 
Representanţi ai ei sunt în deosebi: Mairet de Mon- 
treui, Hardy, Boisrobert; culmea, și-o află însă în: 
Pierre Corneille (1603—1684), Jean Racine (1639— 
1699), Jean Baptiste Poquelin, (ca, actor Moliere) (1610) 
Th. Corneile, Frangois Douche, Jean N. Pradon, etc. 

La mai înaltă perfecţiune a ajuns drama, ca, 
urmare a renașcerii culturale, la, Englezi. Poporul 
cel mai independent în timpul, când .sa, format 
drama, n6uă, era, poporul englez. Ajuns în urma 
desvoltării navigaţiunii maritime să, cutreere lumea, 
întrâgă, și să se îmbogăţescă, și ajuns în urma desvoltării 
constituțiunii sale la cea mai mare independenţă, și 
la cea mai dâmnă posiţiune socială și politică, era 
natural, ca. să, se ridice Englezul peste tâte popârele, 
să fie mai sus pus de cât tâte poporele și în con- 
secuență, să și poră privi lumea mai bine și din un 
punct, de vedere mai înalt. Drama, lor cor&spunde 
pertect cu: acâsta posițiune, ce o avea ca om 
Englezul, după, timpul renascerii.
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Drama engleză, sa, desvoltat, după ce se des- 

brăcase de calitatea sa de misterii, îndeosebi în sec. 

XVI. provocând mai ântâiu o reacțiune puternică, 

din partea preoţimii, care vedea în ea tendinţe în- 

dreptate contra religiei catolice şi contra preoților. 

În 1543 se decretase chiar în parlament oprirea, ti- 

păririi şi edării scrierilor dramatice- În 1549 sa 
oprit și representarea dramatică. Cu tote acestea, 
însă desvoltarea, dramei merge înainte în ciuda, tu- 

turor -pedecilor, ce i-sau pus. În scurt timp i sa şi 

deschis srăși teren liber și bun, în care cultivată cu 
multă, îngrigire, sa. și desvoltat și- a înflorit în cel 

mai minunat mod. | 

John Bale, Rid Edwardis, Rob. Green (1550—1560) 

sunt “scriitorii mai principali, cari au pus basa dra- 

mei nous engleze. Dar fără îndoială Villiam Shahes- 

peare (născut în Stratford, 23 Aprilie, 1564, mort 

23 April 1616) e cel mai mare scriitor dramatic al 

Englezilor și totdeodată cel mai mare al lumii 

întregi"). 

*) Notă: Se sustine din multe părți şi în deosebi 
adi a început să se agite din nou chestiunea, că scriitorul 
dramelor apărute sub numele „Shakespeare“ a fost Baccon 
de W., genialul spirit al sec. XVI. şi reformator al sciinței 

"şi filosofiei, care în urma genialităţii şi posițiunit sale la 
curtea engleză, a puţut şi cunâsce şi serie, ceea, ce se află 
în dramele lui Shakespeare, dar fiind-că mare ondre nu 
avea, să-i facă — în împrejurările de atunci, când poesia dra- 
matică nu era atât de apreciată, — edarea a pieselor sale 
dramatice, pe numele săi, şi aşa destul de glorificat, şi 
fiind-că urmăria mai mult să fie jucate, să le vedă lumea, 
ca, să cundscă 6menii, îndeosebi pe cei dela, curtea regescă, 

le-a dat teatralistului Shakespeare.
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Genialitatea lui Shakespeare a dat concepţiei 
dramatice cea mai minunată, espresiune, ce s'a putut 
da în dramă, a 

„__ Aceste popâre au dat materialul pentru litera- 
tura dramatică modernă, *) - | 

*) Notă: Nu sa desvoltat drama la multe din po- 
porele Europei. Nu sa desvoltat nici la noi, la Români. 
Istoria vieţii poporului românesc ne e martor, că la noi nu 
sa putut scrie drame. Nouă, Românilor de aici, ne-a lipsit 
clasa cultă, care ar fi fost menită, să 'şi câştige cultur ne- 
cesară, pentru de a produce, şi pe de altă parte pentru de 
a aprecia lucrări artistice, 6ră celor din România. le-ati lipsit, 
condiţiile necesare pentru formarea, şcâlei de lipsă, ceea, ce- 
Și are causa sa înturcismul, sub care au trăit Românii tim- 
pul scump folosit de popsrele europene mai fericite pentru 
lățirea şi. promovarea, ştiinţelor şi a artelor și peste tota 
culturii naţionale. | - 

Viâţa poporului român de alt-cum a fost tot-deauna, 
sbuciumată de emoţiuni dramatice. Firea și împrejurările 
vieţii poporului românesc au produs aceste emoțiuni. Din fire 
ideal poporul românesc a avut şi ocasiunea, să se frământe 
şi să se lupte pentru interese comune ideale, pentru păs- 
trarea, legii şi a patriei sale. Na avut poeţi culţi, ca să 
dramatiseze ideile și emoţiunile, de cari a fost condus şi 
mișcat. În lipsa poetilor culți sa pus însă poeţii popo- 
rali şi au esprimat ei în mod artistic spiritul dramatic al 
vieţii poporului, unde sa putut, în poesia poporală adecă. 

In poesia poporală e manifestația spiritului poetic al 
poporului. Spiritul poetic al poporului român representsză 
în poesiile poporale românescă inima Românului, aşa, cum 
e ea şi cum e felul emoţiunii sale. EX bine, poesia poporală, 
română esprimă atâta emoțiune dramatică şi e în așa drar- 
matică formă turnată, cum nu o mai prea găsim la alte 
poporă. Elementul dramatic se vede îndeosebi și din forma. 
dialogică, care e atât de des folosită în poesia poporală, 
română. Cetind o poesie poporală; ţi se pare, că vedi înaintea - 
ochilor persânele active, ca, pers6ne dramatice. Poetul se 
transpune în diferite situaţiuni şi stări sufletesci ale pers6- 
nelor sale, spunându-le gândirile, simţirile şi vrerile lor prin
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gura lor proprie, aşa, că, prin acest mod de înfăţişare a stă- 
rilor sufletesci şi a, împrejurărilor lor vedi, cum se agită, 
cum se pun persânele în- pasiune unele cu altele; cum se 
face d. e. și în dramă. D:e. în- Chirifa, din colecțiunea: 
Jarnik- Bârsean, 'se dice: 

Bine vorba nu sfârşia, 

Turcii 'n casă năvălia 

Bună Giminţa da, 

Er' popa le mulțămia 
„Bine-aţă venit; la casa mea! 
„Doi berbeci că voii tăia 

„Şi prea mult m'oiă bucura, 

„Cu mine de-aţi ospeta“! 

Turcii mult nu aștepta 
Ci îndată r&spundeai: 
„Noi de masă-ţi mulțămim, 

„Că n'am venit să prândim, 

„Ci pe Chira s'o peţim“. 

Popa mi-se încruuta 

Şi din gură aşa grăiă: 

„Până capul sus mi-o sta 

„Sora la Turc n'o voii da“! 

Ete. 

În Mogoș- Vornicul, colecţiunea: Alecsandri: 

Cum venia Mogoş, venia 
„Bună diua şepte fraț 
„Şepte fraţi ca șepte bradi“ 

— „Bun sosit frate cumnate, 

„Ai venit pe neaşteptate; 

Dar unde 'ţi e soţidra? 

Etc. ” 

=] 

_ Să ne mai gândim la poesia „Mănăstirea Argeșului“: 

e întregă de natură de tot dramatică. 

“Aşa sunt mai tâte- baladele nâstre poporale. 

Chiar și doine sunt forte multe, în cari se folosesce 

forma, dialogică, semnul evident al elementului lor dra- 

matic. D. e.
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Alta: 

— FPloricică, floricea 
Mândră, mândrul6na mea 

Nu mai umblu de gâba, 

Ci mă duc în calea .mea; 

Cai tăi, dragă, nu mă vrea. 

Rămâi, mândră, tu cu bine 

Eă mă duc în ţări streine! 

— Frunză verde mărăcine, 

Du-m& bade şi pe mine 
Unde mergi, în ţări streine; 

Fă-m8 până 'n clopul tăă 

Ca să te umbresc mereii. 

Ete. 

= 

Pasere dela graniță, 

N'ai văqut pe-al meă bădiţă? 

— Ba lam vădut la Ibănesci 

Culegea la flori domnesci; 

Culegea, vârstă'și punea, 

Culegea, şi nu-i plăcea, 

Pe t6te le asvârlea. 

(Colecţ,: Bârseanu).



VI. ADAOS. 

$. 53. Representarea dramei. - 

Drama nu e completă fiind numai scrisă de 

“un scriitor cu scop, ca să fie cetită, ci devine cu 

adevărat dramă, când se representeză. Numai repre- 

sentată fiind drama, îi putem ved6 acţiunea dramatică, 

completă, cu tote împrejurările ei, numai așa o pu- 

tem vedă viuă, ca în realitate, înaintea n6stră. 

Tâte orașele mai culte își şi au templul lor consa- 

crat dremei, au teatru | 

În acâstă împrejurare residă cerința, că operele 

dramatice at să fi astfel scrise, ca să pâtă fi și 

representate. În privinţa acâsta însă aflăm destule 

escepţiuni. Însuşi marele poet al Germanilor, Goethe, 

a. scris drame, ca „Faust“ și „Gotz von Berlichingen', 

producte de mare valdre axtistică, cari nu pot fi 

- representate în formele lor originale. Astfel de pro- 

ducte ai numai aparența de drame, dar în fapt nu 

sunt. Acestea sar put numi „epopei dramatice“. 

Epopeile dramatice însă nu aă nici un sens. E teren 

pentiu de a se scrie genuri literale de cetit, ca: 
epopei — adevărate —, romane, novele, satire, etc. 

Numele de „dramă“ îl merită numai acele piese 

teatrale, cari sunt şi de representat, căci numai 

așa, corespund cu fiinţa şi problema, lor.
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Doi factori conlueră, la, realisarea, problemei artei 
dramatice: actorii şi decoraţiunea scenei. | 

1. Actori sunt importanţi fâctori în arta dra- 
matică,. | 

Am dis, că fără de a fi representată drama, 
nu are sens să fie scrisă. Dar de aici mai resultă, 
că vrend. arta dramatică, să 'și res6lve pe deplin 
problema sa, trebue să fie și representată, de buni 
actori. 

Actorii trebue să reproducă perfect acţiunea, 
dramatică, tâte simţămintele și pasiunile, ce ati 
preocupat și agitat sufletul poetului, când a, scris 
drama, şi prin cari se caracteriseză, și se represintă 
pers6nele dramatice. Pentru scopul acesta actorii 
trebue să se știe transpune şi ei în mod perfect 
în întreg felul de a gândi și simţi a, persnelor dra- 
matice. În felul acesta, devin Și ei artiști, fac şi ei 
artă. Poetul scrie drama și actorii o representâză. 
În urma, acâsta, apoi arta dramatică e antă duplă; 
odată o face poetul, altă dată actorii. 

Pentru ca, actorul să pâtă corespune datorinţei 
sale, trebue să fie și inteligent dela. natură, dar să, 
aibă și şcola, recerută. Un actor mediocru în privința, 
inteligenţei nu va ajunge nici odată la capabilitatea 

de a, reproduce bine simţăminte și pasiuni de ale 
pers6nelor sublime, despre cari trebue să se presu- 

pună, că sunt și de o inteligenţă mare. 
E acum de tot la înțeles, că acela, care vo- 

esce să reproducă simțămintele eroului tragic, trebue 

să se apropriă forte mult cu sufletul său de felul 

sufletului eroului tragic, dâcă e ca să se resâlve
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problema dramei, și nu să se facă, batjocură cu ceea 

ce a scris autorul. 

Din acsâstă causă nici nu e consult să vedi o 
tragedie representată de actori slabi, căci forte ușor 
te pote, aduce la, a, constata, că actorul se sforţeză, 

ca să se arăte mare, dar ceeace produce e. fârte 

puțin și necorespundător cu idea, ce ar voi să repre- 

sinte, fapt ce e curat comic. În asemenea cas 

îns6 nu ne vom pute bucura de plăcerea estetică, 

a sublimului. 

Actorul comic încă trebue să aibă, talent înăscut 

de comic. 

Peste tot, ori ce aită recere talent și ștudii 

dela acela, care voesce să i-se facă măestru. Așa, 
și arta, dramatică fără actori buni nu e ceea ce ar 
trebui să fie. Cea, mai bună dramă, representată 

de actori răi, pote deveni la efect egală cu un 

simplu spectacol.*) | 

Scenăria și decoraţiunile sunt de importanţă pen- - 

tru producerea, ilusiunii. Scenăria e și ea o parte 

întregitre a dramei. În dramă se representâză nu- 

mai acţiunea. Descrierea amănunțită a portului, 
persânelor, a locurilor, etc. nu se mai face, lăsân- 

*) Notă. În sensul acesta încă se pote da drept lui 
Max Nordau, care susține, după cum sa amintit, în „Pre- 

faţă“, că drama nu produce efectul și influința recerută. 
În adevăr representată drama de actori răi, cum de regulă, 
se face prin oraşele mai mici, în cari rar găsesc trupe de 
artiștă, ci. mai des de adevăraţi „comedianţă“, meniţi să 
facă batjocură din dramele cele bune, — nici nu se pâte 
aştepta, ca să producă vre-un efect şi influință, cum se 
aşteptă. 

20)
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du-se tote acestea ca să le întregâscă scenăria. Cu 

cât scenăria e mai perfectă, cu atât se pote trans- 

pune mai ușor și publicul în situațiunile dramatice. 

În timpul nostru scenăria, se cultivă cu mare îngri- 

gire în tâte teatrele maxi. ” 

Sunt între esteticiani şi de aceia, cari combat. 
scenăria și decoraţiunile, pe motivul, că se micşo- 
r6ză, efectul adevărat estetic al dramei prin arătarea 

atâtor momente, cari nu au nimic cu arta. Ei se: 
provâcă şi la timpul Grecilor antici, când se folosia, un 

fel de scenăriă pentru tot felul de piese dramatice), 

la, al lui Shakespeare, când se folosia, o pânzătură sură 

pentru indicarea, zidurilor şi una, verde pentru indi- 
carea câmpului. Ei sperâză, că -cu cât lumea, Și 

*) Notă: Scena la Greciă antici. "Teatrul grecesc r6- 
presenta un amfiteatru mare. La capătul terenului era scena, 
un” loc înălţat. Între scenă şi locul publicului, înaintea, scenei, 
era un spaţii numit: orchestră, destinat pentru cor. În - 
mijlocul orchestrei era un altar, fhimele numit, pus peun 
podiu încunjurat de vre-o câte-va trepte, pe cari se aşedai, 
în grupe frumâse, membrii corului, când nu erati ocupați. Din 
orchestră duceai, în stânga şi drâpta, două trepte pe scenă, pe 
unde se suiaii în cas necesar membrii corului pes cenă. Scena 
însaşi —— logeum — era, fârte mică și îngustă. Numai la, 
mijloc se lungia în un fel de limbă, — ce se numia, proscenium —, 
pe care se representa însaşi actiunea, dramatică. Fundul pros- 
ceniului era, frumos decorat şi de regulă era în legătură cu 
întrarea, vre-unui palat ori templu, cari serviaă drept locuinţă, 
ori loc de întâlnire pentru persânele dramatice, în internul 
cărora se și putea vedea din teatru. La stânga prosceniului 
se ridica un părete, care înfățișa, oraşul şi la drâpta altfel 
de părete, care înfățișa câmpul. Pe acolo veniai persânele 
dramatice pe scenă, însemnând venirea lor din oraş oră 
câmp, după cum se suiati pe din stânga ori drspta. 

Grecii aveau şi diferite maşinării pentru de a. înfățișa 
scenăriile. 

Fiind locurile privitorilor departe de scenă, de
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arta mai înaintză, cu atât se va da mai puţină, 
însemnătate scenăriei*). 

„54, Noţiunea cuvintelor dramă tragediă““ 2 >» 
: Și „„comediă““. 

Cuvântul „dramă“ vine dela verbul grecesc 
„drao“, care însemnsză „a lucra“, „a efectui“, „a, 
săvârşși ceva“. Substantivul „drama“ ar însemna 
deci: „acţiune“, „faptă“. 

Numirile de „tragediă“ și „comediă“. încă sunt 
luate din limba grâcă. Aceste cuvinte, date ca nu- 
miri celor două genuri de poesiă dramatică, nu co- 

“răspund înțelesului, în care se iai aceste genuri de 
poesiă, nici nu invâlvă, în sine elementele, prin cari 

„se deosebesce, în înţelesul nostru de astădi, tragedia, 
de comediă. Înţelesul cuvintelor: „tragediă* și „co- 
mediă“ se referă, mai mult la, însuşiri esteme, acci- 
dentale, și arată mai mult originea dramei din 

“ditirambii grecesci, din cari sa desvoltat în felul, 
cum sa spus deja, dar nu cor&spunde acelei ţăsă- 

turi organice literare, care compune, ce noi nu- 

mim „tragediă“ şi „comediă“. 

Ştim, că, ditirambii se cântat la început la 

sărbătorile date in ondrea deităţii lui Bacchus, care 

unde nu se putea observa, mimica în faţa actorilor, acestia 
folosiati masce, în cari trăsăturile mimicei erati destul de 
espresive, ca să p6tă fi vădute şi din locurile cele mai 
îndepărtate. 

*) Notă: Până adi nu psâte & vorbă de teatru fără 
scenărie, — nici nu ni lam putea închipui. Dar aceea, încă 
e adevărat, că se pote face-şi abus cu scenăria. Scenăria, de felul, 
ce d.e.însumi am vădut-o în opera „Pcellsior“, pe scena 
teatrului din Florenţa: cu tren, tramway, corabiă., 
balon, etc., e de natură deja a, te scâte din emoţiunea artistică. 

20%
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era și deul vesel al vinului și al păstorilor, dar. 
Bacehus mai era şi acela, care a suferit forte 
mult. 

Numirile însă de „tragediă“ şi „comediă“ re- 
sultă, din alte momente ale acestor fel de s&rbări. 
Se știe, că, totduna, când se ţineaii asemenea, săr- 
bări, se jertfia câte un ţap, (tragos). Se mai știe 
apoi, că era și obiceiul, că la asemenea, ocaăsiuni de 
multe ori cântăreții se îmbrăcaii în peii de ţap, 
pentru a, representa pe Satyrii și Menadele lui 
Bacchus.. Numirea de tragediă, uşor de înţeles, se 
derivă dela aceste momente legate de cuvântul 
grecesc “„tragos“ ale sărbătorilor dionisice, fie cel al 
jertfirei ţapului, fie al îmbrăcării cu pei de ţap. 

să vedem acum de unde se deiivă cuvântul: 
comediă. 

Se știe, că cultul serios al lui Bacchus se serba, 
mai mult în orașe, în temple, 6r cel vesel la eră, 
în liber. În deosebi era lăţit acest fel de cult în 
satele dorice. În dialectul doric al limbei grecesci 
satul, „demos“-ul din dialectul attic, se dice „home“. 
E natural, deci, că la, cuvântul „comediă“ să, ne cuge- 
tăm în deosebi la cântările în cor dela, sărbătorile 
ținute între Periskii Dorilor. Se mai află un cuvânt 
în limba, grecâscă, care se pote aduce în legătură 
cu numirea „comediă,“ și adecă . „komos“, caie în- 
semnsză;: conduct festiv. Etimologii discută, chesțiunea;: 
derivă-se „comedia“ dela „kome“ ori „Komos“ ?
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$. 55. Idea dramei în spiritul poetului. 

Literatura, dramatică recere și presupune cele 
mai mari talente creatâre. Nu e deci destul, dacă 
poetul dramatic ştie simţi, şi știe să-și esprime sim- | 
țămintele în o formă, frumâsă, ci va. trebui să, și ştie 
imagina, corect o acțiune dramatică, să se știe tran- 
spune în felul de cugetare a tuturor pers6nelor dra- 
matice, cu cea mai: strictă, consequență, în întrega 
desvoltare a dramei. De aceea se Și recere dela 

„poetul dramatic forţe intelectuale mari, simțire pu- 
ternică, fantasiă viuă, erudițiune înaltă şi multilate- 
rală și o cunâscere adâncă a vieţii sociale omenesci. 

Spre a ne pute încât-va închipui felul, cum 
sufletul poetul. lucreză la o dramă, până devine 
product de artă, aducem despre chesțiunea acâsta, 
unele amenunte primite dela D- Caragiale, destinsul 
poet dramatic 'român. 

Poetul mai întâiu își face fabula, dramei, luân- 
du-și obiectul săă, după cum am vă&dut, ls6u de pe 
terenul literaturii, su din viață, su creându-și-o, 
însuși cu fantasia, sa. Cu ajutorul imaginaţiunii sale 
puternice începe a-și alcătui acţiunea dramatică. 
Pentru acest scop va av să- și stabilâscă, mai în- 
tâiu tote persnele încurcate în acțiune, precum și 
situaţiunea locului, unde are să se petrecă acţiunea. 
D-l Caragiale zice, că dânsul iși face chiar și desem- 
nul locului, pentru-ca, avându-l astfel și înaintea, 
ochilor sensoriali, să i se presenteze cu atât mai clar 

“ situaţiunea înaintea, sufletului.  Două-trei săptămâni, 
ori și mai mult, nu face altceva, decât se tot gân-
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deșce, își face în gând desvoltarea acţiunii drama- 
tice. În urma acâsta ajunge să, o vadă, mai. întâiu 

în conturi întunecate, prin continuă ocupaţiunea însă, 

_ îi devine din-ce în ce tot mai clară, în conturi tot, 

mai vii, înaintea ochilor sufletesci. Spre a, învedera, 
mai bine acâstă chesțiune, să ne servim de o ase- 
m&nare. Să ne închipuim, că la o anumită depăr- 

tare de noi stă 0 grupă de 6meni lucrând ceva. 
De unde stăm noi îi vedem puţin, nu însă clar; îna- 

intând însă spre ei, îi vedem tot mai clar și maă 

bine, până când, apropiindu-ne de ci, ajungem în fine 
să le vedem și distingem tâte miscările și tâte emo- 

ţiunile lor, înțelegem tot, ce se petrece cu ei și în 
mijlocul lor, — dar de audit nu-i putem audi încă. Ori | 
să ne închipuim, că -ne tot apropiăm de o luptă, 

pân'o vedem tâtă, cu toţi luptărorii și cu tote mijl6- 
cele de luptă, — dar vorbe nu putem încă audi. Astfel 

se apropiă şi poetul prin o îndelungată sforțare a 

imaginaţiunii și a înţelegerii sale sufletesci de acţi- 
“unea dramatică, pănă când 6 vede întrâgă, cu ochii. 

săi sufletesci, o vede ca și când i-ar sta înainte o 
fantomă, pipăibilă; vede adecă poetul, cum se des- 

fășură, întâmplările unele după altele, vede persânele, 
cum stau în cutare și cutare loc, cum privesc, ce 
fac, cine întră, cine ese, în ce stare sufletescă sunt, 

cum zimbetul ironic, ori mânia unuia, . înfluinţâză 
asupra celor interesați, cu un" cuvânt vede și înţe- 
lege întrâgă acţiunea, așa, cum a, trebuit să se fi 
desfășurat în faptă şi realitate, în cadrul legilor psi- 
hologice și a împrejurările vieţii. D-l Caragiale d. e. 
şi-a făcut fabula, dramei „Năpasta“ din ideea: o fe-
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meiă ia de soţ, pe un bărbat, pe care îl bănuesce, 
că i-a omorît pe primul ei bărbat, de ceea ce în 

fine se și convinge. Din causa acâsta apoi îl urășce 

tot mai mult, pănă își r&sbună în mod grâsnic asu- 

pra lui. Numai după îndelungate sforțări sufletesci a, 

putut ajunge Dl. Caragiale să vadă cu sufletul tâtă, 

acţiunea arătată în drama „Năpasta“. | 
Până, când poetul lucreză, cu imaginaţiunea sa 

în felul amintit, îşi tot face notițe pe hârtie, notițe, 

de cari sunt fiesate multe momente, idei și simţă- 

minte, cari i sau produs în decursul agitaţiunii su- 

fietesci, ce a avut despre acel obiect.  Acelea ai 

să i servâscă ca stimule și ajutâre pentru mai târdiă, 

când se apucă de scris. | 

“După ce are poetul clar înaintea sa întrega 

acţiune dramatică, se apucă să o traducă în limba 

logică, scrisă,.- Și aci apoi dă însă de greutate mare. 

Poetul are acum să esprime în proposiţiuni logice 

tot ce ai putut gândi și vorbi persânele amestecate 

la acţiunea, pe cari dânsul le-a, v&dut cu ochii săi 
sufletesci, dar nu le-a putut, audi vorbele lor.  Vor- 
birea, persânelor. trebue să o facă însuși poetul, 
ținând cont de felul fie-cărei persâne, cu cea mai 

mare și rigurâsă consquenţă, atât în privinţa, psicho- 

logiei gândirei, cât şi a modului de vorbire. După-ce 

a terminat odată dramă, urmeză corecturile, inter- 

călările, rotundirile, așa, că gata de tot va, eşi numai 

după mai multe renduri de prelucrare. 

Pt tri 
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