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CUVINT DE INTRODUCERE 

Lucrarea de față cere de la cetitorii săi să-i- recunoască 
un singur merit: meritul de a îi, atât prin “conţinut cât și 
prin tendenţă, un produs al solului românesc. E un produs 
naţional prin conţinut, pentru că autorul ei a căutat să facă 
într'însa studiul teoretie al poesiei întemeindu-se numai po - 
exemple_de poesie românească. E un produs naţional prin 
tendenţă, pentru că printr'însa el a căutat să satisfacă o 
trebuinţă actuală a desvoltării culturale a poporului român. 

Caracterul ei de produs al solului românese se stabilește 
şi mai cu evidenţă, îndată ce vom arăta că ea nu este do- 
cât resultatul a două influenţe, una nai veche, alta mai nouă, 
care, din două puncte deosebite de vedere dar complinindu-se 
una pe alta, a dominat şi domină desvoltarea sănătoasă a 
culturii române. Cea dintâi influenţă și care s'a exercitat 
cu deosebire asupia conţinutului acestei lucrări, este in- 
fluenţa unui curent literar răsărit din necesităţile de desvol- 
tare ale spiritului românesc: e vorba de marele și adâncul cu- 
rent care a dat şitinde ada onouă direcţiune spiritului publie 
în toate manifestaţiunile materiale şi morale ale poporului ro- 
mân și care şi-a luat începutul în Societatea «Junimea», gă- 
sindu-și expresiunca clară și energică în scrierile d-lui Titu 
Maiorescu. ” 

„ Poesia trebue să fie mai "nainte de toate o adevărată artă 
care şi-are ţinta în ea însă-și, iar nu un simplu mijloc pen- 
tru ajungerea altor scopuri în afară de ea; și, ca să fie o
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adevărată artă, ca trebue să fie, mai întâi, produsul unci 
adevărate inspiraţii a poetului ; şi, al doilea,să aibă o formă 
perfectă prin care fondul să se poată transmite cât mai întreg 
cititorilor. Indată ce poeşia e concepută şi realisată ast-fel, 
ea dobindeşte încă o calitate prețioasă, foarte prețioasă cu 
deosebire pentru un popor care, cum e al nostru, e la în- 
ceputul desvoltării sale culturale : dobîndeşte caracterul de 
poesie originală, de poesie proprie neamului în care s'a pro- 
dus. Poeţii români, care vor să facă poesie română adevărată, 
trebue dar să se ferească de a compune pretinse poesii, al 
căror interes stă numai în efectul politic sau social pe 
care-l ţintesc, iar nu în frumuseţea representării lucru- 
rilor ce descriu; ei trebue să se lase de imitaţia searbădă a 
poeţilor streini; ir dacă vor să-i ajungă cum-va — atunci 
aleagă-și pe cei ce s'au impus veacurilor și silească-se să 
atingă perfecțiunea formei lor, în nici întrun cas fondul 
lor, ori-cât de minunat ar fi. Acestea sînt vederile pe care 

"le-a împămîntenit în literatura noastră d-l Maiorescu, prin 
«Poesia română» (1868) şi articolele sale critice. Iar lucrarea 
de faţă nu face alt-ce-va decât să desvolte aceste vederi 
și să accentueze mai mult partea positivă decât partea eri- 
tică ce caracterisează cu deosebire activitatea acestui înainte- 
mergător al culturii noastre literare. 

A doua influenţă, visibilă cu deosebire în scopul și forma 
acestei lucrări, este aceea a noului curent didactic ce tindo, 
odată cu reformarea legii învăţămîntului să transforme 
însu-și spiritul acestui învâțămînt, și care are ca represen- 
fant de frunte pe a. C. Dimitrescu- Iaşi. Fiind vorba de 
studiul limbii române, tinerii profesori: trebuiau deprinşi 
cu alte vederi decât cele ce au dominat până acum în în- 
văţămîntul nostru. Nu regulele gramaticale, nu regulele sti- 

“listice trebue să constitue studiul limbii române, ci însă-și 
limba vie şi stilul viu aşa cum resar din discursul, istoria 
sau poesia vie a scriitorului român. Nu prin reguli sprijinite * 
pe exemple crâmpeeate, scoase din totul organic din care fac 
parte, şi de cele mai multe-ori din autori streini fără legătură 
cu mintea și mintea elevilor, ci prin studiul cât mai integral și 
cât mai adânc al operelor care prin conţinutul lor să fie cât
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mai aproape de mintea şi inima elevului român, trebuese 
transmise fundamentalele învățături literare ce. vor servi în 
viaţă viitorului om. Nimeni n'a învăţat să vorbească şi să 

serie după reguli: experienţa şi exerciţiul au fost inarii învă- 
țţători ai omenirii, şi experienţa și exerciţiul trebue să con- 
stitue și pe viitor basa ori-cărui învăţămînt serios. Acestea 
sînt principiile pe care actualul rector al Universităţii le-a 

pus ca directivă la facerea programelor din 1899 în pri- 
vința limbilor. Şi spre a familiarisa generaţiile noi de profe- 
sori, cu acest nou înțeles al învățămîntului limbii române, 

autorul a întreprins şi executat lucrarea de faţă. De aceea 
a căutat, pe de o parte să analiseze cât mai adânc şi cât 

mai amănunţit unele opere; pe de altă parte, să citeze cât 

mai multe opere întregi ca să servească de aplicaţiune prin- 

cipiilor stabilite. Ast-fel, studiind această lucrare, tinerii 

profesori vor deveni, sperăm, stăpâni pe mijloacele de ana- 

lisă a operelor poetice în general şi vor dobîndi putinţa ca, 
la rândul lor, să facă și pe elevi să guste în mod real far- 
mecul poesiei. 

Dar, deși această lucrare se presintă ca resultând din 
două influenţe ce au răsărit din însă-şi desvoltarea noastră 
culturală, ea are totuși destule caractere care s'o indivi- 
dualiseze. Ea este prima încercare în limba română de a 
„sistematisa complet teoria poesiei, atât din punctul de 

vedere al fondului, cât şi din punctul de vedere al formei. 
Aşa fiind, autorul, spre a da un tot rotunjit, a trebuit să 
recurgă la unele vederi proprii, pe care însă, tocmai din 
pricina caracterului întregei lucrări, nu a putut deocam- 
dată să le justifice decât numai în mod elementar. Ast-fel 
sînt vederile privitoare le originalitate (speciile originali- 
tăţii), la stil și la adaptarea stilului la fond. Unele din aceste 
vederi sînt însă ce-va mai adânc justificate. Ast-fel sînt cele 

privitoare Ia versificaţie, asupra cărora îmi permit să atrag 
cu deosebire atenţiunea judecătorilor. Negreșit, unele din 
părerile expuse în această lucrare vor părea unora contes- 

tabile. In această privinţă autorul are o mângăere: ni- 
meni până acum n'a scris lucruri absolut necontestabile; 
iar cei ce vor fi scris ast-fel de lucruri, probabil că tocmai
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din această pricină li s'a perdut numele. Ori-cum ar fi, şi 
ori-câte lucruri de îndreptat vor fi în această lucrare, 
cred totuși că ori-cine va trebui să recunoască osteneala 
ce mi-am dat de a încerca înaintarea unei ştiinţe în năun- 
teul culturii române, urmărind consecvent nisce principii ho- 
tăvite și alcătuind o construcţie din care cu greu sc va deslipi 
vre o bucată fără să sufere întregul. 

Mihail Dragomirescu.



INTRODUCERE IN POETICA 

CAP. 1. 

POESIA ȘI PROSA. 

A. Deosebirea după înțeles. 

Ş 1. Comparând, din punctul de vedere al fondului sau 
înțelesului, dou& bucăţi, una de prosă cu alta de poesie, 
observăm că în bucata de prosă autorul descompune un fapt 
sau un obiect, care ezistă sau a existat în realitate, în părţile 
sale constitutive, şi are de scop să ne facă să Dricepem cum 
se leagă unele cu altele aceste părţi ca să alcătuească acel 
fapt sau obiect. Prosatorul analisează lucrurile și ne face să 
pricepem realitatea lor. obiectivă. 

Intr'o bucată de poesie, poetul Pecompune un fapt sau 
obiect care ezistă în închipuirea lui, cu ajutorul unor amă- 
nunte caracteristice, şi are de scop să ne facă să ni-l închi- 
puim şi să-l simfim şi noi în întregimea lui.—Poetul sinteti. 
sează sau crează un lucru cu ajutorul altor lucruri şi ne 
face să simţim realitatea lui subicetivă. 
„_ Prosatorul cercetează lucrurile ezistente şi no demonstră 
adevărul; poctul crează lucruri posibile şi ne înfățișează apa- 
rența adeverului. 
Exemplu (1) de bucată în prosă e următoarea narațiune 

istorică, în care ni se povesteşte lupta de la Griviţa: 
4... La 30 August se dă așa dar a treia bătălie înaintea Plev; 

nei. Noaptea precedentă ploase şi dimineaţa mai ploa, toată încon- 
jurimea Plevnei era în ceaţă. Atacul fusese hotărît pentru ora 
Poetica. , ' 1
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3 după amiazi. Dar cu mult înainte, pe la 11 ore, încep:a se 
auzi de la aripa stângă, din spre Radișova, violente împuşcă- 
turi și o canonadă, care ţine câte-va ore. După felul nedisei- 
plinat al generalilor ruși, trupele lui Scobelev atacaseră înain- 
tea orei hotărite și atrăseseră în luptă şi batalioane din corpul 
lui Krylov. Pripita încercare este respinsă cu mari pierderi 
pentru Ruși. . 

Din punctul de observare de-asupra satului Griviţa, Prinei- 
pele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul general, Ceaţa se 
împrăştiase, dar reîncepuse ploaea. De unde se află, Principele 
poate vedea o mare parte a câmpului de bătae; însă până la 
extrema stângă rusească sînt 16 chilometri. La dreapta, în 
partea română, obiectul de atac este reduta Griviţa. Cu cel mai 
mare avânt diviziile 3 și 4 năvălesc asupra șanţurilor, dar fo- 

„cul Turcilor le nimicește, granatele plesnese în pămîntul de 
lângă Principe; de două ori trupele înaintează pânâ la șanț, 
de două ori sînt respinse, lăsând drumul lor acoperit de-morţi, 
printre care maiorul Șonţu și căpitanul Valter "Mărăcineanu, ale 
căror cadavre sunt înfipte de Turci pe. parapetul redutei ca 
trofee! — Pe principe nu-l mai rabdă la locul de observare; el 
se repede în mijlocul trupelor sale şi le îmbărbătează la un al 
treilea atac. Acum se înţelesese causa neisbândei şi a marilor 
perderi: nu o singură redută avea Griviţa, cum se părea şi cum 
arăta harta rusească, ci două legate între ele printr'un şanţ for- 
mând un fel de cortină, dar a doa, mai spre Răsărit, nu se pu- 
tea zări decât după trecerea unei văi, de pe o înălţime dinainte-i. 
—Siînt 5 ore trecute; Principele se îndreptează spre primele am- 
bulanţe, încă sub focul turcesc; aici primește ştirea, că atacul 
este respins pe toată linia! O singură speranţă mai rămânea pen- 
tru un succes parţial: resultatul ultimului atac al Românilor 
asupra redutei No. 1 de la Griviţa. Pentru a patra oară, în amur- 
gul serii, trupele rămase din divizia 4 sub conducerea. locot.- 
colonelului Voinescu şi a căpitanului Groza, se aruncă asupra - 
teribilei redute dinaintea căreia Ruşii pierduseră a doa a lor 
bătălie de la 18 Iulie. După cea mai crâncenă luptă, batalionul 
2 de vânători (Maior Al. Candiano Popescu), regimentele 14 și 
16 de dorobanţi şi 5 de linie, isbutese să intre în redută, de 
unde Turcii se retrag pas cu pas în reduta a doa, încercând 
în zadar să câştige posiţia pierdută. Un steag turcesc și trei 
tunuri cad în mânile Românilor. :) 
  

  

1) Două din aceste tunuri sînt acum aşezate lângă statua lui Mihaiu-Viteazul şi unul la garda Palatului din Bucureşti. ”
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Onoarea zilei este scăpată, valoarea armatei române este de 
acum înainte dovedită în ochii tuturor; dar pierderile alia- 
ţilor sînt enorme, peste 16000 morţi și răniţi, dintre care în partea 
noastră 2600 cu 59 ofiţeri; mai ales brigada 1 a colonelului Ipă- 
tescu şi în deosebi regimentul 8 (loc.-calone! Poenaru) sînt de- 
cimate.. .» 

(Titu Maiorescu, «Discursuri parla mentare»). 

Această bucată este de prosă pentru că autorul ia un fapt: 
lupta dela Griviţa, şi-şi propune să-l descompună şi să ni-l 
povestească așa, cum s'a petrecut în adevăr. Pentru acea- 
sta ia rând-pe rând toate întâmplările, arată legăturile reale 
dintre ele şi caută să ne facă să le pricepem că așa s'au în- 
tâmplat în realitate şi nu într'alt fel. Autorul întrebuinţează 
vorbele în înţelesul propriu și abstract, se fereşte de înţelesu 
lor figurat şi concret, tocmai fiind-cii vrea să arate lucrurile 
În realitateailor obiectivă şi să nu turbure legăturile dintre 
ele prin simţirea sau închipuirea lui subiectivă. 

Exemplu (2) de bucată de poesie e următoarea narațiune 
novelistică în care ni se „poveşteşte aceeași luptă de la 
Griviţa, dar aşa cum autorul N. Gane Și-o. închipue că a 
simţit-o soldatul Andrei Florea Curcanul, care el însu-și e o 
persoana închipuită de autor, 

In ziua de 30 August, o mare mișcare domnea în tabăra noas- tră. Cerul era înourat, şi o ploae subţire curgea ca prin sită. De cum se ivise zorile, generalii, colonelii, maiorii” alergau călări în toate părţile dând felurite ordine; trupele noastre se înşirau în linie de bătae, altele se aşezau în coloane la aripi; iar, după ce soarele se ridicase ca de o suliță, începu o groaznică împuşcă- tură de tunuri care mergea într'un şir ca bătaea darabanei. Erau - “tunurile noastre, o sută de guri de oţel ghintuite care salutau pe împăratul Alexandru de ziua lui, împroșcând cu foe în în- tăririle Griviței. Fie-care lovitură spărgea brazda, detuna pe- reţii de pămînt ai dușmannlui. Trei ceasuri ţinu acest foc în- iricoşat, apoi se opri. | Era acum soarele sus. Un mie paraclis se făcu în câmp ; apoi se dădu un prânz în cinstea Impăratulu,i la care Mâria Sa Dumnul închinâ cel d'întâiu pahar. Se spune însă că Măria Sa nu a deşertat paharul și că ar fi zis cu tristeţe generalului s&u, de alăturea: , 
— Mulţi băeţi de ai mei n'au să mai vadă asfinţitul soarelui! Apoi se împărţi de mâncare la soldaţi ce-va mai mult decât de obiceiu. Eram toţi tăcuţi şi gânditori ca în apropierea unui ceas de cumpănă ; fie-care îşi amintea câte un dor de acasă: unul de tată sau de mamă, altul de: soţie sau de copii; și fie-



care, punnâdu-și nădejdea în Dumnedeu, zicea în gândul său: 
- “Cum mi-a fi scris!» Iar eu îmi aduseiu aminte de cuvintele 
Catrinei că n'am să mor în râsboiu, şi Simţii atâta încredere 
în inimă, încât aș fi înfruntat fără grijă toate boambele duş- 
mane. Ce putea ea să ştie, o biată fată de la țară ?,.. nimic... 
dar eu credeam, şi credinţa mântue pe om. Poate că era nu- 
mai o nădejde, o vorbă spusă într'un ceas bun, însă și aceasta 
este de ajuns pentru a vărsa mângăere în sufletul unui om 
a cărui viaţă atârnă într'un fir de păr. . 

Iar Vasile Grăunte cel posnaş, pe care niciodată nu l-am vă- 
zut supărat, îmi zise la ureche: 

— Măi Andrei, am semne că am să mor! 
Voii să-i râspund, însă el îmi curmâ vorba. 
—- Ascultă, Andrei... adaose el; de-a fisă mor, să nu spui 

vestea asta mamei așa deodată; so cruţi, sărmana, că e bă- 
trână, şi să-i dai părăluțele ce am aici în raniţă adunate din 
leafă. 

- Ia taci m 
zilelor. o 

-- N'ai tu grijă Andrei, că nu-mi fac eu inimă rea pentru 
atâta lucru. Oiu căuta şi cu să-i vind pielea cât se poate mai 
scump,ca să nu-mi pară râu pe ceea lume cam fost înşelat. . Vasile, după ce-și ușurase inima, spurându-mi “taina lui, intră. iar în firea lui obicinuită cu veselia pe faţă și cu glumele pe 
uze, 
Apoi după ce soarele trecu de amiazi, căpitanul veni în faţa 

noastră şi ne spuse următoarele cuvinte care se pecetluiră în 
mintea mea: E _ 

> „_— Copii!... Vedeţi întăriturile Griviței din faţa noastră ?...:, 
trebue să le luăm din mâna dușmanilor. Voiu merge în fruntea 
voastră, iar voi să mă urmaţi cu bărbăţie,. căci cinstea şi vii- 
torul ţării stau adi în mânile voastre... Să nu aveţi grijă de 
dușman ; să nu aveţi decât o singură grijă, ca el să nu rîdă 
de voi. Acei care vor cădea pe câmpul de luptă vor fi aleşii lui 
Dumnegeu, căci numele lor .va fi pus în rândul vitejilor ţării, 
şi țara întreagă şi urmaşii urmașilor noștri îi vor bine-cuvînta. 
Așa dar după mine copii și strigaţi: să trăiască România !,,. 
— Să trăiască! Strigarăm cu toţii într'un glas. ” 
Trâmbiţele dădură semnul de atac, 
Căpitanul scoase sabia din teacă şi plecă înainte, iar rându- 

rile noastre ca valurile apei porniră înspre Griviţa, 
Din a dreapta mea era Vasile Grăunte, din a stânga Petreu Doncilă. Imi era îndemână între dinşii, căci ori-cum erau pri- 

eteni ai mei dintr'un sat şi, împărţită între prieteni, nevoia 
se uşurează. — «Să ne ţinem bine, ne ziserăm între noi, și ce-a 
da Dumnezeu!» De ce înaintam, de ce capetele noastre se înfier- bintau, iar 'Tureii adăpostiţi în întăririle lor, de unde numai 
fesurile li se zăreau, ne primiră cu o grindină de plumbi 
când ajunserăm la bătaea puştii lor. Mulţi de-ai noştri căzură 
la cea d'intâiu salvă a dușmanului, dar nici-unul nu dădu îna- 
poi. Insă, de ce ne apropiam, de ce focul era mai tare. Şuerau . glonţii pe la ureche, treceau prin câciulă, treceau prin manta, 
curgeau mai deși decât ploaea de sus, încât sar fi zis'că în. dul se deschisese înaintea noastră. Nu era chip să ne răsuflăm, 

ăi, îi r&spunseiu eu, că nime nu-şi știe sfârşitul



Românii cădeau acum ca snopii şi ar fi căzut toţi până la unul, 
dacă căpitanul nostru, cu sabia goală şi cu steagul în mână, 
mar fi prins să alerge în fuga mare spre a scurta calea până 
la duşman. , 

—, După mine, copii... nu-i vreme să ne 'codim!... strigâ 
el din toate puterile. . 

Atunci tot şirul nostru începu să alerge cu pas voinicese şi 
în câte-va minute ajunse la șanțul de lângă peretele Griviței, 
Cât ai-clipi din ochi șanțul fu umplut cu strujani, cu .ţarcuri 
de nuele, dar mai mult cu trupuri de oameni, apoi sute de 
scări, aduse în spate, fură lipite la perete, şi căciularii noştri, 
deprinşi din copilărie a sări garduri şi părlazuri, se acăţară pe 
ele ca mâţele. Aici priveliştea se făcu îngrozitoare, căci lupta 
era.mai de aproape, mai piept la piept; dar aceasta ne venea şi 
nouă la socoteală, pentru că până atunci noi trăsesem în pă- 
mint, iar Turcii în carne vie. Doamne Sfinte... multe scări 
de-ale noastre se rupse în dou, multă dorobănţime cădu în șanț 
făcând pod cu trupurile lor, şi tot oameni unul şi unul, suseni 
de cei cumpătaţi la vorbă și răbdători la treabă, însă astă-dată 
și dintre Turci mulţi căzură ca nişte ţărei din ?nălţimele Gri- 
viței, fulgeraţi de flăcăii noștri. 

Căpitanul era totdeauna în frunte, acolo unde primejdia era 
mai mare. El se suia acum pe scară în mijlocul unei vijelii 
de glonţi; aproape era să pue piciorul deasupra şi să împlânte 
steagul în pămîntul dușman, când un plumb îl lovi în piept. 
— «Inainte copii!» strigâ el pentru cea din urmă dată, apoi 
căzu de pe scară în mijlocul nostru. Imi veniră lacrimele în ochi, 
când îl văzui dându-și sufletul, căci fusese om bun căpitanul 
nostru, dulce și purtător de grijă pentru noi, iar pentru dîn- 
sul fără păsare. Imi adusei aminte de făgăduinţa ce-mi dăduse 
că mă va cununa cu Catrina, după ce ne vom întoarce acasă, 
şi cum îl ţineam încă cald în braţe, îmi veni un dor atât de 
infocat de a-l râsbuna, încât fără voe luai steagul din mânile 
lui, şi mă aruncai pe scară în ştirea lui Dumnezeu.— Vasile 
Grăunte și Petrea Doncilă veneau după mine. Din nenorocire 
însă, scara nu ajungea până la muchea păretelui și trebuia să 
m& acăţ cu mânile pentru a m& urca sus. Atunci mă simţii l0- 
vit la mâna stângă de un tăiuş de sabie; însă în :ferbinţeala 
luptei nu băgai de seamă, îmi făcui vânt și sării de-asupra. 

Turcul care mă rănise sta gata să-mi mai dea o lovitură, 
dar, vorba aceea, îi luai apa de la moară, poenindu-l cu stratul 
puștei peste scăiârlie, de s'a dus de-a tăvâlâcul cum s'ar duce 
un harbuz în vale. Apoi infipsei steagul în Griviţa. 

Năvălise acum ai noștri ca furnicile din toate părţile şi, ame- 
stecându-se cu Turcii, începură să se lupte piept la piept. Când e 
vorba de luptă dreaptă şi de ciomag, apoi las” pe flăcăii noştri, 
că nuli-s mânile amorţite! Era drept dragul de văzut cum se 
înverteau în aer straturile de puşcă lovind câte două, trei titve 
o dată, cum sburau fesurile cu creer cu tot, cum se implântau 
baionetele până în rădăcină în carne de Ture, încât înădușiţi. 
striviţi de puterea noastră covârșitoare, dușmanii căzură până 
la unul. Dar ce-i drept şi ei s'au apărat ca niște zăvozi! 

— Așa mai înţeleg, zise Vasile Grăunte, care dimpreună



  

Doncilă și cu mine aperasem steagul din toate puterile, plătind cu dobîndă loviturile ce ni se dăduse. 
Doncilă căpătase o rană la picior, eu o a doa în coastă, dar me ţineam bine; iar Vasile Grăunte era teafâr ca oul, numai căciula și mantaua lui se făcuse ciur. . 
— Asia ştiu ca fost nuntă, nu şagă ! adaose el glumind; p&- cat că n'am avut și lăutari! " NE 
Nu bine însă îşi isprăvi vorba că un Ture lovit de moarte -care sta la picioarele lui, oftă din greu. Milos cum. era, Grăunte se plecă spre el şi-l întrebă ce voeşte, iar drept r&spuns Turcul, “care mai avea încă o remășiţă de viaţă, scoase un pistol de la brâu şi-l descărcă în pieptul lui Grăunte, Acesta îşi aținti atunci “ochii într'ai mei cu o căutătură pe care nu o voi uita nici- odată, apoi căzu lângă Ture fără suflare. | 

“ Sărmanul Grăunte!.. când mi-a spus că are semne de moarte, a grăit se vede întrun ceas râu. , Dar și în mine s'a rupt ce-va când a murit Grăunte, căci deodată puterile _m'au părăsit și-am căzut jos leșinat. 

(A. Ganea «Novele») 

Această bucată este de poesie pentru că autorul ia o în- 
chipuire a lui: soldatul Andrei Florea Curcanul în lupta 
de la Griviţa și-și propune să ne arate cum ar fi putut să 
vază şi să simfă acest soldat în acea crâncenă luptă. Pentru 
aceasta alege mai multe ainănunte caracteristice: ce-a spus 
„Măria Sa, ce-și închipuiau soldaţii înaintea luptei, presim- 
ţirea lui Vasile Grăunte, cum le-a vorbit căpitanul, cum au 
cuprins reduta, cum vorbeau între dinșii după cucerirea 
redutei, cum a fost ucis bietul Grăunte și cum a leșinat şi 
Andrei Florea din pricina rănei primite. Autorul întrebu- 
inţează vorbele mai mult în înţeles figurat, şi concret, fiind- 
că tocmai vrea să arate vioiciunea simţirii și închipuirii lui 
subiective. ” îi 

: Un alt exemplu (3) de bucată de poesie este următoarea na- 
rațiune epică în care ni se povestește tot lupta de la Gri- . 
viţa, dar așa cum poetul V. Alecsandri şi-a închipuit-o că a 
simţit-o și văzut-o un alt soldat, plăsmuit de închipuirea lui, 
anume Peneş Curcanul: | ” E 

Veni şi ziua de asalt 

Cea zi de sânge udă! 
Părea tot omul mai înalt 

„Faţă cu moartea crudă. 
Sergentul nostru, puiu de smeu, 

Ne zise-aste cuvinte:



  

«Cât n'om îi morţi, voi cinci şi eu, 
Copii, tot inainte !» 

Făcând trei cruci noi am r&puns: 

«Amin! şi Doamne-ajutăb 
Apoi la fugă am împuns 

Spre-a Turcilor redută. 

Alelei! Doamne, cum sburau 

Voinicii toţi cu mine! 
Cum ei la şanţuri alergau 

Cu scări şi cu faşine! 

Iată-ne-ajunşi ! încă un pas— 
Ura! 'nainte, ura! 

Dar: mulţi r&mân fără de.glas, 
Le 'nchide moartea gura. 

Reduta 'n noi: repede-un foc 
Cât nu-l încape gândul; 

Un şir întreg s'abate ?n loc, 
Dar altul îi ia rândul. 

Burcel în şanţ moare sdrobind 
O tidvă păgânească, 

Şoimu 'n redan cade răcnind: 

«Moldova să trăcuscă !» 
Doi fraţi Călini, ciuntiţi de vii, 

Se svârcolesc în sânge, 
Nici-unul însă, dragi copii, 

Nici-unul nu se plânge. 

Atunci viteazul căpitan 
Cu-o largă brazdă 'n frunte 

Strigă voios :-«Cine-i Curcan 
Să îie şoim de munte!» 

Cu steagu ?n mâni, el sprintenel 
- Apuc'o scară ?naltă; 

Eu cu sergentul după el 
Sărim de la olaltă. 

Prin foc, prin spăngi, prin glonţi, prin fum 
Prin mii de baionete, 

Urcăm, luptăm . . . iată-ne-acum 
Sus sus, la parapete! 

«Allah! Allah !> Turcii răenesc, 
Sărind pe noi o sută,



$ . 
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Noi punem steagul românese 
Pe crâncena redută, 

Ura! măreț se *naiţă în vânt 
Stindardul României! 

Noi însă zacem la pămînt, 
Căzuţi prada urgiei. 

Sergentul moăre şuerâna: 
Pe Turci în risipire, 

Iar căpitanul admirând 
"Stindardu ?n-fâlfâire ! 

Şi eu când ochii am închis, 
Când mi-am luat osânda: 

«Ah! pot să mor de-acum am zis, 
«A noastră e isbânda !e 

Apoi când iarăși m'am trezit 
„__ Din noaptea cea amară, 
Colea pe răni eu am găsit 

<Virtutea militară 12 

(V. Alecsandri, <Ostașii noștri>.) 
Această bucată este de poesie pentru-că poetul ia o închi- puire a sa: Peneș Curcanul și-și propune să ne arate ce ar îi văzut şi, mai cu seamă, cum ar fi simţit acest soldat lupta de la Griviţa. Pentru' aceasta alege câte-va amănunte caracteristice : cum se _simţia omul în faţa primejdiei, vor- bele sergentului, răspunsurile soldaţilor, atacul, ucigătorul îoe al Turcilor; moartea lui Burcel şi a fraţilor Călini, fapta căpitanului, înfigerea steagului pe reduta turcească, simţirea de mândrie la vederea steagului, moartea sergentului și a căprarului, leşinul lui Peneș și bucuria lui că s'a văzuţ de- corat când și-a venit în fire. Autorul pe lângă expresiuni figurate, mai întrebuinţează și forma versului ; printr'aceasta ne arată avântul simţirii subiective a poetului în descrierea acestei lupte. . ” 

B. Deosebirea după formă, 
$ 2. Comparând, din punctul de vedere al formei, o bucată de prosă cu una de poesie, observăm: 
I. In bucata de prosă autorul întrebuințează vorbe și pro-
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posiţiuni abstracte, care trezesc în minte judecăţi; el adică 
- se adresează, prin forma vorbirii lui, la puterea noastră de 
înțelegere sau pricepere. In bucata de poesie poetul între- 
buinţează vorbe şi proposițiuni concrete, care trezesc în su- 
flet imagini; el adică se adresează prin forma vorbirii lui 
la puterea “noastră de închipuire sau îmăaginaţie, şi ne aţiţă 
simțirea sau sensibilitatea. i | 

In bucata de prosă (1), citată mai sus, autorul zice, vrând 
să arate împrejurările nefavorabile în care s'a întreprins 
„atacul Griviței : «Noaptea “precedentă .ploase şi dimineaţa . 
mai ploa, şi toată inconjurimea Plevnei cra în ceaţă». In 
naraţiunea poetică (2), novelistul zice: «Cerul era înourat 
și o ploae subțire curgea ca prin sită». Prosatorul zice mai 
departe: <Atacul fusese hotărît pentru ora 3 după amiazi>— 
şi înfelegem ce zice, dar nu vedem. Vrând să dea aceeași 
idee, novelistul spune prin gura lui Andrei Florea: «De 
cum se îvise zorile, generalii, colonelii, maiorii alergau că- 
liri în toate părţile dând felurite ordine; trupele noastre 
se înşirau în linie de bătae; altele se așezau în toloane 
la aripi». Din felul cum spune, noi vedem mișcările din ta- 
bără, simţim că se-pregătește ce-va, dar nu înfelegem  lă- 
murit ce s'a pus la socoteală, anume începerea atacului la 
3 ore după amiazi, despre care prosatorul ne vorbește lă- 
murit. Prosatorul ne lămureşte apoi că atacul a început 
mai înainte. de. vreme de partea Ruşilor, care sînt respinși, 
şi tocmai la ora hotărită, 3 după amiazi, începe atacul ge- 
neral (4): - 

«Dar cu mult înainte, pe la 11 ore, încep a se auzi de la 
aripa stângă, din spre Radişova, violente Împuşcături şi o ca- 
nonadă care ţine căte-va ore. După felul nedisciplinat al gene- 
ralilor ruşi, trupele lui Scobelev atacaseră înaintea orei hotă- 
tărite şi atrăseseră în luptă şi batalioane din corpul lui Krylov. 
Pripita încercare este respinsă cu mari perderi pentru Ruşi. 

Din punctul de observare de-asupra satului Griviţa, Princi- 
pele Carol dă la ora 3 ordinul pentru asaltul general.» 

Novelistul nu ne face să pricepem legăturile acestor fapte; 
el ne spune numai ceea-ce a putut să vază și să simpă An- 
drei Florea (5): 

<«... iar după ce soarele se ridicase ca de o suliță, începu o
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groaznică împușcătură de tunuri, care mergea întrun șir ca bă- 
taea darabanei. Erau tunurile noastre, o sută de guri de oțel ghin- 
tuite, care salutau pe Impăratul Alexandru de ziua lui, împroș- 
când cu foc în întăririle Griviţei, Fie-care lovitură spărgea brazda, 
detuna păreții de pământ ai dușmanului. Trâi ceasuri ținu acest 
foc înfricoșat, apoi se opri. 

«Era acum soarele sus, Un mic paraclis se făcu pe câmp; apoi 
se dădu un prânz în cinstea Impăratului, la care Măria Sa Dom- 
nitorul închină cel d'întâiu pahar. Se spune însă că Măria Sa 
nu a deșertat paharul şi câ. ar fi zis cu tristețe generalului său 
de alăturea : 
„—. “Mulţi băeţă de-ai mei n'au să mai vadă sfințitul soarelui 7. 1)» 

II. Mai observăm apoi, în bucata în prosă că proposiţiu- 
nile sînt de obiceiu afirmative sau negative, şi se urmează 
liniştit una pe alta, cu scop ca ideile ce ele exprimă să 
se priceapă și să se lege bine una de alta în mintea noastră. 
In bucata de poesie din contra, proposiţiunile afirmative și 
negative sînt foarte des întrerupte de proposiţii ezclamative 
(optative sau emoţionale) și interogative, apoi se urmează viu 
una pe alta, cu scop ca imaginile ce exprimă să se prindă 
de sufletul nostru și cu atât mai mult să ne misce simţirea, 
” Prosatorul zice (6): 

O singură speranță mai rămânea pentru un succes parţial: 
resultatul ultimului atac al Românilor asupra redutei No. 1 de la 
Griviţa. Pentru a patra oară, în amurgul serii, trupele rămase 
din divizia 4 sub conducerea locot.-colonelului Voinescu și a că. 
pitanului Groza, se aruncară dinaintea teribilei redute, dinaintea 
căreia Ruşii pierduseră a doa a lor bătălie de la 18 Iulie. După 
cea mai crâncenă luptă, batalionul 2 de vânători (Maior Al. Can- 
diano-Popescu) regimentele 14 și 16 de dorobanţi și 5 de linie, is- 
butese să intre în redută, de unde Turcii se retrag pas cu pas în 
reduta a doa, încercând în zadar să câștige posiţia pierdută .. .» 

„Dar iată cu ce avânt al vorbirii descrie poetul (7): 

Atunci viteazul căpitan 
Cu-o largă brazâă ?n frunte 

Strigă voios: «Cine-i curcan 
Să fie şoim de munte!» 

  

1) Să se continue analisa, arătându-se expresiunile concrete din bucata (2) faţă 
de expresiunile abstracte din bucata (1), şi făcându-se să se priceapă în ce constă 
partea concretă a expresiunilor fără să se insiste asupra nomenclaturii figurilor.
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Cu steagu 'n.mâlini, e7 sprintenel 
Apuc'o scară 'naltă; 

Eu cu sergentul, după el 

Sărinu de Ia olaltă., 

Prin foc, prin spăngi, prin glonți, prin fiun 
"Prin mii de baionete, | 

Urcăm, luptăm. .. iată-ne-acum 
Sus, sus la parapete ! 

<4Allah ! Alan ? Turcii Tăcnesc,: 
Sărind pe noi o sută, 

Noi punem steagul românese 
Pe crâncena redută. 

Ura! măreț se malță 'n vânt 
" Stindardul României! 
Nol însă zacem. la pămînt. 

Căzuţi prada aurgiei!? 
Sergentul moare șuerând 

Pe Turci în risipire 
Iar căpitanul admirând 

Stindardhu'n. fâlfâire! 

seamă în dialoguri. :) | 
IIL. In fine între cele mai multe bucăţi de poesie — care 

„Sînt şi desăvârşite—şi între prosă, mai observăm, din pun- 
ctul de vedere al formei, încă o deosebire, și anume faptul 
că cele d'întâi sînt compuse în versuri, au: formă versificată 
Prosa însă are forma liberă, neversificată. Aceasta e deo- 
sebirea cea mai lesne de observat şi mulți socotesc că e 
destul ca o composiţie să fie în versuri pentru ca să fie nu- 
mită poesie. Versul însă nu este decât uii vestmînt, o parte 
formală, care poate face o poesie să fie desăvârşită, âtunci 
când ea are un fond, dar care nu poate să.facă să treacă 
drept poesie, ceea-ce în fond nu este decât prosă. O.com- 
posiţie în versuri, având fondul de prosă nu e nici poesie 
nici prosă—e o composiţie rea. : - 

Același lucruri le descoperim în exemplul (2) şi nfai cu 

  

1) Să se compare din acest punct de vedere bucăţile poetice citate cu bucata de 
prosă, arătându-se în ce constă mişcarea vie a gândirii, fără să se insiste asupra 
nomenclaturii figurilor de cugetare.
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In exemplul următor (8):: 

Cu o despărţire de eroi aleasă, 
Din oastea cea bravă a lui Bravul trasă, 
Radu, Stroe, Preda, cei trei îraţi Buzești, 

“Şi Stoica și Radu, fraţi Calomfireşti, 
In câte-va ore bat oastea tătară 

„Şi în două rânduri ei o sfărâmară; 
Apoi pun pe goană hordele barbare, 
Secerând cununa cea nemuritoare. 

In această luptă trei sute olteni, 
Bravi ca şi eroii din Călugăreni, 
Singuri se luptară, bravii mei Români, 
Cu dou&-spre-zece de mii de păgâni: 
Toţi într'o unire, bravii mei jurară 
Pe păgăni să'nvingă, sau cu toţi să moară. 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . 

Satul Putineul fu în dous zile 
Celebra strîmtoare de la Termopile, 
Iar pandurii noștri eroii Spartani 
Sufletele acelor trei sute Pabiani 
In Romani trecură în acea zi toţi 
Ca să nemurească pe-ai lor strănepoţi.1) . 

, 

avem o simplă povestire prosaică cu forma versificată — şi 
deci o rea composiţie cu. atât mai mult cu: cât și fondul de 
prosă e foarte confus. 

„Nota 1. — In vorbirea obicinuită se dă numele de prosă ori- 
cărei scrieri care nu are forma versului. In acest sens se 
vorbește de poesie în prosă. Această distincţiune € superfici- 
ală, întru cât se întemeează numai pe un semn exterior, şi deci 
neesenţial. In adevăr, tot în vorbirea obicinuită, se vorbește 
pe deoparte de poesii cu fond prosaie — scrieri care au numai 
forma versului (exemplul 4) şi care nu sînt poesii— ; iar, pe de alta, se vorbește de opere scrise în forma prosei, ca de nişte ca- 
po-d'opere ale poesiei. «Visul dintr'o noapte de vară», ca și mai toate operele lui Shakspeare, unul din cei mai mari poeţi ai 

d . 

1) T. Maiorescu „Criticeu vol. I, p. 42,
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lumii, e scris parte în versuri, parte în forma liberă a prosei; 

cele mai multe comedii, drame, apoi romanele, novelele, deşi 
incontestabil cu fond poetic, sint scrise tot în forma. liberă a 

prosei. Când se vorbește dar de <opere în prosă» «opere scrise 
în prosă» să se preciseze bine dacă e vorba și de fond prozaie 
sau e vorba numai de formă — forma liberă a prosei. Ast-fel se 
produce o confusiune, din păcate, toarte frecventă în vorbirea 

obicinuită. 

Cc, Incheere, 

$ 3.—I. Cunoaştem o bucată de poesie desăvârşită : 
1* Dacă, analisând forma, dovedim că: a) vorbele între- 

buinţate deşteaptă imagini sau îdzi concrete; b) proposiţi- 
unile se urmează viu ună po: alta; c) în fine, are forma ver- 
sificală. * , 

2%: Dacă, analisând fondul, vedem că imaginile, succesiunea 

proposiţiunilor, versificaţia se întregese unele cu altele şi 
deşteaptă în mintea noastră o închipuire a unui obiect sau 

fapt care ne mișcă sufletul.” 
II. Cunoaștem o. bucată de prosă desăvârşită: 
1e Dacă, analisând forma, dovedim că: a) vorbele și pro- 

posiţiunile întrebuințate în composiţia ei deşteaptă judecăţi 
<lare; d) proposiţiunile se urmează liniștit, fără să ne tur- 
bure seninătatea obicinuită a sufletului ; c), în fine, are 

forma liberă, neversificată, 
2 Dacă, analisând fondul, dovedim că judecăţile, mersul 

lor, libertatea lor, conlucră pentru a ne „explica v un obiect 
„existent sau un fapt petrecut. . : 

Ş 4. Aplicaţie. I. Sînt bucăţi de -prosă în care se găsesc 
expresiuni concrete, fără ca exactitatea: obiectului sau fap- 

tului descris să ceară asemenea expresiuni; asemenea sînt 
bucăţi de poesie, în care se găsesc expresiuni abstracte care 
nu contribuese la întregirea obiectului sau faptului închipuit 
de poet. In acest cas ezpresiunile concrete din bucata de prosă 

dau pe faţă simfirea (subiectivitatea) autorului; iar ezpresia- : 
nile abstracte din bucata de poesie dau pe faţă Zipsa de ima- 
ginaţie şi de simţire a poetului. Aceste expresiuni desfigu- 
rează prosa sau poesia — sînt- greşeli, iar bucăţile de prosă 
sau de poesie ce cuprind ast-fel de expresiuni sînt defectuoase.
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In exemplul (9): 

Poetica este aarta» prin ajutorul căreia cunoaștem regulele întocmite după modele nemuritoare pentru a face. poesie, 
pe lângă greşala de fond că «Poetica este o artă» (Poetica, fiind o reunire sistematică de regule şi legi abstracte pri- vitoare. la compunerea poesiei, este o ştiinţă), mai găsim greșala de formă: expresiunea concretă «nemuritoare», în care se străvede entusiasmul autorului pentru modelele de poesie — subiectivitatea lui, Vorba «nemuritoare» e de prisos, deoarece «modelele» pe care le califică, din moimentul ce sînt modele, trebue să fie vecinice, nemuritoare și fără s?o mai spunem noi. 

a Tot așa în exemplul (10): 
In timpurile primitive mânie nu era mai strins legat decât mu- sica şi poesia. Lira şi harpa erau soațele nedespărțite ale poetului Şi cîn copilăria lumii, îu leagănul! civilisațiunilor, oantenii, spune Vico, erau niște poeţi. sublimia 

autorul își arată subiectivitatea, ezagerând legătura dintre musică și poesie, care vor fi fost strins legate dar nu așa de strins: încât să se poată zice că «nimic nu era mai strîns» decât ele. Aceeași subiectivitate se trădează în expresia «soa- ţele nedespărţite», iar «în copilăria lumii, în leagănul civilisa- țiunilor oamenii erau niște poeţi sublimi». e o gândire a cărei expresiune exagerată ne face să vedem cu prisos pe autor și să punem la îndoială adevărul vorbelor sale, — e exprimată deci într'o prosă rea. 
In exemplul (11): 

" Vara-şi apucă sborul spre țărmuri depărtate, 
Al toamnei dulce soare se pleacă Ia apus, 
Şi galbenele frunze, pe dealuri semănate, 
Simţiri deosebite în suflet mi-au adus, 

care e prima strofă, admirabilă în' alte' privinţe, din <Medi- taţie» de Gr, Alezandreseu, se găseşte expresia abstractă, prosaică «deosebite» care nu ne deşteaptă în minte nici-o imagine şi nu contribue întru nimie la exprimarea. triste- ței ce formează fondul acestor versuri, o Și mai mult strică Alecsandri efectul unei frumoase strofe din «Groza,» punând ca încheere; un termen abstract care
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nu contribue întru nimic la. întărirea-imaginei de sărăcie pe 
care o exprimase minunat mai "nainte, printr'o serie de 
expresiuni concrete (12): 

Oameni buni, an-earnă, bordeiul mi-arsese 

Și,"pe-un ger cumplit, ” 

Nevasta cu pruncii, pe câmp rămăsese, 
N'aveam nici de hrană, nici ţol de *nvelit 
Și nici-o putere, eram prăpădit. 

In acest exemplu expresia «eram prăpădit» e cu atât 
mai rea cu cât e şi o repetiție a expresiei abstracte «şi nici-o 
putere», care, deși abstractă, este necesară întru cât ne arată 
pe omul despre care e vorba nu numai lipsit de cele ab- 
solut trebuincioase (casă, hrană, ţol), dar şi în neputinţă. 
de a-şi agonisi altele—adică «prăpădit». . 
„II. Sint bucăţi de prosă în care se găsesc proposiţiuni ex- 
clamative şi interogative, inversiuni și grămădiri de ex- 
presii, care dau vorbirii un mers repede, fără să aducă nici-un 
folos clarităţii lucrului ce ni se explică; tot așa sînt” bucăţi 
de poesie în care mersul vorbirii este greoiu, deşi simţirea, 
ce poetul vrea să exprime, ar cere o vorbire mai vie, cu: 
mai multă mișcare. In aceste ceasuri prosatorul dă pe faţă 
subieotivitatea sa, felul simţirii sale, iur poetul lipsa sa de 
adevărată simţire; unul își strică prosa, cel-l-alt poesia. 

Ast-fel în exemplul (13). 

In Omer, acest fel de miraculos 1) se arată în cea mai de- 
plină a lui formă. Pentru ce ?.Pentru-că poetul crede cu since= 
ritatea și naivitatea primitivă a poesiei în acest amestec minu= 
nat al zeilor cu oamenii. 

inversiunea: «<a lui formă», interogaţia : «Pentru ce>? care 
sînt mijloace poetice, ne atrag prea mult atenția asupra 
formei, şi deci asupra subiectivităţii autorului ce-o între- 
buinţează, și ne-o depărtează de la judecăţile prin care ni 
se explică obiectul qat. 

Tot așa în exemplul (14): 
, 

Și astăzi ca şi în trecut putem face observaţiunea următoare: 

  

1) E vorba de intervenirea miraculoasă a deosebitelor puteri supra-naturale în 
acţiunea povestită într'o epopee — şi anume aci, de smiraculosul păgân — adică de. 
intervenirea zeilor sub formă de oameni precum o întâlnim în Eneida lui Virgiliu, 
în poemele omerice, etc,
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cu cât civilisaţiunea se află la o naţiune într'o stare mai simplă, într'o vîrstă mai tînără, mai lipsită de cultură și știință ce ni le 
dau timpul şi încercările, cu atât poporul simte pentru epo- 
peele sale naturale, pentru legende, balade, basme, întrun cuviul pentru ori-ce povestire versificată, o iubire măi mare, mai respec- toasă și mai stăruitoare. 

repetițiile nefolositoare «mai simplă, într'o vîrstă mai ti. nără, mai lipsită de cultură și ştiinţă»; «mai mare, mai res- pectoasă şi mai stăruitoare», şi «pentru legende, balade, basme, într'un cuvînt pentru ori-ce, povestire versificată» (care cuprinde și un non sens, întru cât basmele nu sînt versificate), dau vorbirii o mișcare care ne ameţeşte şi, ameţindu-ne, ne împiedică de a pricepe ușor şi limpede ce vrea să zică autorul +). 
In exemplul (15) în care Gy. Alezandrescu vrea să cânte «Unirea Principatelor :> 

Pe antice monumente am văzut ades sculptate . 
Acvila ce poartă crucea, zimbru țării *nvecinate 
Subt o mână, o coroană, întrunite figurând; 
Şi în vechea Capitală, o măreață mâncistire 
După lupte sângeroase, monument de înfrățire, 
D'al Moldovei Domn clădită, stă trecutul atestând, 
Ce spun aste suvenire? Elea arată c'altăi-dată 
Inainte-acestor. lupte, în vechime depărtată, 
Fii ai Romei cei eterne, acești populi au fost fraţi ;. 
Cale lor restrişti cumplite au isvor în depărtare, 
Că la răul ce-i apasă nu pot s'afie lecuire 
Decât numai în unirca către care sînt chemaţi .. . 

pe lânge alte defecte — expresii abstracte, prosaice <înve- 
cinate», «figurând», «atestând», ete. — cel mai mare e că 
pentru sentimentul de însufleţire, de bucurie, întrebuin- țează o vorbire lungă, greoae, care ne trezesc în suflet 
tocmai un sentiment contrariu. Cu deosebire proposiţiunea:. «Și în vechea capitală o măreaţă mănăstire... stă trecutul atestând» tăiată în două prin expresiile atributive: «după 
lupte sângeroase monumente de înfrățire, de-al Moldovei Domn clădită» ele înși-le lungi și greoae, ne obosește și ne pa 

- 2) Acest defect, între clasică critică literară a fost numit beție de cutinte, (Vezi Zilu Maiorescu, „Critice,“ vol. 11),
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îace să simţim alt-ce-va decât sentimentul cel dulce şi înăl- 
ţător al însuflețirii. Tot așa: cEle-arată c'altă-dată . .. acești 
populi au fost fraţi» împreună cu subordonatele ce urmează. 

III. Sînt bucăţi de prosă în care vorbirea este ritmată, 
adică accentele tonice ale vorbelor se succed cu regularitate, 
fără ca această alcătuire meșteșugită să contribue cu ce-va 
la lămurirea ideilor ce-autorul vrea să exprime (prosa rit- 
mată). Sînt bucăţi de poesie în care succesiunea vorbelor ae- 
centuate în vorbire (ritmul vorbirii) să nu se potrivească 
cu mișcarea avântului simţirii ce poetul vrea să exprime ; 
sau altele, în care succesiunea accentelor tonice ale. vorbe- 
lor nu se potriveşte cu aceea cerută de regulele versului 
în care este compusă. Atât prosa care e ritmată, fără tre- 
buinţă; cât şi poesia care nu ţine seamă să potrivească ritmul 
vorbirii cu acela al avântului simţirii, sînt defectuoase. 

Dacă în exemplul (1), am face oare-care schimbări, am 
putea obține următorul exemplu (16) de prosă ritmată: 

La trei-zici de Aâgust dăm a trâia liptă înaintea Plunei. 
Noăptea precedântă și de dimineaţă foârte mult ploăse; toâtă 'p. 
conjurimea se află în ceâţă... . 

Dacă citim aceste rânduri, întonând silabele subliniate sau 
numai pe cele accentuate, no dăm seama numaidecât de 
monotonia adormitoare a acestei prose; atenţiunea este a- 
trasă de modularea vocei şi, în acelaș timp, e abătută de 
la înţelegerea judecăților pe care trebue să ne-o dea o 
bună prosă. 

In exemplul ce urmează (17): 

_Păi ci-că Alexandru Vodă dete odată hrisov unui baş-boer de 
ăia cu fundul islicului alb, ca al gugiumanului domnesc şi cu drept 
de barbă până la rândul ţiţelor. Apucatu-s'a acel boer-bașa să 
Îacă în fară lucru ce n'a mai fost: fabrică de şaluri. Şi dete 
M. Ș. Vodă acelei fabrici privilegiu cu hrisov domnesc, scris 
pe piele şi cu pecete mare acăţată. Şi iată că, la hrisovul dom- 
nesc, Ela mândru, împodobit cu slove roșii şi poleite de dască- 
lul Florea de la şcoala Sfete Gheorghe, scria că numai la fa- 
brica baș-boerului să meargă de acum norodul, ca să-şi văp- 

» sească lâna de velinţe şi de haine — 

avem un început de naraţiune poetică, pe 
citi cu înţeles, trebue să accentuăm Yo 

Poetica. 
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citim însă pentru prima dată — și cu deosebire aceasta se 0b- 
servă foarte clar la frasa intâia — sîntem îndemnați de mer- 
sul îrasei să lăsăm tonul tocmai la vorbele «baș-boer»; «alb», 
«domnesc», ete. Această ciocnire între întonarea naturală 
cerută de mersul frasei și între întonarea: silită, artificială, 
cerută de construcţia ei, ne arată că această prosă este lip- . 
sită de ritmul cuvenit, și prin urmare, din acest punct de 
vedere, e: defectuoasă. a 

Gr. Alezandrescu, unul din cei mai mari poeţi ai noștri, 
are în poesiile sale multe greșeli și în privinţa ritmu- 
lui vorbirii și în privinţa ritmului versului, mai ales în 
cele slabe. Se vede aceasta cu deosebire din următorul e- 
xemplu (18), care este începutul bucății «Viaţa câmpenească» 
ce mai păcătuește și prin faptul că e prosaică: 

Aşa simplă vieţuire 
Eu știu să o preţuese 
Şi de acea fericire ” ! 
Voiu bucuros să-ţi vorbesc; 
Dar îlorile și verdeaţa, 
Apusul şi dimineaţa, 
Şi fluerul câmpenese, 
Cu patini, cu chinuri grele, . 
Cu starea inimei mele, 
Nici-cum nu se potrivesc. 

Departe d'acele locuri, 

Ce poate m'ar îi 'nsuflat, 
De ţărăneștile jocuri 
Ce-adesea m'au încântat; 

Cuprins de nemulţămire, 

De grijă şi de mâhnire, 

De soarta mea ocolit, 

In rele ce mă 'mpresoară 

Ce gândur:, idei omoară, 
Spiritu-şi pierde puterea. 
E greu să descriii plăcerea 
Când sufletul e mâhnit. 

Ca să putem citi această bucată, ţinând seamă de rizmul! 
versului în care e scrisă, ar trebui în loc de: așă, aceă, flă- 
rile, bucurăs, flăerul, pâătimi, stărea, înimei, nici-cîim, de- 
pârte, poăte, ţărănâştile, — să “pronunţăm: cășa», căcea»,
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«buciiros», «florile», capusăl», <îludrul», «patimi», «stareă», 
<inimei», «nici-cum», «departă, «poată», ete, 

In ce privește ritmul vorbirii care nu se potriveşte cu 
ritmul avântului simţirii, ne oprim la ultima frasă, în care 
simţirea e mai visibilă, şi observăm că pentru ea: poetul 
să facă și pe alţii să-i simță cuprinsul, ar fi trebuit săo 
construească ast-fel: Greu e să desecrii plăcerea când 
e sufletul mâhnit, şi să ne facă să pronunțăm mai 
apăsat cuvintele: greu, plăcere, sufletul mâhnit, ca unele ce 
sînt mai însemnate din punctul de vedere al simţirii ce 
vrea să exprime. Poctul însă ne silește s'o pronunţăm (ţi- 
nând seamă de ritmul versului în care e scris bucata): <E 
greu să descrii plăcerea când sufletul e mâhnit» și ne face 
să nu simţim o mare parte din efectul simţirii ce exprimă. 

IV. Sint scrieri pe care autorul lor le dă drept prosă dar 
din care nu putem pricepe nimic sau prea puţin în privința 
obiectului sau faptului existent de explicat; întw'însele însă 
se străvede starea de corifusie mintală a celui ce le-a com- 
pus. Tot ast-fel sint scrieri, pe care autorul le dă drept 
poesie, dar din care nu putem prinde în sufletul nostru 
nici-o simţire sau nici-o simţire lămurită ; într'însele însă 
se străvede o lipsă de simţire sau o stare ciudată sufle- 
tească, străină de simţirea omenească în genere. Și unele 
şi cele-lalte din aceste scrieri nu merită să poarte numele 
ce-l pretind. Sînt scrieri rele, 

G. Sion, unul din fabuliștii noștri, vorbind despre unul din 
poeţii moldoveni de la începutul veacului, Conachi, serie (19): 

Prima simtomă « perfecționării sufletului lui Conachi fu pre- 
dilecţiunea sa.pentru' poesie... 

dar îndată mai jos adaugă: - 

“Toţi ştim cum ajunge cine-va poet: el mai întâi trebue să se 
nască cu asemenea predilecţiune. | 
Din prima proposiţiune înţelegem că predilecţiunea pen- 

tru poesie a lui Conachi s'a arătat ca-un simptom al perfec- 
ționării sufletului su, se înţelege după ce trăise mai mulţă 
vreme fără acest simptom. Din a doa frasă înţelegem din contra 
că predilecţiunea pentru poesie nu vine mai târziu în viaţă,
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ci se naște odată cu omul. E o contrazicere din care nu înţe- 
legem ce vrea să zică autorul. - 

Acelaș autor continuă: 

de la 1806 până la 1831 Conachi a fost mereu în funcțiuni, 

dar îndată mai jos: . | | 
dar în intervalul înterupțiunilor sale din funcțiuni se ocupă cu 
profesiunea sa de inginer hotarnic. 

Altă contrazicere arătând confusiunea cugetării autorului. 
Apoi mai departe: 

Pe atunci însă, cată să ştim. amoresaţii nu-și făceau curte în 
modul prasaic de astăzi, pe la teatruri, pe la baluri și pe la gră- 
dine: Damele nu eşeau fără bărbaţii lor nicăirea, nici primeau 
vizite când erau singure acasă... Curte se făcea, precum ne 
spune poetul Alecsandri în Barbu Lăutarul: amantul umbla 
cu lăutari noaptea pe sub ferestrele Dulcineii; sau, dacă era 
poet, ca Conachi, versuri, pe care . „+ nu le da la gazete nici la 
tipar, ci punea pe lăutari să le cânte. 

Dar numai decât adaogă: 

Nu voiu să zic că cu moduri atât de prosaice, Conachi făcea 
curte nobilei sale amante; nu e însă mai puţin adevărat că de 
la .1812 până la 1828, versurile lui făceau gloria lăutarilor din 
tun capăt până la cel-l-alt al. Moldovei. , 

In prima parte se afirmă că moravurile de astăzi sînt 
prosaice în comparaţie cu cele de pe vremea lui Conachi, 
care, se înţelege, erau poetice; dar imediat, în a doa parte, 
se afirmă că și acestea erau prosaice. Unde e adevărul? :) 

D-l Z. L. Carageale, în comedia sa «0 scrisoare pierdută», 
vroind să ridiculiseze pe cei care ţin discursuri fără să aibă 
vre-o idee lămurită de demonstrat, pune pe avocatul «Far- 
furide» să ţină următorul discurs despre revizuirea Con- 
stituţiei (20) 

Opinia mea este aceasta: e vorba de revizuire, da? 
„Atunci iată ce zic eu, şi împreună cu mine trebue să zică 
asemenea toţi aceia care nu vor să cază la extremitate, adică 
vreau să zic, da, ca să fie moderați .. . adică nu exageraţiuni! . . 
întro chestiune politică şi care, de la care ătârnă viitorul, pre- 
DI 

1) Titu Maiorescu «Critice» vol. 11. p. 11.
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sentul şi trecutul ţării . . „ să fie ori prea-prea ori foarte-foarte . . 
în cât vine aci ocasia să întrebăm pentru cei, ...da., . pentru 
ce?... Dacă Europa să fie cu ochii aţintiţi asupra noastră, 
dacă mă pot pronunţa ast-fel, care lovesc soţietatea, adică fiind- - 
că din causa sguduirilor ... și... idei subversive. „. Şi me 
*nțelegi mai în sfârși, pentru care în ori-ce ocasiuni solemne c 
dat prove de tact... vreau să zic într'o privinţă, poporul, na- 
ţiunea, România ... ţara în sfârșit... cu bun simţ pentru ca 
Europa să vie cu un moment mai înainte şi să recunoască, de 
la care putem zice depandă ... precum —daţi-mi voe—precum 
la 21, daţi-mi voe, la 48. la 34, la 54, la 64, la 74, asemenea şi 
la 54, şi la 94,4) şi efetera, întru cât ne priveşte, pentru ca să 
dăm exemplul chiar surorilor noastre de ginte latină însă! ,.. 
Daţi-mi voe! Termin îndată! mai am două vorbe de zis. Iată: 
dar opinia mea. Din do una, Qaţi-mi voe: ori să se revizuească, 
primesc? dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se vevizuească, 
primesc, dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în 
punctele ., . esențiale, .. Din această dilemă nu puteţi cși .. 
Am zis! ! - 

Autorul creind figura lui Farfuride, ne dă poesie; dar o 
vorbire ca a lui Farfuride constitue culmea prosei rele. 
Din această grămădire de vorbe fără legătură, nu înţe- 
legem decât starea de gol mintal a lui Farfuride. Cu de- 
osebire sfirșitul ne arată că omul, deși vorbeşte, nu gân- 
deşte nimica, fiind că judecăţile ce exprimă se contrazice și 
se distrug între ele. 

Un scriitor, vrând să ne arate Intristarea, scrie (21): | 

Mult mi-e inima întristată 
Căci prea râu mă vâd ursit, 

Furtuni rele de la soartă 
Peste mine-au năvălit. ! 

Niciodată ver-un bine 
Stătător nu am avut, 

Relele toate cu mine 
„Petrecere şi-au găsit. 

Din a mea mică pruncie - 
Cu norocul m'am luptat, 

Din el tot cu dușmănie 
In mai ru m'am cufundat 

  

1) Discursul însă se presupune a fi fost ţinut în 1$83.



Favor de loc n'am găsit 
In. cruda inima lui, 

Ci cu totul s'a silit 
Să me 'nchin cruzimii lui: :) 

însă cele cese spun în prima pereche de versuri se repetă ne- 
contenit de următoarele perechi, și nici una nu ne deşteaptă 
în suflet sentimentul de întristare pe care ar vrea să ni-l 
infăţişeze autorul. E o composiţie cu formă versificată dar 
absolut lipsită de fond — eo poesie rea, după ce că nu e 
nici prosă bună. | 

Cât de viu ni se înfăţişează simţirea întristării când FEnui- 
nescu ne-o descrie în «Melancolie» (22): 

5 

Părea că printre nori s'a fost deschis o poartă 
Prin care trece albă regina nopţii moartă; 
O dormi, o dormi în pace printre făclii o mie 
Și în mormînt albastru şi ?n pânză argintie, 
In mausoleu-ţi mândru, al cerurilor arc, 
Tu adorat şi dulce al nopţilor monare! 
Bogată în întinderi stă lumea ?n promoroacă 
Ce sate şi câmpie cun luciu văl îmbracă; 
Vâzduhul scânteează şi, ca unse cu var, 
Lucese zidiri, ruine pe câmpul solitar, 
Şi ţintirimul singur cu strâmbe cruci veghează, 
O cucuvae sură pe una se așează, 
Clopotnița trosnește, în stâlpi isbeşte toacă 
Şi straveziul demon, prin aer când să treacă, 
Atinge ?ncet arama cu zimţi-aripii sale, 
De-auzi din ea un vaet, un aiurit de.jale. 

Biserică ?n ruine 
Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bâtrână, 

"Şi prin ferestre „sparte, prin uşi ţiue vântul; 
Se pare că vrăjește şi că-i auzi cuvîntul 
Năuntrul ei pe stâlpi-i, pâreţi, iconostas 
Abea conture triste şi umbre au rămas; 
Drept preot toarce-un greer un gând fin şi obscur, 
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur, 

Credinţa zugrăvește icoanele *'n. biserici — 
Şi m sufletu-mi pusese povestele-i feerici, 
Dar de-ale vieții valuri, de-ale furtunii pas 

DI 
1) Titu Maiorescu, «Critice» vol. . p. 62,
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lbia conture triste și sumbre au rămas, 

In tan mai caut lumea-mi în obosilul crcer, 

Căci răguşii, tomnatic vrăjeşte trist un greer; 

Pe inima-mi pustie zadarnic mâha-mi țiu, 

Ea bate ca și cariul încet întrun sicriu. 
Şi când gândesc la viaţa-mi îmi pure că ea cură 

Incet repovestită de o streină gură, 

Ca și când war fi viața-mi, ca şi când waș fi fost?... 

Cine-i acel şi ce-mi spune povestea de pe rost, 

De-mi țin la el urechea şi râd de câte-ascult 
Ca de dureri streine 2... Far'cam murit de mult! 

Cu deosebire partea de la urmă, pregătită.prin partea de 
la început, ne arată adânca întristare a poetului, care de 
întristare nici nu se mai poate recunoaşte pe sine însu-şi: 

O alt-fel de întristare simţim citind primele strofe din 
<Meditaţia» lui Gr. Alezandrescu, dar tot așa de vie (93): 

Vara-şi apucă sborul spre ţermuri depărtate, 

Al toamnei dulce soare se pleacă la apus 
Şi galbenele frunze, pe dealuri semănate, 

Simţiri deosebite în suflet mi-au adus. 

O! cum vremea cu moartea cosese fără încetare! 

Cum sehimbătoarea lume, îngând o re'nnoese! 
Câtă nemărginită pun ele depărtare 

Intre cei din morminte şi acei ce doresc! 

Unde atâţi prieteni plăcuţi de tinereţe?. - 
Unde acele ființe cu care am crescut? 
Abea ajunşi în vârsta frumoasei dimineţe 
Ca-ca, făr'a se întoarce, ca dînsa au trecut! 

Un scriitor vrea să ne dea drept poesie, următoarea bu- 
cată (24): 

Fiori uşori şi rozi danţaţi 
In roz de lună, 
'Theorba sună. 

Voi rozi fiori uşori, 
Ah! rozi fiori, 

'Safire vii şi verzi sclipiri, 

'Țipând galant pe dalba baltă, 
In flăcări mari apusul saltă,
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Lachmi 

— La, mi, mi, la 

Inumu, dar nu. E Ptah. 

Din turn . 
Preschimbă zarea 'n moarte sumbră 
Şi Hapi, greu trecând în sbor. 

— Sol. 

Se pare că autorul a vrut să ne dea printr'această suc- 
cesiune de vorbe sentimentul de. tăinicie care ne cuprinde 
gândindu-ne la vechea lume egipteană; în realitate nu 
ne dă decât o probă că-i lipseşte adevărata simţire şi 
îşi închipue că rostul cuvintelor e de a ne încânta cu su- 
netul iar nu cu înțelesul lor. E mintea unui Farfuride vrând 
să facă poesie. 

Cât de clar ne apare un asemenea simţimînt în <Egipetul> 
lui Eminescu (25), deşi cu unele incorecţiuni de limbă și 
de formă: - 

«» s« Ale piramidei visuri, ale Nilului reci unde, 
Ale trestiilor sunet ce, sub luna ce pătrunde, 
Par a fi snopuri gigantici de lungi sulițe de-argint, 
Toat'a apei, a pustiei și a nopții măreție 
Se unesc să 'mbrace mândru vechea-acea împărăție 
Şi învie în deșerturi șir de visuri ce te mint, 

Riul sfînt ne povesteşte cu-ale undelor lui gure 
De-a isvorului s&u taină, despre vremi apuse sure ; 
Sufletul se *mbată ?n visuri care-alunecâ în sbor, 
Palmii risipiţi în crânguri auriţi de-a lunii rază | 
Nalţă sveltele lor trunchiuri, noaptea-i clară lentin0asă, 
Undele visează spume, cerurile *nşiră nori. . 

Şi în templele măreţe, colonade ?n marmuri albe, 
Noaptea zeii se preumblă in vestmintele lor dalbe 
Ş'ale preoţilor cântec sună în harfe de argiut; 
Şi la vântul din pustie, la r&coarea nopţii brună, 
Piramidele din creştet aiurind și jalnic sună 
Și sălbatic se plâng regii în giganticul mormint,,... 

Nota 2. — Deosebirea dintre poesie și prosă făcută aci duce la 
conclusiunea că «discursurile» cu care se ocupă Retorica nu sint nici bucăţi de prosă nici de poesie. 

Proza întrupează resultatele pe care le găsește inteligenţa
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analisând, fără părtinire realitatea lucrurilor; poesia întrupează 
impresiunile simţirii, pe care poetul le simte în sufletul s&u, 

indiferent de folosul ce-ar putea trage din ele. Prosa şi poesia, 
având fie-care un fond particular, au totuși o notă comună: şi 
una și alta sînt impersonale. 

Oratorul prin discursul său ţintește însă să producă o con- 

vingere în auditor, el are un scop personal în vedere — sco- 

pul de a supune voinţei sale. voința auditorului. Discursurile 
mar întrupa dar” nici” resultatele la care ajunge raţiunea cerce- 

tând lucrurile, nici impresiunile ce primeşte sensibilitatea de 
la ele, ci impulsiunile voinţei noastre de ale modifica în folosul 

personalităţii sale. Discursul este personal, este un amestec sui 

generis de prosă și de poesie, dar nu este nici prosă nici în 
poesie. 

D. Exerciţii. 

Exereiţiul 1. Să se analiseze, enumerându-i-se defectele de 
înfeles (fond, concepţiune) și de formă, următoarea bucată 
prosaică (26): 

Ce trebue să facă un învețător în prima zi de şcoală. 

Chemarea învățătorului este una din cele mai frumoase che- | 
mări pe care le face statul. El este chemat să atragă tinerile 

odrasle acolo unde candelabrul sfint îşi revarsă lumina multi- 

coloră. Care este acest loc, acest locaș la care ne-am aprins 
și noi? Acest loc cuvenit pentru el e glasul a sute de copii, 
fiii cerului și ai pămîntului care sînt acoperiţi de întunericul 

neștiinţei şi ignoranței. El trebue să-i acopere cu lumina ade- 

vărului. Cum să atragem însă la şcoală pe copii? Eacă va veni 
şi timpul când să călcâm în mijlocul odraselor- române. Ce 

vom face? Vom face inaugurarea în postulatul căreia ne-am 
dedicat. Cum vom corespunde acestei chestiuni? 

Ştim că basa anului şcolor e primul început. Deci prima zi 
a anului şcolar trebue întrebuințată şi sărbătorită cu aceeaşi 

demnitate pe care o merită. Aceasta este un motor destul de 

puternic pentru a atrage pe copii la şcoală. Țăranul român 
sperie pe copii cu şeoala. Aceasta vom întâlni-o adese-ori la 

țăranul român care — deşi civilisaţia a pătruns şi în mica ţară 

ce a stat atâta timp ascunsă sub poalele Carpaţilor — zic țăra- 
nul român a r&mas în ignoranță. Razele şcoalei n'au putut
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ajunge pe retina ochilor lor. De aceea, intrând în mijlocul tur- mei ce ni se încredinţează, să-i adunăm pe toţi locuitorii în jurul 
nostru. Când vom fi între dînşii, să se cunoască că faţa noastră este imbălsamată cu bună voinţă: să desminţim din - prima zi aceea ce despre noi au speriat părinţii pe copiii lor. Dacă nu vom, face ast-fel, totul .mar fi decât în desastrul nostru Şi-al şeoalei, căci cuvintele noastre nu vor prinde roade în ini- mile lor. Căci numai când învățătorul va fi bun, atunci copii vor veni cu drag la şcoală ştiind că domnul îi întâmpină în uşă cu «bună dimineaţa». Garqul şcoalei impune respect co- pilului, copilul atunci stă, se reseândeşte și-i impune groaza asta. Eu însă voi avea bucățele de zahăr puse la reservă şi când va veni tatăl să înscrie pe copil, îi dau câte-va bucățele de zahăr, i - 
Fată deci ce trebue să te ocupe întâi, fericit luminător al opincei româneşti! 

| Acest program derivă mai mult din instinct și inconştient, 
Exerciţiul 2.— Să se analiseze bucata poetică următoare (27) și să se arate, subliniinau-se: 1) care sînt părţile ei pro- saice 2) dacă poetul ne înfăţişează cu întregime faptul ce - cântă: 

Doamna leremiei la bătae. 

Doamna Ieremiei, tîn&ră de ani, 
Tabără cu oastea lângă Tătărani; 
Ea va să ia tronul lui Stefan ce ?n ţară 
Cată domn să fie cu oştiri de-afară, 
Zorile în ceaţă palide se *ngân, — 
Pe un cal sălbatic care mușcă ?n fr€n, 
Doamna Ieremiei merge la bătae. 
Luce:ca' un soare sub veşmâînt ostaș, 
Armele-i cu nurii se *ngân drăgălaş; 
Viaţă, bărbăţie, nobilă aspreţe 
Se mărit ferice cu-a sa frumuseţe ; 
Părul ei bea aer, sînul ei bea vânt, 
Suiletu-i bea îlacări d'ură de mormînt. 
Ast-fel ea vorbeşte fiilor de ţară: 
— aMoarlea să lovească oastea mercenară, 
Hula să se verse peste trădători 
Să se ruşineze ai ei următori! 
Dovediţi prin arme, şi lumea să vază 
astăzi o femee a fost mai vitează
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Decât aste turme de-oameni degradaţi 
Și decât femeea mai puţini bărbaţi», 

Zice şi cu calul spre vrăşmaşi s'aruncă. 
Rîură oștirea ca trâmbe pe luncă. 
Caii muşcă frânul, sboară, tropăesc; 

Armele r&sună, scântee, roșese. 
Doamna merge ?n frunte peste călărime:: 
Călărimea fuge. Dorobanţi mulţime 
Părăsiţi se urcă pe un mal crâpat 

Şi se apăr încă, apoi s'au predat. 
O femee bate pe boeri-oşteni, 
Rise toată ţera, până la munteni, 

Pe când Stefan Domnul, părăsit de soartă, 

Tronul ţării cere'încă de la Poartă, 
Padişahul zice: «nu-ţi dau cu putere, 

Tu ce-ai fost udată bătut de muere.» 

(D. Bolintineanu, «Legende istorice»). 

Exerciţiul 3. Să se analiseze următoarea bucată poetică (28) 
şi să i se arate: 1) fondul; în cas când fondul este confus, 
să se arate ce-l face să fie contus; 2) versurile confuse; 
3) versurile poetice. 

Pantum » 
(Fragment). 

Din alte vremi perite. a mea închipuire 
Uşor de pe vedere zăbranicul mi-l ia; 

Când sufletul tresare, vrăşmaş ne”nvins de fire, 

Zărinduese în ţara ce-o dată.l încălzea. 

Uşor de pe vedere zăbranicul mi-l ia 
-Plăcută, Amintirea de nopţi cu lună plină; 
Zărindu-se în ţara ce eri îl încălzea 
Te strigă al meu suflet” sub' “ulmii: din grădină. 

Plăcută, Amintirea de nopţi cu lună plină, 
Mi-arată peisagiuri prin care am trecut; 
Te strigă al meu suflet din ulmii din grădină: 
Tu coastă din făptură-mi și lut din al meu lut. 

Mi-arată peisagiuri prin care am trecut 
Munţi, văi, prăpăstii, ape de raze mii scăldate, 

Tu coastă din fâptură-mi şi lut din al meu lut; 
In raiuri să reintru spălat de-ori-ce păcate. 

1) Numele unei forme fixe de poesie.



28 

  

Munţi, văi, prăpăstii, ape de raze mii scăldate 
Imi fură purgatorul nemernicului gând 
In 'raiuri să. reintru spălat de-ori-ce păcate 
Imi duci de-acuma pașii pe culme surizend,.... 

CAP. II. 

FONDUL POESIEI. 

A. Elementele fondului, 

Ş 5. Ca să facă poesie, poetul trebue să aibă mai întâi: 0 concepţiune, un fond, un complex de gândiri și simţiri. care se întregesc una pe alta, alcătuind un lot, unul şi ne.- despărții—o unitate... Acest complex de gândiri și simţiri sînt ţinute strîns împreună: | 
I. Printr'o idee pe care o pot avea sau pe care au putut-o. avea și alţi oameni;—şi 
II. Printr'un fel particular de a împreuna deosebitele. simţiri și gândiri, prin care ideea se sensibilizează, adică ese. la iveală cât se poate mai viu. — Acâst fel particular de. a îmbina gândirile şi simţirile nu-l: au. decât; adevărații poeţi și se numește originalitate. Originalitatea face să apară o veche idee sub o formă nouă, necunoscută până acum și. ne sileşte să simţim realitatea ei, i 
Fabuliștii A. Donici și Gr. Alezandrescu au ideea că «gloria străbună nu cinstește de loc pe: un om de nimie care se. laudă cu strămoșii săi». Amândoi vorsă-i sensibiliseze această. idee și cel dintâi serie «Gâștele> (29). | 

Cu o prăjină mare, 
" "Țăranul, gâște de vînzare, 

„Mâna la târg— 
Și drept să zie 

In cârdul gâștelor, spre bună îndemnare, 
Grăbind la zi ae târg, bătea ades cam tare. 
(Dar unde de câștig sau pagubă s'atinge 
Nu numai gâștele—și omenirea plânge). 
Ei nu vinovăţesc ţăranul nicidecum,
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Dar alt-fel gâştele aceasta judeca, . 
Și, întâlnindu-se c'un trecător pe drum, 

Așa strigau: 

„—<Ah! ce necaz, ce osândire!.: 
Asupra gâştelor ce crudă prigonire! 

Priveşte, cum ţăranu-și bate joc de noi: ! 
De astă-noapte el ne mână din napoi. 

Lui, nerodului, nu-i trece nici prin minte: 
Că are datorie-a ne arăta. cinste; 

Căci noi ne tragem drept din neamul cel. slăvit 
Ce Capitoliul din Rom'—au izbăvit! 
Romanii mulţămiţi au pus și s&rbătoare 

Pentru aşa a lor.prea vrednică urmare», 

— «Și voi tot cu aceasta vreţi 

A lumii slavă să aveţi?» 

A zis acel drumeţ, 
—«Strămoşii voştri....»— «Ştiu, 

Dar cu la vorba mea să viu: 
Ce faptă vrednică voi aţi făcut în lume?» 

—«Nimica însă, noi...» 
—<Că numai de fripture voi 

” Sînteţi şi bune. 
" Lăsaţi” strămoşii dar în pace: 

„Cu fapta e cinstit acela care-o face», 

Această fabulă a lămuri se “poate 
Dar gâştele să nu sentarte'! 

Cel de-al doilea seric însă «Pisica sălbatică i Tigrul» (0) 

Un cotciu sau pisică, 

Din două nu ştiu care,— 

Nici mare nici prea mică, 
Dar foarte mâncătoare 

“Și din soiul acela ce'n codri locueşte 
Şi pe copaci trăește,— 

Vâzu un tigru mare 

Trecând .pe o cărare. a 
De sus, de pe ghindar, unde era urcată, . 

Pisica socoti 

Că poate-a-l îngrozi, 
ȘI, făr'a pierde vremea, se adresă îndată 

La tigrul ce trecea 

Fără de-a o vedea.
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— «Ia stai, m6 rog, puţin, jupâne de pe jos,: 
-. Care te socoteșii | a 

Că nu ştiu cine eşti! 
Mândria ce arăţi cu noi e de prisos: 
Știi din ce'neam. mă trag şi că strămoșii mei 

“Sînt fii de Dumnezei ? I 
Nemuritorii toţi, din cer când au fugit, 
Sub nume de pisici în lume au trăit; 
Preoţii eghipteni în templuri îi slăvesc— 
Şi niște tigri mici, cu noi se potrivesc!» 
—«Dacă strămoşii tâi cu tine semănau, 
Negreşit erau proşti câţi lor se închinau» 
R&spunse tigrul meu; «iar dacă au avut 

“Vrun merit cunoscut, | 
Ce-va dumnezeesc, 
Atunci eu te căese 

Și, pentru starea ta, de milă sînt pătruns, 
Căci de-ar fi câte spui, zău, prea râu ai ajuns», 

Deşi mulţi au- zis-o, eu tot o mai zie 
Gloria străbună pe strămoşi cinstește: 
In zadar nepotul cu ea să făleşte 
Când e, cum sentâmplă, un om de nimic. 

(Gr. Alexandrescu «Scrieri în versuri şi prosă»). 

Aceeaşi idee răsare și din «Gâștele» și din «Pisica sălba- 
tică şi Tigrul». Această idee a mai avut-o și alți poeţi, cum 
ne spune chiar Alexandrescu, pot s'o mai aibă. și astăzi 
mulţi şi mulţi vor mai avea-o Și în viitor. Dar deşi mulţi 
poeţi pot să aibă această idee, nu toți o întrupează, o sen- 
sibilisează în acelaş fel. Așa, în casul de faţă, Donici, pentru 
a arăta cât sînt de rîs oamenii de nimic ce se laudă cu 
strămoșii lor, ia drept pildă gâștele. care și-amintese de 
faimoasa faptă a strămoașelor lor, ce-au scăpat Capitoliul 
de cucerirea lui Brennus, prin gâgâitul lor. Ele se plâng 
cu umilință către trecător şi se miră că ţăranul care 

«De astă-noapte el ne mână din napoi» (31) 

nu se poartă cu ele mai cu cuviință. Alezandrescu ia drept 
pildă, ce-va mai puţin potrivită, pe o pisică sălbatică ce: 
și-amintește de strămoșii săi la care se închinau Egiptenii
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Ia e mult mai îndrăsneaţă decât gâștele şi ia de sus pe 
tigru, cătând pricină de ceartă, cu strămo oșii săi: 

«Ia stăi, mă rog, jupâne de pe jos, 
Care te socotești 

Că nu știu cine eşti !> (32) 

Pe când apoi trecătorul lui Donici caută să facă pe gâşte 
să. mărturisească că ele n'au făcut nimic, tigrul lui Ale- 
xandrescu punepe biata pisică într'o dilemă: care o face 
să nu mai răspundă. In «Gâștele» vedem originalitatea lui 
Donici care consistă într'un surîs blând, plin de filosofie 
liniștită asupra faptelor omeneşti. In «Pisica sălbatică și 
tigrul» vedem originalitatea lui Alexandrescu: ironia în- 
drăsneaţă a unui filosof care nu. numai. vrea, să arate cu 
degetul pe.cci ce înfruntă cuviinţa ci să-i şi pedepsească. 
Deși aceeaşi idee face fondul acestor două fabule, ea e în- 
trupată în moduri deosebite, după deosebita originalitate 
a autorilor lor. 

«Nu e destul ca cine-va să serie şi să tipărească pentru 
ca să fie poet; cei ce secred buni scriitori numai pentru că 
au loc la o masă de scris într'o redacţie .de revistă sau de 
ziar, merită disprețul bunilor seriitori», Această idee o in- 
trupează d. «Î. Piăhufă întrun avânt de indignare sufle- 
tească, in următoarele versuri (33): 

„.„ „ Iată droaia de nevolnici, strașnicii stihuitori, 
Literaţi ce-pentru-o odă bagă musele "n fiori, — 
Cântăreţi, lihniţi de pompe și de sărbători solemne * 
Care ţin, cu tot prilejul, să s'arate, să se însemne, -- 
Tată-i toţi porniţi să iee nemurirea cu asalt: 
Pentru ei nu-i poartă ?nchisă și nici scaun prea înalt. 

„Sint bătrâni cu barbe albe, tineri fără de mustăţi, 
Uconici şi capi de şcoală, poeţi mari şi mici poeţi, 
Donchișoţi ce'n a lor piele de mândrie abia încap, 
Suliţi de carton în mână şi cu chivere pe cap, — 
Urieși cu talpa'n tină şi cu creștetul în 'nori, 
Dornici de eternitate şi de statui visători! 
Toţi împinși de-acecaşi sete, pe volume ?niregi călări 
Sembulzese — se duc să spargă noaptea vecinicei uitări— 
Șin a gloriei lumină cu-a lor scrieri să r&sară — 
Să remână 'n nesfârșitul timp, ca nişte stălpi de pară!
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O ridicula cohortă de milogi neputincioşi | 
Ce spurcați cu-al vostru cântec graiul bunilor strămoşi! 
O vânturători de frase. scripeari sarbezi şi smintifi 
Nu vedeţi în ce mocirlă de prostii vă dălăciți? 

Cei Pentru c'aţi pus la mustru niște biete vorbe goale 
Și-aţi umplut, cu chiuita, de cerneală-atâtea coale, 
Pentru aţi scâneit la lună, ca toţi barzii r&suflaţi, 
Un amor strein-și. patimi vechi, ce nu ile înţelegeaţi ; 
Pentru c'aţi mânjit, cu zoia unui creer terciuit, 
Limba, gustul .și simţirea astui neam. nenorocit — 
Credeţi aţi ajuns,—ca lumea să vă dea ?n genuchi uimită, 
Şi în veci a ei uitare şi dispreţ să nu vă *nghită ? — 

Această bucată arată bine îndignarea poetului în contra 
scriitorilor răi, deşi expresiile subliniate arată mai mult 
ura decât îndiguarea. Ele nu se potrivesc indestul de bine 
cu restul, nu se întregesc unele cu altele întrun tot uni- 
tar, cu atât mai mult cu cât poetul spune că aceşti scrii- 
tori sînt «dornici de eternitate și de statui visători», adică 
oameni cu aspirații, pe care nici întrun cas nici poetul nu-i 
poate ocări într'un chip atât de crud. 

In <Epistolă către Voltaire» (34) alt-fel desvoltă aceeași 
idee Gr. Alezandrescu. EL caracterisează cu o vorbă potri- 
vită felurile de scriitori răi de pe vremea lui şi ne face să 
ridem de pretențiilor lor, fără să se îndigneze: 

Aş vrea să poţi să ?nviezi, o zi numai să trăeşti, 
Parnasul nostru să-l vezi, apoi să ne mai vorbeşti: 
Unul, iscoditor trist de termeni incornoraţi, 
Lipsiţi de duh creator, numeşte pe toţi cei-l-alţi; 
Se plânge că nu ?nţeleg acei care îl ascult, 

_In vreme ce însu-și el nu se *nţelege mai mult. 
Altul, strigând furios că suntem neam latinesc, 
Ar vrea să nu mai avem nici-un cuvînt creștinesc, 
Și lumii să arătăm că nu am degenerat! ” 

„Altul, ce serie pe şleau ca preotul de la sat, 
Dice că e deslușit, se crede simplu; iar eu 
ME trag de-o parte, privesc, şi scriu cum dă Dumnezeu. 
Cu toate-acestea luăm titlu de mari autori, 
Dăm sfaturi şi osândim, ne facem legiuitori. 
Ne credem, pe cât putem, al lui Apolon nepoți, 
Ridem de unii câţi-va, iar publicul de noi toţi...
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Cu totul alt-fel desvoltă aceeaşi idee A. Donici: el face "o fabulă «Parnas» (35) și ne dă să înţelegem că scriitorii 
cei r&i seamănă cu acei măgari, care, păscând pe Parnas, au crezut că sînt puși acolo să înlocuească pe cele nouă muse, și-au început să sbiere din toate puterile: 

Când Grecii vechi au părăsit 
Ciopliţii Dumnezei, 

Iar locurile lor pe drept le-au împărţit 
Norodul între ei, 

Atuuci și muntele Parnas 
La un biet muritor moșie au rămas. 
Stăpânul nou pe el îndatau așezat 

Câţi-va măgari la pășunat, 
Măgarii au aflat 

De unde, până unde, 
Că musele odat' 
Au locuit pe munte. 
Și zic: «Se vede dar 

Că noi sîntem aici mînaţi nu în zadar; 
Pe semne oamenii pe muse le-au urit 

Şi ei au hotărît 
Ca noi, în locul lor, cântări să iscodirm, 
Aideţi! voinicilor! cu toţii să răcnim. 
Nu pierdeţi cumpăâtul, strigaţi cu îndrăsneală, 

Iar cine n'are glas 
Cum trebui la măgari, afar” de pe Parnas! 
Și credeţi că, păzind aceasta rândueală, 
Noi slavă vom lua, mai mult răsunătoare 
Decât acele nou vestite surioare». 

Acest sfat măgărese 
Măgarii cu un glas îl îmbunătăţesc, 

Şi-odată toţi pornesc 
Așa strigare mare, 

Incât stăpânul lor, pierzând ori-ce răbdare, 
Au poruncit cu ură: 

Să 'nchidă pe măgari, de pe Parnas, la șură. 

(4. Donici, «Fabule»). 

Originalitatea poetului îmbracă o idee ştiută într'o haină necunoscută până la dinsul, și farmecul posesiei, în cea mai 
mare parte, în această originalitate stă. «Poetul nu este și 

Poelica. 
- 3
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nu poate fi totdeauna nou în ideea realisată: dar nou și 
original trebue să fie vestmîntul sensibil cu care o învălește 
şi pe care îl reproduce în imaginaţia noastră. Subiectul 
poesiilor, impresiunile lirice, pasiunile omeneşti, frumuseţile 
naturii sînt aceleaşi de când lumea; nouă însă și totdeauna 
variată este încorporarea lor în artă» (și deci și în poe- 
sie) «aici cuvintul poetului stabileşte un .raport până 
atunci necunoscut între lumea intelectuală și cea materială 
și descopere ast-fel o nouă armonie a naturii». :) 

B. Originalitatea. 

$ 6. Originalitatea, care ţine strîns împrejurul ideii de 
sensibilizat deosebitele gândiri și simţiri ce-i dau viaţă, 
poate îi de patru feluri—și de aci patru feluri de poesie din 
punctul de vedere al fondului sau înţelesului. Complexul 
de gândiri și simţiri este ţinut strîns împrejurul ideii: 1. 
Prin simțirea (sensibilitatea) particulară a poetului; II 
Printr'un fel particular de închipuire al lui; III Printr'un 
fel particular al puterii de amintire (al memoriei); și, în 
fine, IV. Printr'un fel particular de gândire sau de jude- 
cată. | 

I. Sub stăpânirea unei simfiri poetul transformă un obiect 
sau un fapt existent, îmbină într'alt-fel deosebitele lui ele- 
mente, dar această îmbinare datorită originalității de sim- 
țire a poetului, este posibilă, are adică aparența adevtrului. 
Luând cunoștință de ea ne simţim și noi sufletul mișcat de 
aceeași simţire ce l-a făcut pe poet să transforme ast-fel 
acel lucru. Iată cum simte poetul V. Alezandri «Bără- 
ganul (36): 

Pe cea câmpie lungă a cărei tristă zare 
Subt cer, în fund departe, misterios dispare, 

Nici casă, nici pădure, nici.rîu r&coritor, 
Nimic nu 'nveseleşte pe bietul călător, 

Pustietatea goală, sub arșiţa de soare, 
In patru părţi a lumii, se întinde *ngrozitoare 
Cu earba-i mohorită, cu negrul ei pămînt, 
Cu-a sale mari vârtejuri de colb ce sboară ?n vânt, 

  

1) Titu Maiorescu, «Critice, vol. 1, paz. 99.
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De mii de ani, în sînu-i dormind, zace ascunsă 
Singurătatea mută, sterilă, nepătrunsă, | 
Ce-adoarme 'n focul verii, de-al greerilor chor 
Şi earna se deşteaptă sub Crivâţ în fior. 

Acolo îloarea naşte și moare 'n primăvară, 
Acolo piere umbra în zilele de vară 
Şi toamna-i fără roadă şi-a ernci vijelii 
Cutreeră cu sgomot pustiile câmpii. 

Pe cea savana ?ntinsă şi cu sălbatic nume, 
Lung ocean de earbi necunoscut în lume, 
O cumpănă se *nalţă, aproape de un puț, 
Și "n orizon se ?ndoae ca gâtul unui struţ. 

Un car cu bivoli negri a stat lângă făntână; 
Vre-o doi Români în soare şi-o sprintenă Română 
Inconjură ceaunul ce ferbe fumegos 
Pe foc — și mai departe un câne roade-un os. 

Pe car un copilandru privește 'n depărtare, 
Zadarnic ochii-i sboară Gin zare ?n altă zare: 
Nici casă, nici pădure, nici riu r&coritor, 
Nimic nu se arată pe câmpul de mohor, 

Din vreme ?n vreme numai, lungi șiruri de cocoare 
Sub bolta albăstrie sbor, tainie călătoare 
Și vulturi mari prădalniei cu ghiare înarmaţi 
S'adună, lăsând puii pe vârfuri de Carpaţi, 

Ah! dulce, glorioasă și mult strălucitoare 
Va fi ziua de viaţă când, pe sub mândrul soare, 
Trecând în repejune un smeu cu-aripi de foc, 
Goni-va trista moarte ce zace 'n acest loc. 

Mult vesel va fi câmpul, când vecinieca-i tăcere 
Va dispărea deodată cu glasul de 'nyiere 
Ce scoate smeul falnie din Sura lui de fer, 
Vestind noua răpire a focului din cer. 

(V. Alecsandri «Pasteluri») 

Poetul e cuprins de groază gândindu-se la acea câmpie “întinsă şi nelocuită ce se întinde de la Ialomiţă până?n Dunăre. Această simţire îl face s?o vadă mai întinsă și mai a înfricoșată decât a fost sau este în realitate:



Lung Ocean de carbă, necunoscut în lume. (37) 

Această simţire a lui este însă așa de adevărată, încât, 
deși-l face pe poet să prefacă, să transforme adevărul, totuși 
ca-l ajută să dea lucrului descris, aparenţa adevărului. 

— Această simţire de groază sprijineşte însă altă simţire— 
simţirea de speranţă, că acea câmpie întinsă va fi în curând 
străbătută. de drumul de fer care va face cu putinţă viaţa 
omenească în mijlocul ci. Deși deosebite, aceste simţiri 

„se sprijinese una pe alta, se ajută şi ne face să le simțim 

mai viu decât dacă ar fi singure. Ele se îmbină adică într'o 

singură concepţiund, formează un întreg, o unitate com- 

plexă de simţiri. “ 
Cu totul alt-fel simte un alt poet, care serie în forma li- 

beră a prosei, AZ. Odobescu, descriind +Vânătorile din Bă- 

răgan>: (38) , 

Şi eu am crescut pe câmpul Bărăganului. Şi eu am văzut 
cârdurile de dropii, cutreerând cu pas măsurat şi cu capul aţin- 
tit la pază, acele şesuri fără margini, prin care aerul resfirat 
în unde diafane, sub arșiţa soarelui de vară, oglindește erbu- 

rile și .bălăriile din depărtare și le preface dinaintea vederii 
fermecate, în cetăţi cu mii de minarele, în palate cu mii de 

încântări. 

Din copilărie şi eu am trăit cu 'Tămădăenii, vânători de dropii 

din baştină, care neam de neamul lor au rătăcit prin Bărăgan, 

pitulaţi în căruțele acoperite cu covergi de rogojină şi, mânând 
în pas alene gloabele lor de căluşei, au dat roată, ore, zile şi 
luni întregi, împrejurul falnicilor dropioi, cărora ei le zice mi- 
tropoliţi, — sau când aceştia, primăvara, se întețesc în lupte 

amoroase, sau când, toamna, ei duc turmele de pui să-pască 

țarinele înţelenite. .. . 
Oare ce destătare vânătorească mai deplină, mai nețărmuăit, 

mai senină şi mai legănată în dulci și duioase visări, poate fi 

pe lume decât aceea care o gustă cine-va când, prin pustiile Bă- 
răganului, căruţa în care stă culcat abia înaintează pe câi fără 

urme ? Dinainte-i e spaţiul nemărginit; dar valurile de earbă, 
când înviate de o spornică verdeață, când ofilite sub pârlitura 
soarelui, nu-i insuilă îngrijirea nestatornicului ocean. In „depâr- 
tare pe linia netedă a orizontului, se profilează ca muşuroae 
de cârtiţe uriașe, movilele a căror urzeală e taina trecutului 
și podoaba pustietăţii. De la movila Neacşului de pe malul Ia- 
lomiţii până la movila Vulturului din preajma Borcei, ele stau



37 

  

semânate, în prelargul câmpiei, ca sentinele mute şi gârbovite 
sub ale lor bătrîneţi. La poalele lor cuibează vulturii cei fal- 
nici cu late pene negre, precum și cei suri, al căror cioc ascuţit 
şi aprig la pradă râsare hidos din ale lor srumazuri jupuite și 
golaşe. E groaznice de a vedea cum aceste jivine se reped la 
stârvuri și se îmbuibă cu mortăciuni, când prin sohaturi pică 
de bolesne câte o vită din cirezi! 

Dar căruţa trees ?n lături de acea privelişte scârboasă, ca ?nain- 
tează încetinel şi rătăceşte fără de ţel după bunul plac al mâr- 
țoagelor arominde sau după prepusul de vânat al Tămădăea- 
nului căruțaş. | | 

De cu zorile, atunci când roua stă încă aninată de firele 
de earbă, ea s'a pornit de la conacul de noapte, de la coliba 
unchiașului mărunt, căruia-i duce acum dorul Bărâganul în- 
treg, și tocmai când soarele e d'asupra “amiezului, ea soseşte 
la locul de întâlnire al vânătorilor., Mai adesea acest loc e o 
cruce de piatră, strâmbată din piua ei, sau un puț cu furcă a- 
"dică o groapă adâncă de unde se scoate apă cu burduiul. Tre- 
bue să fii la Paicu, în gura Bărăganului, sau la Cornăţele, în 
miezul lui, ca să găseşti câte o mică dumbravă de vechi tufani 
sub care se adăpostesc turmele de oi la poale, iar mii și mii 
de cuiburi de ciori printre erăcile copacilor. In ori-ce alt loe 
al Bărăganului, vânătorul nu află alt adăpost, spre a îmbuca 
sau a dormi ziua decât umbra căruţei sale. Dar ce vesele sint 
acele întruniri de una sau două ore, în care toţi îşi povestesc 
câte isbânzi au făcut sau mai ales erau să facă, cum i-a amăgit 
pasărea vicleană, cum i-a purtat din loc în loc și cum în sfârşit 
s'a făcut nevăzută în sboru-i prelungit. 
După repaus colinda. prin pustii reincepe cu aceeași plăcere 

Venătorul împrospătat prin somnul, prin mâncarea şi prin glu- 
mele de la conac, se aprinde din nou de ispita norocului; el 
cu Ochii caută vânatul, cu gândul sboară poate către alte do- 
ruri; dar simţirele-i sint în veci deștepte; inima-i vegheată 
este mereu în mișcare și uritul fuge, fuge departe, dincolo de 
nestatornica zare a nemărginitei câmpii. | 

Când soarele se pleacă spre apus, când murgul serii începe 
a se destinde treptat preste pustii, farmecul tainic al singură. 
tăţii crește și nai mult în sufletul călătorului. Un susur nop- 
tatic se înalţă de pre faţa pămîntului, din adierea vântului prin 
erburi, din ţirâitul greerilor, din mii de sunete ușoare și ne- 
deslușite ca o slabă suspinare eşită din sînul obosit al naturii- 
Atunci, prin nălţimile văzduhului sboară, cântând ale lor doine, 
lungi şire de cocori, brâne şerpuinde de pas&ri călătoare...
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Dar câte una, una căruțele sosesc la târlă sau la stâna unde 
vânătorii au să petreacă noaptea; un bordeiu acoperit cu pae 
— trestia și șovarul sunt scumpe în Bărăgan, — câte-va saele 
și olumuri pentru vite, o ceată de dulăi țepeni, lătrând cu în- 
verșunare, și în toată împrejurimea un miros greu de oae, de 
ceapă şi de rachiu : iată adăpostul și streaja, ce le poate oferi 
baciul de la Rădana sau cel de la Renciu. Din acestea cată vâ- 
nătorii să-și întocmească culcuș şi cină, dacă cum-va mau avut 
grijă a'şi aduce aşternut și merinde în căruţe. Pe când însă, 
pe sub şure și la vatra bordeiului, ospăţul și paturile se gătesc, 
după cum pe fie-care-l tace capul, limbile se desmorţese şi, prin 
glume, prin rîsuri cu hohote, ele r&scumpără lungile ore de 
tăcere ale zilei... | 

Venători şi căruțași, mîrţoage şi dulăi, culcaţi toţi la pămînt, 
dorm acum duși, la târlă! 

Singure stelele nopţii se uită pe cer la dinșii; ei aud cu ure- 
chile toată acea nenumărată lume de insecte ce se strecoară 
prin erburi, ţirâind, scârţiind, fluerând, șuerând, şi toate acele 
mii de glasuri se înalță cu r&sunet potolit în tăria nopţii, se - 
limpezesc în aerul ei răcoros şi leagenă în somnie auzul lor 
aromit. Când însă vre-unul se deșteaptă şi clipește ochii, câm- 
pia i se înfăţişază luminată de scânteile strălucitoare ale licu- 
ricilor: une-ori cerul se încinge, pe alocurea, în depărtare, de o - 
vâlvoare roșiatică, provenită din pârjol şi un stol întunecat de 
păsări se strecoară prin noapte... 

o (Al. Odobescu «Wevănuwve:ţas:u5so) 

„Poetul e aci cuprins de altă simţire: simțiraa de însu- 
fleţire, de entusiasm pentru plăcerile vânătoreşti de pe Bă- 
răgan. Toată partea de groază pe care trebue s'o inspire 
pustietatea acestei întinse stepe, autorul n'o cunoaște sau 
nu vrea să știe de ea. Nu se gândește la învierşunarea 
ernei pe aceste locuri nici la lipsa de fiinţe omenești nici la 
suferinţele nefericitului care s'ar rătăci pe-acolo, fără nădejde 
de a găsi un strop de apă, ca să-și aline setea arzătoare, 
sau o pată de umbră, ca să scape de învăpăeatele raze ale 
soarelui. E este încântat de mersul venătorilor în căruţă 
şi exclamă plin de însufleţire: (39) 

“Oare ce desfâtare vânătorească mai deplină, mai neţărmurită, 
mai senină şi mai legânată în dulci şi duioase visări, poate fi 
pe lume decât aceea care o gustă cine-va, când, prin pustiile 
Bărăganului, căruţa, în care stă culcat, înaintează fără de urmă ?
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Poetul văzând Bărăganul prin prisma acestei simţiri, îl 
transformă și ni-l înfăţişază numai din partea lui ferme- 
cătoare. E fermecătoare nemărginirea zării în care se oglin- 
desc erburile Şi bălăriile din depărtare; e fermecător drumul 
fără de urmă pe unde înaintează încet căruţa vânătorului, 
a cărui inimă tresaltă la vederea vânatului abia zărit; e 
fermecător popasul la conac; e fermecătoare revărsarea 
liniștei de seară, când: (40) 

un susur noptatic se înalţă de pe faţa pămîntului, din adierea 
ventului prin erburi, din ţirâitul greerilor, din mii de sunete 
ușoare şi nedesluşite ca o slabă suspinare eșită din sînul obosit 
al naturii; 

și cu deosebire fermecător este popasul de noapte la stână, 
mai cu seamă după ce începe domnia neţărmurită şi li- 
niştită a nopţii peste vânătorii adormiţi : (41) 

Singure, stelele nopţii se uită pe cer la dinşii; ciaud cu ure- 
chile toată acea nenumărată lume de insecte ce se strecoară 
prin erburi, ţirâind, scârţiind, fluerând, șuerând, şi toate acele mii 
de glasuri se înalţă cu răsunet potolit în tăria nopții, se limpezese 
în aerul ei răcoros şi leagână, în somnie, auzul lor aromit: 
Când însă unul se deșteaptă și clipeşte ochii, câmpia i se în- 
fățișază luminată de scânteile strălucitoare ale licuricilor ; une-- 
ori cerul se încinge, pe alocurea, în depărtare, de o vâlvoare 
roşiatică, provenită din pârjol şi un stol' întunecat de pasări 
se strecoară prin noapte.. .. 

Părţile neplăcute, precum : priveliștea «scârboasă» a vultu- 
rilor ce se reped la «stârvuri» și «se imbuibă'cu mortăciuni» ; 
lipsa de păduri; mirosul greu de la stână; lipsa de viaţă 
omenească — toate acestea nu aruncă nici-o groază în su- 
îletul poetului. El le aminteşte în treacăt, dar nu se lasă 
a fi într'atât mişcat de ele, încât să i se turbure simţirea 
de încântare şi entusiasm pe care o simte pentru Bărăgan. 
Acest fapt face ca acele note neplăcute, numai amintite, să 
scoată şi mai mult la iveală însușirile pline de farmec ale 
acestei întinse câmpii. 

Originalitatea simţirii preface ast- fel un obiect şi ne face - 
să-l vedem în deosebite chipuri — chipuri care se par cu 
atât mai nouă, cu cât originalitatea simţirii poetului este 
-mai puternică.
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II. Complexul de gândiri și simţiri dintr'o bucată poetică 
poate fi ţinut strins legat imprejurul ideii de desvoltat, 
prin ajutorul originalității de închipuire sau imaginaţie. 
Deosebitele imagini ale lucrurilor co trăesc în mintea noas- -. 
tră pot fi împreunate în diferite chipuri și ast-fel se pot . 
crea complexuri de simţiri și gîndiri cu desăvârşire nouă. 
Dar aceasta n'o poate face decât un poet cu închipuirea 
originală. In virtutea acestei puteri originale de închipuire 
cl îmbină deosebite imaginii penti:uza ne da un complex de 
imagini, care deşi nu seamănă cu nimic din: ceea ce s'a 
cunoscut pînă acum, totuşi ne face impresiunea de posibil 
— are adică aparenţa adevărului pe care trebus s'o aibă 
ori-ce poesie, şi ne mișcă, 

Iată cum Eminescu în «F&t-Frumos din Lacrimă» își în- 
chipue călătoria lui Făt-Frumos, fugărit de Miază-noapte. 
E o admirabilă desvoltare a ideii că «întunericul cu tainele 
lui înfricoşază pe cel ce fuge în noapte»: (42) 

„+. A doua zi de dimineaţă i se, împlinise lui Făt-frumos, 
Baba trebuia să-i dea unul din cai şi apoi să-l lase să plece cu 
Dumnezeu. Pe când prânzeau, baba eşi până în grajd, scoase 
inimile din câte-și șapte caii, spre a le pune pe toate într'un 
tretin slab, căruia-i priveai prin coaste. Făt-Frumos se sculă 
de la masă, după îndemnarea babei, se duse să-şi aleagă calul 
ce trebuia să și-l iee. Caii cei fără inimi erau d'un. negru stră- 
lucit, tretinul cel cu inimile sta culcat întrun colţ pe o movilă 
de gunoiu. 

| — Pe acesta-l aleg cu—zise Făt-Frumos, arătând la calul cel 
slav. - . - 
— Da cum, Doamne eartă-mă, să slujești tu'de geaba? — zise 

baba cea vicleană — cum să nu-ţi iei tu dreptul t&u? Alege-ţi unul din caii ăștia frumoși. , . Ori-care ar fi, ţi-l dau. 
— Nu, pe acesta îl voi — zise F&t-Frumos, ţinând la vorbă. Baba scrișni din dinţi ca apucată, dar apoi își strînse moara cea hârbuită de gură, ca să nu easă prin ea veninul ce-i râs- colea inima pestriță. — Hai, ia-ţi-l, zise ?n sfârşit. 
El se urcâ pe cal cu buzduganul de umere. Pârea că faţa pus- tiului se ia după urmele lui şi sbura ca un gând, ca o vijelie printre volburile de nisip ce se ridicau în urmă. 
Intr'o pădure îl aștepta fata fugită. EL o urcâ pe cal după dinsul și fugea mereu. 
Noaptea inundase pămîntul cu aerul ei cel negru şi răcoare.
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— M6 arde în spate, — zise fata. Fâ&t-Frumos se uită înapoi. 
Dintr?o volbură înaltă verde, se vedeau nemişeaţi doi ochi de 

jăratic, ale căror raze roșii ca focul ars pătrundeau în rărun- 
chii fetei, 

— Aruncă peria — zise fata. 
Fât-Frumos o ascultâ. Şi deodată în urmă-le văzură că se 

ridică o pădure neagră, deasă, mare, înfiorată de un lung 

freamăt de frunze şi de un urlet flămând de lupi. 

— Inainte — strigă Fât-Frumos calului, care sbura asemenea 

unui demon urmărit de un blestem prin negura nopții. Luna 
palidă trecea prin norii suri ca o faţă limpede prin mijlocul 

unor vise turburi şi seci. 
F&t-Frumos.... sbura necontenit. 
— ME arde ?n spate! — zise fata cu un geamăt apăsat, ca și 

când s'ar fi silit mult, ca să nu spue încă. 
— F&t-Frumos se uită, și văzu o bufniță mare și sură, din 

care nu străluceau decât ochii roșii, ca două fulgere lănţuite 
de un nor. 

— Aruncă cutea — zise fata. 
Fât-Frumos o aruncă. 

Şi deodată se ridică din pămînt un colţ sur, drept, neclintit, 
un uriaş împetrit ca spaima cu capul atingând de nori. 
Fât-Frumos vâjiea prin aer așa de iute, în cât i se părea că 

nu fuge, ci cade din înaltul cerului întrun adânc nevăzut. 
— ME arde — zise fata. 

Baba găurise stânca într'un loc şi trecea prin ea prefăcută 
într?o funie de fum, al cărei capăt din” nainte ardea ca un 

"cărbune, : 
— Aruncă năframa — zise fata. 
Fât-Frumos o ascultâ. 

Și deodată văzură în urmă-le un luciu întins, limpede, adâne - 
în a cărui oglindă balae se scălda în fund luna de argint şi 
stelele de foc. 

Cale de două ceasuri — pierdută în ?naltul cerului plutea 
incet, încet prin albastrul tăriei Miază-noapte bătrâna cu aripile 

de aramă, , 
Când baba înnota smintită pe la jumătatea lacului alb, 

Fât-Frumos aruncă buzduganu ?n nori şi lovi Miază-noapte în 
aripi. Ea căzu ca plumbul la pămînt şi croncăni jalnic de 
dou&-spre-zece ori. 

Luna ascunse întrun nor și baba cuprinsă de somnul ei 
de fer se afundâ în adâncul cel vrăjit și necunoscut al lacului.
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Iar în mijlocul lui se ridicâ o earbă lungă şi neagră. Era su- 
îletul cel osândit al babei. - 
— Am scăpat — zise fata, 
— Am scăpat — zise calul cel cu şeapte inimi...... 

(MU. Eminescu <Nuvele>.) 
Deşi lucrurile aci descrise nu sînt reale ci numai închi- 

puite; totuși sînt așa de firesc îmbinate că nu ne isbese în 
mod neplăcut ca un neadevăr; trecem de la unul la altul 
aşa de ușor și le legăm unul cu altul așa de bine, ca şi când 
s'ar petrece în lumea reală —ele au adecă aparenţa ade- 
vărului. Vedem pe Făt-Frumos alegând pe tretinul cu ini- 
mile care (43) 

sta culcat într'un colţ pe-o movilă de gunoiu; 

vedem pe Miază-noapte cum scrâsneşte din dinţi ca apucată, 
și apoi își strînge «moara cea hârbuită de gură»; vedem 
pe F&t-Frumos urcându-se pe cal <cu buzduganul de-a u- 
mere» şi ameţim închipuindu-ni-l cum călăreşte de par'că (44) 

faţa pustiului se ia după urmele lui, şi sbura,ca un gând, ca o.vijelie printre volburele de nisip ce se ridicau în urmă-i, 
Simţim apoi noaptea cum cade înnecând pămintul «cu 

aerul ei cel negru și răcoare», şi par'că ne arde și pe noi 
frica fetei care simţea Miază-noaptea venind cu furie în 
urmă: (45) | 

doi ochi de jăratic, ale căror raze roșii ca focul ars pătrundeau 
în rărunchii fetei. 

Vedem pădurea în care se pretăcuse peria şi care opri 
pentru un moment sborul cel înviforat al hârcei, pădure (46) - 

neagră, deasă, mare, înfiorată de un lung freamăt de frunza şi de un urlet flămând de lupi. | 
Ce spaimă simțim când Miază-noapte se face (17) 
bufnița mare şi sură, din care nu străluceau decât ochii roşii ca două fulgere lănţuite de un nor; 

sau când o vedem găurind stânca și trecând prin ca (48) 
prefăcută întwo funie de fum, al cărei capăt dinainte ardea ca un cărbune, 

Sau, şi mai mult, când vedem cum (19)
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cale de dous ceasuri — pierdută în înaltul cerului — plutea 
încet, încet prin albastrul tăriei Miază- -noaptea bătrână cu ari- 
pele de aramă. 

Și după ce Făt-Frumos o loveşte cu buzdugânul și Miază- 
noapte cade «ca plumbul» moartă și «se afundă în adâncul 
cel vrăjit și necunoscut al lacului» — par'că ne vine şi nouă 
:să strigăm, plini de bucurie, î împreună cu fata: «am scăpat»! 

Sufletul nostru este mișcat de aceste închipuiri ca şi când 
ar fi adevărate, deoarece ele sînt strîns unite alcătuind 
un tot, unul și nedăspărţit, prin originalitatea de imaginaţie 
„a poetului, şi ne face să le vedem. 

Mai puţin însă .vedem bine când poetul ne spune: (50) 

—Inainte—strigă Fât-Frumos calului care sbura asemenea unui 
demon urmărit de un Vlestem prin negura nopții. :Luna palidă 
prin nori suri ca o față limpede prin mijlocul unor vise turburi 
și seci. 

“mai întâi, pentru-că comparaţia cu demonul ce fuge de 
blestem nu este potrivită pentru Făt-Frumos, pe care-l iu- 
-bim, ei pentru Miază-noapte; comparaţia cu fața limpede 
-care trece «prin mijlocul unor vise turburi şi seci» nu ne-o 
putem clar închipui. De aceea şi partea aceasta. nu este 
„aşa de poetică precum sint cele-l-alte părţi: nu are îndes- 
tul aparenţa adevărului pe care trebue s'o aibă ori-ce poesie. 

Iată cum Alecsandri cu ajutorul originalității sale de în- 
-chipuire, întrupează sau sensibilizează ideea: «buturuga mică 
:răstoarnă carul mare» în «Răsbunarea lui Statu-palmă» (51): 

Urieşul Strâmbă-lemne cu-al său gemin Sfarmă-peatră 
Au văzut căzând potopul ş'au trecut potopu ?n not; 

"De când sunt povești în lume şi se spun pe lângă vatră, 
Ei due zile cu piticul-Statu-palmâă-barba-cot. 

Amândoi pe-o vale verde, la picioarele—unui munte, 
Lungiţi, unul lângă altul, stau grăind în limba lor. 
Dar ei sint în neastâmpăâr, Când şi când pea lor frunte 

O gândire ?ntunecată se întinde ca un nor. 

— «O cunoşti pe Trestiana, frate? zice Strâmbă-lemne, 
— «O cunosc!.,, când se arată, soarele îi face semne, 

«Căci de când Ileana mândră n'a vâzut el așa floare... | 

«Ca Ileana Cosinzeana fata-i ruptă chiar din soare!» ”



41 

  

— «Bine zici, dar nu-mi stă “n minte cum Paşa frumoasă fată 
«Buturuga Statu-palmă au putut să fie tată!» 
— «Pomul nalt, frumos răsare din semînţa cea măruntă. 
*Ș'apoi ştii tu că Pepelea, vornicel i-au fost de nuntă !...3 
Urieşii, stând pe coate, au trântit un hohot mare, 
Cât s'au r&sunat pămîntul într?o lungă depărtare, 
Şi toți vulturii din codrii ridicându-se pe vânt,. 
S'au 'nălţat în nori să vadă, te minune-i pe pămînt? 

Apoi iar, căzând pe gânduri, Sfarmă-peatră zice: «Frate, 
«Câte stânci de aur pline şi de petre nestimate 
* Le-aș da toate Trestianei, toate zestre ca să-i fie, 
«De-ar voi cu mine, frate, să se lege ?n cununie». 
— «Ca şi tine, zice grabnie Strâmbă-lemne, ca şi tine, 
«Câte lunci, păduri şi codrii de cântări şi de îlori pline, 
“Câte păsări vii, măestre. şoimi şi pajuri năsdrăvane, 
«Păuni mândri, fulgi de soare, dulci minuni aeriane, 
“Câţi lei. pardoşi, căprioare, cerbi cu coarnele de aur, 
=Cuiburi de privighetoare, cuiburi scumpe de balauri, 
-Frunzi şi fructe, umbra dulce şi codreana armonie, 
“Toate-ar fi a Trestianei de-ar voi a mea să fie» 
— A ta! strigă Sfarmă-peatră în văzduh, făcând un salt 
Şapucând în a sa mână un gigantic bolovan. 
— <A mea!» strigă Strâmbă-lemne. ridicând un. stejar ?nalt 
Și 'nvârtindu-l pe de-asupra-i ca un groasnic buzdugan. 
Iată că un răcnet jalnic sus pe munte se aude! 
Urieşii se 'ntore iute, părăsind armele crude, 
Şi zărind pe Statu-palmă. de-a lungul. pe deal „sărind, 
Şi 'ncurcat în a sa barbă ca un ghem rostogolind. 
Sfarmă-peatră-i ţine calea şi-l ridică 'mcet pe palmă. 
— <Săriţi, voi, urgia lumii! săriți! ... ţipă Statu-palmă, 
-Răsturnaţi copaci în codri, măcinaţi dealuri şi stânci, 
«Astupaţi cărări și drumuri, turburaţi apele-adânci, 
«Puneţi stavili ne'ntrecute sus, din ceruri până jos... 
«Trestiana, Trestiana, mi-a răpit-o Făt-frumos ! 
— <Făt-frumos pe Trestiana !>... strig” turbaţii urieși 
Alergând, unul spre codri, cel-l-alt spre munţii pleși. 
Atunci lumea îngrozită crezu că-i peri norocul! ,.. 
Sfarmă-peatră, cu largi pasuri, calcă munte după munte, Trece riuri fără poduri și prăpastii fără punte, - Lăsând urme de cutremur la tot pasul, în tot locul!
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Unde vede-o stâncă ?'naltă el o macină cu palma, 

Bolovanii sub picioare dau de-a dura, dau de-a valma 

Și cu peatra măcinată și cu petrele-aruncate 

EI ezeşte, bate, umflă riurile turburate. 

-Culmele tree peste şesuri, apele trec peste maluri, 
Valuri mari se sparg în sgomot, repezite peste dealuri, 
Dar. nici clocotul lor, aprig, clăbucind, ferbând în spume, 

Nici chiar troncătul de sdraveni bolovani în rostogol 

Nu'ngrozesc ca Urieşul ce s'arată crud la lume 

Cu fălci negre scârşnitoare, cu ochi roși, cu peptul gol. 
E! apare pe sub nouri ca un munte de turbare 
Ce ameninţă pămîntul să-l turteascăm răsbunare! 

Ca şi dînsul Strâmbă-lemne, uragan de vijelie, 

Intră'n lunci, păduri şi codri ducând viscol, ducâud larmă: 

Plopul nalt Ya lui suflare ca o creangă se mlădie, 

Ulmul cade, fagul crapă şi ştejarul gros se darmă. 

El pătrunde prin desime, trece iuie prin zăvoae, 

Şi sub braţul s&u puternic totul pârâe, trosnește, 

Tot se rupe, se râstoarnă, se suceşte, se îndoae 

Ş'un troian de crengi, de arbori pe-a lui urmă se clădește. 

Iată însă mândrul soare că să'ntunecă de-un nor! 
Urieșii stau buimatici, fumegend de-a lor sudoare, 
Ridic” ochii, și pe ceruri văd trecând în sbor, drept soare, 

Fet-trumos cu Trestiana pe-un cal sprinten sburător, 

Trestiana, r&sturnată lâng'un sîn plin de iubire, 

Strălucea zimbind în aer ca un vesel meteor. 
Fât-frumos cu pâr de aur se părea că'n fericire 

Duce raiului din stele al pămîntului odor. 
Pept la pept, gură la gură, ochi în ochi duios privind 

Se ducea, perechea dulce, ca prin vis călătorină, 

Urlă'n vaet Urieșii!... Amândoi, cuprinşi deodată 
In vertej de nebunie, se fac Dunăre turbată 

Şin văzduh încep s'arunce, improșcând ca doi vulcani, 

Cei mai groși ştejari din codri, cei mai sdraveni bolovani. 

Sbor copacii către soare, stâncile prin nouri sbor, 
Şi din cer, ca să-i sdrobească, ele cad pe capul lor!
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Spun poveștile c'atuncea Statu-palmă dintrun plop 
Chicoti ... apoi călare sări pe-un epure schiop 
Și privind la Urieșşii, morţi pe munte şi pe vale, 
Zise: «Mica buturugă carul mare mi-l pră&vale!.. > 

(V. Alecsandri « Legende»). 

Urieșii Strâmbă-lemne şi Sfarmă-peatră, piticul Statul- palmă, ca și fie-sa Trestiana Și voinicul Făt-frumos, fac parte din lumea închipuirii nu din lumea realităţii. In acea lume ei însă vorbesc şi lucrează potrivit cu firea lor; vor- bele şi faptele lor se potrivesc şi se imbină așa de bine unele cu altele, așa de firesc, că ne mișcă întocmai ca şi când am şti că sînt adevărate. 
Mai întâi urieșii iubese pe Trestiana. Vedem aceasta din „îngrijirea lor, din entusiasmul ce-l arată pentru frumuseţea fetei, din vorbele lor. Când Sfarmă-piatră pare că se îndo- esce că piticul Statu-palmă a putut să-i fie tată, amândoi în- cep să rîdă, dar să rîdă, ca niște adevtraţi urieși ce sînt: (52) 

+... Stând pe coate au trântit un hohot mare -. 
Cât sa r&sunat pămîntul într? lungă depărtare, 

. Şi toţi vulturii din codri, ridicându-se pe vent, 
S'au ?nălțat în nori să vadă, ce minune-i pe pămînt? 

Darurile pe care le-ar face, dacă ar avea parte să ia pe Trestiana de soţie, sînt potrivite cu puterea și averea lor, 
Sfarmă-piatră i-ar da «stânci de aur» și «pietre nestimate», iar Strâmbă-lemne toate minunile din păduri și poene; iar când se iau la ceartă, din gelozie, Sfarmă-piatră se înar- mează cu <un gigantice bolovan», iar Strâmbă-lemne cu «un stejar nalt». Şi apoi pe Statu-palmă-barba-cot ce bine-l vedem. : (53) 

.. de-alungul pe deal sărina 
Șincureat în a sa barbă ca un ghem rostogolina. 

şi ce frumos Sfarmă-piatră (54). 
îi ţine calea și-l ridică'ncet pe palmă. 

Și faptele urieşilor, când înșelaţi de Statu-palmă, sînt mi- nunat de potrivite cu firea fie-căruia. Sfarmă-piatră: „(55) 
Cu largi pasuri calcă munte peste munte, 
Trece rîuri fără poduri și prăpastii fără punte,
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Lăsând urme de cutremur la tot pasul în tot locul, 
Unde vede-o stâncă 'naltă el o macină cu palma 
Bolovanii sub picioare dau de-a dura, dau de-a valma 
Şi cu piatra măcinată şi cu pietrele-aruncate 

El ezeşte, bate, umflă rîurile turburate. ... 

Iar Strâmbă-lemne: (56) 

Plopul ?nalt Pa lui suflare ca o creangă semlădie 
Ulmul cade, fagul crapă și ștejarul jos se darmă.... 

Tot se rupe se răstoarnă, se sucește se îndoae 
Și-un troian de crengi, de arbori pe-a lui urmă se clădește. 

Minunat vedem apoi pe Făt-frumos, fugind cu Trestiana: (57) 

Iată însă mândrul soare că sentunecă de-un nor. 
Urieșii stau buimatici, fumegând de-a lor sudoare : 
Ridic” ochii, și pe ceruri răd trecend în sbor, drept soare, 
Făt-frumos cu Trestiana pe-un cal sprinten sburător. - 

Mai puţin bine însă vedem-—și de aceea şi partea aceea e 
mai slab închegată de imaginaţia poetului—în partea ce ur- 
mează (58) cum stă Trestiana în braţele lui F&t-frumos. Urieşii 
se uită şi-i văd drept soare, dar drept soare nu-i putea să-i 
vadă așa de bine cum vrea să ni-i arate poetul: aparenţa 

adevărului din acea parte lipsește și, odată cu ea, şi poesia. 
III. Complexul de gândiri şi simţiri dintr”o bucată poe- 

tică poate fi ţinut strîns legat într'un tot, unul şi nedes- 
părţit, împrejurul ideii de desvoltat, prin ajutorul origina- 
lității memoriei sau ţinerii de minte. Multe lucruri ne trec 
pe dinainte, dar pe foarte multe le uităm şi pe foarte puţine 
le reținem. Pe aceste lucruri de care ne aducem aminte le 
putem îmbina, lega unele cu altele, cu ajutorul originalității 

„. memoriei noastre așa încât cei ce iau cunoștința de ele — 
deși poate n'au 'cunoscut în viaţa lor nimic care să semene 
cu ele — să le simtă că sînt adevărate. Acele amintiri având: 
aparența adevărului, alcătuesc adevărate bucăţi de poesie. 

Iată cum descrie Jon Creangă în «Amintiri de copilărie» 
(59) o parte din viaţa sa de școlar: | 

Fi, Ei! toate buhe și frumoase la vremea lor, dar de acum 

trebue să ne mai punem și câte peo leacă de carte, căci mâne, 
poimâne vine vacanţia de Crăciun şi noi stricăm pânea părinţilor 
de geaba; nimic fără cheltueală, și banii nu se iau din drum.—
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Unul cu altul la unloc aveam acum la începutul postului vr?o 
patru, cinci ulcioare de oloiu, trei-patru saci de făină de păpuşoi, 
câte-va ocâ de pește sărat, perje uscate, fasole, mazăre, bob, 
sare și lemne pentru câte-va săptămâni, căci stam la masă toți 
împreună, făcând mâncare cu rândul, fie-care dintr'al seu pentru 
o 7i. Insă Oșlobanu, care mânca cât șeapte-spre-zece, ne cam pu- 
sese pe gânduri. Tată-s&u, popa Nicolae, nu-i vorbă, avea de unde 
să-i trimeată; dar «ce-i în mână;:nu-i minciună. 

Multe sînt de făcut şi puţine de vorbit, dacă ai cu cine te 
înţelege. Mă sfătuesc cu într'o zi cu Gâtlan, aici ar trebui ce-va 
de făcut, să putem scăpa de câţi-va mâncăi, căci tovărăşia nu 
ni se părea dreaptă. Și găsim un mijloe nu se poate mai ne- 
merit: noaptea când vor adormi toți, să punem poştă la talpe, 
cui vam socoti noi, mai ales că vr'o câţi-va adormeau duși, 
cum începea moş Bodrângă a spune la poveşti. Şi, după ce am 
pus Ja cale unele ica aceste, pândim când erau cei-l-alţi duşi 
de acasă și ne apucăm de făcut poște, ca s'avem pe mai multă 
vreme, Câte-va pături de hârtie lipite una peste alta cu seu de 
luminare topit pe lângă foc, puse încet la talpe, când dârme 
omul greu, şi aprinse cun chibrit, mai sfint lucru nici că se 
poate!... Și fiind-că pe Oşlobanu toţi aveau ciudă mai mare, lui 
i-am făcut pocinog întâi. Şi când l-a ajuns arsura la os,a sărit 
din somn, răcnind ca un taur, și nu-şi găsea loc prin casă de us- 
turime. Dar neaflând care-i vinovatul, şi nebizuiudu-se în putere 
a se bate cu toţi, se puse la făcut mătănii și ne blăstâma de-i 
curgea foc din gură, 

Noi însă, en toate blâstâmele lui, mai puindu-i în alte nopţi- 
câte-va poște și, făcându-i-se talpele numai o rană, a fost ne- 
voit să-și iee tălpăşița spre Humulești, lehămetindu-se de popie 
şi lăsând toate merindele sale în stăpânirea noastră. Indată 
după asta, Gâtlan scrise lui Oșlobanu: 

Iubite Oşlobene, . 

— ME închin cu sănătate de la golătate, despoeţii din urmă. 
De n'aveţi ce mânca acolo, poftim la noi să postim cu toţii. 

Al teu voitor de bine, , 

Zaharia. 
mare căpitan de poşte. 

Peste vre-o câte-va dile, am mai tăiat gustul de popie unuia 
care venise în gazdă la noi din proaspăt; Nică a lui Constantin 
a Cosmei, din Humulești, se duse și el cu talpele beşicate pe 
urma lui Oșlobanu. Și cu atâta mai bine; căci tot îşi pierdeau



  

vremea în zadar, Iar Trăsnea, fiind mai chilos şi mai tare de 
cap, răbâă el cât răbdă, şi dacă vede că-l r&sbim cu poştele 
se mută la altă gazdă, luându-și și partea de merinde. Şi cu 
astă rândueală, am rămas noi acum numai trei la Pavel ciubo- 
tarul: eu, Gâtlan, vâru-meu Ioan, poreclit Mogorogea şi moș 
Bodrângă pe de-asupra. Vâru-meu, care văzuse de patima celor- 
I-alţi, luase obiceiu în toată sara, la culcare, a-și coase mânicele 
contășului și vârîndu-și picioarele într'insele, dormea fără 
grijă, vorba ceea: 

Paza bună trece primejdia rea . 
Aproape de Crăciun, Pavel făcu o păreche de ciubote de iuft 

vărului meu Ioan,-cu care era prieten unghie şi carne. Doi 
icusari plătise Mogorogea lui Pavel pentru ciubote. Dar, ce-i 
drept, făceau paralele acele; căci pusese piele bună, de fund, şi 
erau cusute de tocmală. Numai scârţi uitase Pavel să Pue..... 
şi pentru asta râu s'a stricat inima lui Mogorogea .... Noroc 
mare că era o earnă geroasă și omâtul ajuta la scârţiit. 
In vacanţie ne ducem acasă. ș'apoi, vorba ţiganului, cu «Cră- 
ciunul sătulul,...» Costiţe de pore afumate, chiște şi buft um- 
plut, trandafiri usturoeţi şi slânină de cca subţire, făcute de 
casă, tăete la un loc, îripte bine în tigae, și cu mămăliguţă 
caldă se duc unse pe gât. Mai face el țăranul și alte feluri de 
mâncări gustoase, când are din ce le face. ȘI, mulţumită Dom- 
nului, părinţii noştri aveau de unde; căci sărăcia nu se oploșşise 
încă la ușa lor, pe când ştiu eu. Şi să nu-mi uit cuvîntul: pe- 
trecem noi sârbătorile îrumos la părinţi, în Humulești, și după 
Bobotează, ne întorcem iar în Folticeni, la Pavel, mazda noastră, 
Pe la școală mai dam noi aşa câteodată, de formă. Dar, la drept 
vorbind, nici n'aveam ce căuta, câci buceheaua poate s'0 înveţe 
şi acasă, cine vrea. Iar cine nu, ferice de dinsul! Şi eu, unul, 
eram dintr'acei fericiţi; când ce vorba de credinţă, ce-ţi mai 
trebue învăţătură? De la moş Bodrângă zic şi eu că aveai ce 
învăţa; îluerul său te făcea să joci fără să vrei, şi poveştile 
Ini nu-ţi dau vreme de dormit. Afară de asta, mai aveam noi 
cu ce ne trece vremea, când voiam: tencuşa, ba tăbăcăreasca 
sau concina, ba alte ori, noaptea, ne puneam la taclale până se 
făcea ziuă albă. Iar în sârbători o luam hăbăuca prin cele sate, 
pe unde ştiam că se fac hori. În Rădăşeni, sat mare, frumos şi 
bogat, am jucat Ia trei jocuri într'o singură zi; unul de flăcâi 
tomnatici, la care venise fetele cele mai tinere; altul, de flăcăi 
lineri, la care venise fetele cele stătute; iar al treilea, de copi- 
landri, la care venea cine poftea. Flăcăii abia se leg&nau în joe 
şi hora se învârtea foarte încet. Fetele nu așteptau rugate, cu 
Poelica. - 4.
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pe aiurea, ci fie-care desprindea mânile a doi flăcăi, unde-i 
venea la socoteală, spunea bună ziua! şi urma jocul înainte. 
Văru-meu, fudulindu-se cu cioboatele cele nouă, juca numai lângă 
fata vornicului, soră cu crâșmăriţa cea frumoasă din Folticeni. 
Şi Gâtlan, care juca lângă mine, îmi spuse la ureche: 

— Las' că-i vedă tu ce-am să-i fac lui Mogorogea; dei-a tihni 
ziua de azi, păcat să-mi fie! 
— Taci, măi, zic eu, ce mai vorbeşti în bobote; ca s'a mâni 

omul și s'a duce și el acasă. 
— Ei, ş'apoi ? Ce mare pagubă! Vorba aceea: <Dacă s'a da 

baba jos din căruţa d'abia i-a fi mai uşor epei». Şi jucam înainte. 
Seara ne întoarcem la gazdă și Mogorogea, băeat grijuliv, iși 

curăţă ciubotele. frumos și le pune la uscat .pe vatră, cum 
făcea totdeauna. A treia zi, după asta, ciuboatele văru-meu -se 
rup hăbuc în toate părţile.... şi el, supărat la culme, se leagă 
de Pavel, să-i facă altele în locul acelora, or să-i dee banii în- 
dărăpt numaidecât. - 

— Mi-ai pus pele scoaptă, cârpaciule, zise Mogorogea înfu- 
riat; aşa-fel de prieten îmi eşti? haiti! alege-ţi una din două: 
căci alt-fel, dai cinstea pe ruşine; îți trântese ciubotele, de cap. 
Auzitu-m'ai ? 

Pavel, neştiindu-se vinovat, zise cu dispreţ: 
— Ia ascultă, dascăle Mogoroge, nu te prea întrece cu vorba, 

că nu-ţi șede bine; pe cine faci cârpaciu? După ce ai purtat ciu- 
botele atâta amar de vreme, umblând toată ziua în podgheazuri 
şi le-ai scrombăit pe la jocuri şi prin toate corhanele şi cocla- 
urile, acum ai vrea să-ţi dau și banii înapoi, or să-ţi fac în loc altele 
„nouă ? Dar ştii că eşti ajuns de cap! Nu-ţi e destul că nai ameţit 
punându-ţi sfârloagele pe calup, trăgendu-le la șan și ungându-le 
aici pe cuptor, la nasul meu, în toate dimineţele ? Ba de câte 
ori mi-ai pus și.poşte la picioare şi eu, ca omul cel bun, tot 
am tăcut şi ţi-am răbdat. Imi pare râu că ești gros de obraz! 
„Ei las, că te-oi sluji eu de acum, dacă ţi-e vorba de așa! 

— Ce spui, cârpaciule, zise văru-meu; și tu mă mogorogești? 
d'apoi numai în ciubotele tale am stat eu becisnicule? Incă te 
obrăzniceşti? Acuşi te-oi otânji. cu ce-va, de nu te-i putea hrăni 
toată viaţa ? . Me - 

—. Până ce mâ-i otânji, zise Pavel, eu acuși te cinătuese fru- 
„muşel cu dichiciul: înţeles-ai ? 

Vezând noi că era. cât pe ce să se încaere la bătae, ne pu- 
“nem la mijloc și îi împăcăm cu mare greu: Ion să mai dea 
un irmilic lui Pavel, iar el să-i căputeze ciubotele, și pace bună. 

Mai glumeau ei după aceasta câne-cânește, dar lui Mogoro-
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gea nu-i eşea de la inimă afrontul ce i-l făcuse Pavel. In săptă- 
mâna hărţii sau cârneleaga, Moş Vasile, viind la Folticeni, între 
alte merinde, aduce feciorului stu şi trei purcei grijiţi, gata. 

— Bine ai venit, sănătos, tată; zise Ion, sărutându-i mâna. 
Aşa-i că ne-ai nimerit ? 

— Bine v'am găsit sănătoşi, măi băeţi, răspunse Moș Vasile. 
D'apoi vorba ceea: nimeresc orbii Suceava şi eu nu era să vă 
„nimeresc? Apoi din vorbă în vorbă ne întreabă: Ei, ce mai 
zice Mecetul despre popia voastră? Are de gând să vă dee 
drumul de grabă? căci cu drept să vă spun, m'am săturat de 
atâta sdruncen și cheltueală. : 

— Nu se zice Mecet, ci Catihet, tată, răspunse Ion ruşinat. 
— Na, na, na, Măria-ta! parcă astă grijă am cu acum? Vorba 

ceea: nu-i tanda ci-i Manda; nu-i teiu-beleiu ci-i beleiu-teiu ,.. 
de curmeiu .... Și ce mai atâta inconjur ?.... Mecet, Berechet, 
Pleşcan, cum s*o fi chemând, Ioane, ştiu că ne jupeşte bine, 
zise Moș Vasile. Ș'apoi ci-că popa-i cu patru ochi!.... la mai 
bine rugaţi-vă cu toată inima Sfintului Hărașe (:) Nicolai de la 
Humulești, doar vo ajuta să vă vedeţi popi odată; şi-apoi 
atunci...., aţi scăpat şi voi de-asupra nevoii: bir aveţi a 
da, şi havalele nu faceţi; la mese şedeţi în capul cinstei şi 
mâncaţi tot plăcinte și găini îripte. Iar la urmă, vă plătește 
și dinţăritul.... Vorba ceea: picioare de cal, gură de lup, o- 
braz de scoarță şi pântece de eapă se cer unui popă, şi nu-i 
mai trebue altă-ce-va. Bine ar fi, Doamne eartă-mă, ca feţele bi- 
sericești să fie mai alt-fel!.... dar...., veţi fi” auzit voi, că popa 
are mână de luat, nu de dat; el mănâncă și depe viu şi de pe 
mort. Vedeţi cât de bine trăeşte Mecetul fără să muncească 
din greu ca noi.... Numai.... dă;.... darul se cinstește! , ,.. 
„Ioane, eu ţi-am şi ochit un potcapie, zise Moș Vasile, la pornire. 
Cată de nu te lăsa pe tânjeală; pune mâna pe afiștat (2) mai re 
pede și .vin acasă, căci Ioana lui Grigoraş Roșu, de la NOI, aș- 
teaptă cu nerăbdare să-ţi fie preuteasă. Mai rămâneţi cu sănă- 
tate, dascăle Zaharie și nepoate, că.eu m'am dus, 
"— Mergeţi sănătos, Moș Vasile, zicem noi, petrecându-l până 

în colo; și v& rugăm spune-ţi părinţilor, din partea noastră, că 
ne aflăm bine și îi dorim. 
După ce,se duce Moș Vasile, eu zic lui Ion cu binişorul : 
— Vere, ia să frigem în astă seară un purcel de ceia, că tare 

mi-i dor! Mogorogea nătâng şi sgârcit cum era, începe a striga 
la mine: 

  

1) Ierarh, 
2) Atestat,
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— Mă! ia ascultați, eu nu-s Nică Oșlobanu, să mă Suciţi cum vreţi voi.... Cu ce mă hrăniţi, cu aceca am să vă hrănese. Nu vă dau nici o "bucăţică de purcel, măcar să crăpaţi. — lar de nu, cel ce zice, răspunde Gâtlan. 
— Amin! bleştese eu, cu jumătate de gură. 
— Și eu mă anin, spuse Pavel de după sobă. 
— Amin, neamin, ştergeţi-vă pe bot despre purcei, zise Mo- gorogea cu ciudă; înţeles-a-ți? Nu tot umblați după bunătâţi; mai mâncaţi și răbdări prăjite, că nu v'a fi nimica, ” — Ia lăsaţi-l încolo, măi, sta-i-ar în gât pe ceea lume, zise „Zaharia. Şi ne punem, dragă Doamne, la învăţat. Insă, fie vorba între noi, nu ne era a învâţa, cum nu-i e cânelui a linge sare. In sobă arsese un foe strașnie,îl învelisem şi astupasem, căci cra ger afară. Moș Bodrângă se încurease nu ştiu pe unde în sara aceea, și Pavel, neavând de lucru ca alte dăţi, se culcase de vreme. Iar Mogorogea, nădăjduindu-se în potcapicul tătâne- său, adormise înaintea lui Pavel, cu picioarele în mânicile con- tășului, după obicei, și horăia zdravân. Vorba ceea: «lasă-mâi să te las!» Mai târdiu Stingem și noi lumînarea și ne cul- 

căm; însă nu puteam adormi, gândindu-ne la purcel. . 
— Măi Zahario, nu mai ai tu oare vre-o poștă de cele unde-va? zic eu încet. 
— Nu bre, răspunse Zaharia și mai încet, și Doamne! ce bine ar fi să trântim una lui Mogorogea. Dar până la poştă, 

până la nu ştiu ce, na cuţitașul meu, tae încetişor cusutura de la mânica lui Mogorogea în dreptul unei talpe, dă-i o pâr- leală bună cu niște chibrituri de este, care ard mocnit, și las, dacă i-ar mai ticni pureeii.... Numai cată de nu te mocoşi atâta... 
— Adă cuţilaşul încoace, zie cu, şi la toată întâmplarea, cred că nu mă vei da prin șperlă şi nu-l vei lăsa să mă bată! 
— Nici vorbă nu mai remâne, zise Zaharia, dă-i pârleală îna- inte, fără grijă. 
Atunci. ..., îmi ieu inima în dinţi şi fac tocmai aşa, cum fu: sesem povăţuit de Gâtlan: tai cusutura încetişor, şi ţin câtu-ţi-i smocul de chibrituri aprinse la călcâiul vâru-meu, unde era pielea mai groasă, până ce-l răsbește” focul. Şi când răcneşte odată cât ce poate, eu svirrr! chibriturile din mână, țuşti! la spatele lui Zaharia, și începâm a horăi, de par'că dormeam cine știe de când... Ion însă, împedecat cu picioarele în mânecile contășului, căzuse alivanta la pămînt, zvâreolidu-se ca șerpele şi blestemându-ne, cum îi venea la gură... . 
— Vai osânai-var Dumnezeu, să vă osândească, soiuri tică-
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loase, ce sînteţi! “Nimeni n'are cap să se odihnească în casă de râul vostru! Cine oare mi-a făcut șotia?Pe Zaharia şi-Nică, ii aud horăind și nu cred să fi îndrăznit ..... Numai că hoţo- manul de Pavel mi-a îăcut-o..., be-lar tăunii să-l bee, când i-a fi somnul mai dulce! Și încă se preface că doarme, ticălo- sul! Ia să-l învăţ eu a-şi mai bate altă dată joc de om.. Și repede ie cu cleştele un cărbune aprins din vatră, şi cu ainsul pe cuptor la Pavel. Şi cum dormea, sermanul,: cu faţa în sus, îi pune cărbunele pe peptul gol, zicând: 
— Na! sutură-te de făcut șagă cu mine, cârpaciule! 
Munci se aude un râcnit spăimântător și” odată cu răc- nitul, Pavel isbind cu picioarele în sobă, o şi dărâmă la pămînt Și în buimăceala ceea, trezindu-se cu Ion faţă în faşă, unde nu se încinge între dînșii o bătae crâncenă, ș'apoi stă de-i priveşte, «dacă te rabdă inima... 
— Sai, Zaharie, că se face moarte de om în casa asta, şi noi 

avem să dăm seamă, zic eu tremurând ca varga de frică. . 
— Ho, mă! ce vă este, zise Zaharia sărind ca un vultur între dinşii. Casă de oameni de treabă se cheamă asta ? 
Iar eu, amendea, pe uşă afa ră, plângând şi încep a răcni cât îmi lua gura, strigând megieșii. Oamenii. săriră, buimaci, care din cotro, crezând că e foc or ne tae cătanele, Doamne fereşte! căci era oștire nemţească în Folticeni pe vremea aceea. După ze se mântue clăcușoara asta, lumea ne lăsă în cât ne-a găsit şi se împrăștie huiduindu-ne. Să fi văzut ce blăstemaţie şi gălă- 

moz era în casă. Ferestrele sparte, soba dărâmată, smocuri de pâr smuls din cap, sânge pe jos, Pavel cu peptul ars şi Ion cu călcâiul fript, şedeau la o parte gâfâind; eu cu Zaharia, de alta, mirându-ne de cele întâmplate .... iar nevinovaţii purcei, fiind spânzurați întindă la răceală, nu se știe ce s'a făcut!.... Za- haria, de la o "vreme, voind a curma tăcerea zise: a Cântă-le de acum, Ioane, «cei fără prihană, aleluia !> şi nu mai tânji atâta după dinșii; se vede că așa le-a fost scris, miti- teii?.,., 
— Ia nu mai clâmpăni şi tu din gură, măi, răspunse Ion, plin de năduh; aţi tot strigat asupra lor şi eacă vi s'a făcut pe voe, In vorbele aceste. viind și moş Bodrângă chiurliut, începe a-şi face cruce de la ușă, 

-— Ei moşule, zic eu: placeţi cum nc-ai găsit? 
Pavel, care până atunci ş&zuse ca mut,-uitându-se prin casă 

amărit, zise: 

— Ia ascultați, dascălilor: ca să se mîntue toată dihonia 'cărăbăniţi-vă de la mine şi mă lăsaţi în pace... Mă
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Cele ce se povestesc aci sînt lucruri care s'au întâmplat. 
S'ar putea zice că pentru că s'au întâmplat în realitate, de 
aceea ni se par așa de adevărate şi de aceea ne mișcă su- 

„Hetul când luăm cunoștință de ele. Nu însă tot ce se întâmplă 
are 0 așa de vie aparenţă de adevăr; nu tot ce aflăm că 
s'a întâmplat ne mișcă. Lucrurile povestite mai sus ne mișcă 
Și ni se par așa de adevărate, nu pentru-că s'au întâmplat 
ast-fel în realitate, dar pentru-că autorul a Știut să aleagă, 
cu ajutorul originalității memoriei lui, numai acele fapte 
care se leagă între dinsele întrun mod firesc şi ne dă con- 
vingerea că nu se poate să nu se (i întâmplat în adevăr. 
Din această pricină luăm și noi parte cu sufletul nostru la 
realitatea pe care le-o ă via aducere aminte a poetului, 
şi ne simţim mișcaţi de ea. | 

Ideea împrejurul căreia se pot aduna toate faptele po- 
vestite în bucata de mai sus este aceasta: «candidaţii la 
preoţie în Fălticeni, în gazdă la Pavel ciubotarul, părăsesc 
această gazdă din pricină că unii mai fără grijă au ciudă 
pe cei-l-alţi care prea se îngrijesc de ei însi-și şi prea puţin 
se gândesc la cei-l-alţi». Primul motiv care contribue Ia împli- 
nirea acestui fapt este ideea lui Nică a lui Ştefan a Petrei 
(Ion Creangă) și a amicului s&u, Zaharia Gâtlan, de a scăpa 
de câţi-va «mâncăi». Ii vedem cum fac poşte şi cum îi fac 
<pocinog» mai întâi lui. Oșlobanu care îi cam pusese pe 
gânduri, fiind-că «mânca cât şeapte-spre-zece». Par'că-l vedem 
și-l auzim: (60) 

Şi când l-a ajuns arsura la os, a sărit din somn, răcnind ca 
un taur şi nu-și găsea loc prin casă de usturime, 

Şi apoi: (61) 
nebizuindu-se în putere a se bate cu toţi, se puse la făcut m&- 
tănii și ne Dlestemă de-i curgea foc din gură. 

Lui Oșlobanu, nici vorbă, fiind-că nici nu prea-i era a carte, 
i se lehămetește de popie, lasă merindele și-și ia «tălpășița» 
la Humulești, satul de unde era, pe când Trăsnea (62) 

«fiind mai chilos și mai tare de cap, răbdă el cât răbdă, şi dacă 
vede că-l răsbim cu poştele, se .miută la altă gâzdă, luându-și 
partea de merinde. 

Cu acest mijloc.inai gonese ei şi pe Nică a lui Constantin 
a Cosmei, «care se duse și el cu talpele băşicate pe urma



lui Oșlobanu». Dar nu pleacă Şi Ion Mogorogea, vărul lui 
Creangă, care ştie să se îngrijească, dobîndind mai întâi prie- 
tenia lui Pavel şi-apoi păzindu-se. In adevăr, el văzând (63) 

patima celor-l-alţi, luase obiceiu în toată seara, la culcare, a-și 
cvase mânicele contăşului și, vârîndu-şi picioarele întinsele, 
dormea fără de arijă. 

Dar tocmai această fire a lui Mogorogea, deosebită de-a 
celor-l-alţi, care duceau o viaţă fără păsare, de ris, de joc 
şi de cântec cu moș Bodrângă, va aduce cele-l-alte motive 
care vor pricinui plecarea /uturor din casa lui Pavel. 

Al doilea din aceste motive e «părechea de ciubote de iuft» 
pe care Pavel i-o face lui Mogorogea cu care «era prieten 
unghie şi carne». Minunate şi făcute ca pentru prieten trebue 
să fi fost ciubotele acele, de vreme ce: (64) 

Doi icusari plătise Mogorogea lui Pavel pentru ciubote, căci 
pusese piele bună, de fund, și erau cusute de toemală. 

Se duc ei pe acasă de vacanţia Crăciunului și simţim în 
toată puterea ce va să zică «cu Crăciunul sătulul...,> când 
ne spune cum (65) 

costiţe de pore afumate, chiște şi buit umplut, trandafiri us- 

turoeţi şi slănină de cea subţire, făcute de casă, tăete la un loc, 
îripte bine în tigae și cu mămăliguţă caldă se duc unse pe gât; 

iar după vacanţie îi vedem pe toţi lăsând cartea şi umblând 
pe la hori prin sate, și pe Mogorogea care, (66) 

fudulindu-se cu ciubotele cele nouă, juca numai lângă fata vor- 
nicului, soră cu crăşmăriţa cea frumoasă din Fălticeni. 

Atât îi este lui Gâtlan care pune gând rău ciubotelor. In 
"adevăr Mogorogea, (67) 

"băiat grijiliv, îşi curăţă ciubotele frumos şi le pune IA uscat 
pe vatră cum făcea totdeauna; 

dar când autorul ne spune apoi că (68) 

a treia zi, după asta, ciubotele vâru-meu se rup hăbuc în 
toate părţile 

presimţim cu claritate că trebue să fi fost împinse prea 
spre foc de Gâtlan. E natural ca Mogorogea, care e un ego- 
ist, să arunce vina pe Pavel că nu i-a pus piele bună, şi să-şi
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ceară îndată banii înapoi; dar din răspunsul lui Pavel simţim 
bine pe de o parte că e nevinovat, iar pe de alta că ştie 
minunat să găsească pricina firească a ruperii. ciubotelor şi să scoată la iveală egoismul lui Mogorogea: (69) 

— Ia ascultă, dascăle Mogoroge, nu te prea întrece cu vorba 
că nu-ţi şeade bine. Pe cine faci cârpaciu? După ce-ai purtat ciubotele atât amar de vreme, umblând toată ziua în podgheazuri și le-ai scrombăit pe la jocuri și prin toate corhanele şi coelau- rile, acum ai vrea să-ţi dau şi banii înapoi, ori să-ţi fac în loc altele nouă? Nu ţi-e destul că m'ai ameţit, punându-ţi sfârloagele pe calup, trăgându-le la șan, și ungendu-le:pe cuptor, la nasu- -meu,.în toate dimincţile?... , , 

Se 'mpacă ci, dar din împăcare sa vede că Mogorogea 
ştie să rupă de la altul și să-și facă treburile. El dă numai 
un irmilie lui Pavel, iar acesta îi căputează din' nou ciu- botele. Simţim din toate acestea firea lui Mogorogea, care 
se *ngrijeşte prea mult de sine, puţin păsându-i de alții, și înțelegem că această fire nu e pe placul tovarășilor lui. Ciu- botele lui Mogorogea au darul mai întâi să inteţească 
asupră-și ciuda tovarășilor lui, şi al doilea să-l facă să piardă cu desăvârșire prietenia lui Pavel. Şi unul și altul „dintre aceste fapte provin din firea lui cea egoistă,pe care 
o pricepem din ce în ce mai mult şi care trebue să ducă 
la- un desnodămiînt. | 

Al treilea motiv este vizita lui «moș Vasile» câre aduce 
trei purcei <grijiţi gata» lui Mogorogea. Acest motiv pune 
cu desăvârșire în lumină firea lui-Mogorogea şi provoacă 
desnodămîntul. Mogorogea, care se ştie în stăpânirea a trei 
purcei și se gândeşte cu fudulie la «poteapicul» făgăduit de 
tată-s&u și la «Ioana lui Grigoraş Roșu» care așteaptă cu 
nerăbdare să-i fie preuteasă» — și-arată pe deplin firea sa 
de om care numai la sine se gândește: (70) | 

— Mă, ia ascultați; eu nu-s Nică Oșlobanu, să mă suciţi cum vreţi voi..., Cu ce mă hrăniţi cu aceea am să vă hrănesc. Nu vă dau nici-o bucăţică de purcel, măcar să crăpaţi. : 
— Iar de nu cel ce zice, respunde Gâtlan. 
— Amin, bleştesc eu, cu jumătate de gură. 
— Și eu mă anin, răspunse Pavel de după sobă, , 

Simţim acum că: Mogorogea are să paţă ce-va; toţi sînt
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contra lui. Şi, în adevăr, noaptea pe când moș Bodrângă e 
dus şi Pavel culcat, Gâtlan învaţă pe Nică cel îricos, dar 
plin de curaj când e sub apărarea lui Gâtlan, să tae contășul 
lui v&ru-său și, în lipsă de poşte, să-i ardă talpa cu 'chi- 
brituri. Şi sîntem pe deplin convinși că cele ce ni se spune 
că s'au întâmplat, aşa s'au întâmplat: (71) 

Atunci... îmi iau inima în dinţi şi fac tocmai așa, cum fuse- 
sem povăţuit de Gâtlan : taiu cusutura încetișor, și ţin câtu-ţi-i 
smocul de chibrituri aprinse la călcâiul văru-meu, unde era 
pielea mai “groasă, până ce-l resbește focul. Şi când răcnește 

"odată cât ce poate, eu svârr! chibriturile din mâni, ţuștiu la 
spateie lui Zaharia, și începem a horăi, de par'că dormeam 
cine ştie de când!... Ion însă, împedicat cu picioarele în mâ- 
necile contăşului, căzuse alivanta la pămînt, svâreolindu-se ca 
şerpele și blestemându-ne, cum îi venea la gură. 

Și pentru-că lui Mogorogea «nu-i eşea de la inimă a- 
frontul ce-i făcuse Pavel» când cu stricarea ciubotelor, ne- 
greşit pe Pavel trebuia să-i cadă prepusul că l-a pârlit cu 
chibriturile. Şi iarăși pentru-că Mogorogea ţinea aşa de 
mult la sine, negreşit că r&sbunarea lui trebuia să fie ne- 
săbuită şi să dea pe faţă firea lui, prev&zătoare, în cas de 
liniște, dar necumpănită în cas de turburare.... (72) 

Și repede ia cu cleștele un cărbune aprins din vatră, şi cu 
dinsul pe cuptor la Pavel. Şi cum dormea, s&rmanul, cu faţa 
în sus, îi pune cărbunele pe pieptul gol, zicând:. 

— Na, satură-te, de făcut șagă cu mine, cîrpaciule! 
Atunci se aude un răcnit spăimântător și odată cu răcnitul, 

Pavel, isbind cu picioarele în sobă, o şi dărâmă la pămînt. Și 
în buimăceala ceca, trezindu-se cu Ion faţă în îaţă, unde mi se 
încinge intre dînșii o bătae crâncenă; ş'apoi stă de-i privește 

" dacă te rabdă inima... 

Intervenirea lui Zaharia ; ţipetele lui Nică ce atrag pe ve- 
cini; huidueala acestora după-ce vâd că ţipetele erau pen- 
tru nimica toată; «blestemăţia» și <gălămozul» din casă; dis- 
pariţia faimoșilor purcei; vorbele lui Gâtlan: 

cântă-le de acum, Ioane, «Cei fără prihană aleluia» și nu mai tânji 
atâta după dinşii; se vede că aşa le-a fosteseris mititeii — 

apoi venirea lui moș Bodrângă care «incepe a-şi face cruce 
de la ușă», toate due către desnodămîntul așteptat: (73)
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Pavel, care până atunci şezuse ca mut, uitându-se prin casă 
amărit, zise: 
— Ia ascultați dascălilor, ca să se mântue toată dihonia, ia 

cărăbăniţi-vă de la mine şi lăsaţi-m& în pace! 

Toate aceste amintiri alcătuesc un tot, se sprijinese una 
pe alta, se ajută şi se întregese una pe alta prin felul par- 
ticular al originalității de memorie a poetului. Acest tot 
unitar ne mișcă nu pentru-că știm că lucrurile ce alcătuese 
cuprinsul lui s'au întâmplat în realitate, dar pentru că po- 
etul le spune ast-fel, în cât par'că s'ar întâmpla acum îna- 
intea ochilor noştri; poetul adică a avut putinţa să le dea a- 
parenţa adevărului. Această bucată dar, deși cuprinde numai 
amintiri, este poetică. 

IV. Complexul de gândiri și: simţiri dintr'o bucată de 
poesie mai poate fi, în fine, ţinut strîns împrejurul ideii 
de sensibilizat, prin originalitatea gândirii adică prin felul 
particular al poetului de a lega între dinsele deosebitele ju- 
decăţi prin care ni se explică un lucru care ezistă sau a 
ezistat în realitate. Noi ştim că întru cât un scriitor explică 
și caută să ne facă să pricepem prin deosebite judecăţi cum 
e, cum s'a întâmplat sau cum se întâmplă un lucru, e? face 
prosă. Nu toţi scriitorii însă explicându-ne un lucru leagă 
în acelaş fel deosebitele judecăţi ce-i servă la explicare. 
Unii le leagă într'un fel și ne face să pricepem cu claritate 
lucrul dat, dar acest fel de legătură nu ne face să simțim 
şi realitatea acelui lucru ; îl înţelegem dar nu-l simţim ca 
cum am fi în contact direct cu ființa lui. Alţii le leagă 
întwalt-fel şi ne fac nu numai să-l pricepem cu claritate 
dar să şi simţim întreaga lui realitate. Aceştia din urmă 
au originalitate de gândire. Ei dau lucrurilor descrise o 
strălucire pe care ele nu o au în realitate. Această strălucire, 
deşi nu provine de la lucruri, totuși pentru că e potrivită 
cu firea lor, nu numai nu le întunecă, precum se întâmplă 
când subiectitatea autorului e prea bătătoare la ochi (Ex. 
9, 10, 13, 14), ci şi le luminează, făcându-le mai clare pentru 
înțelegerea noastră. Ea este creațiunea autorului și are a- 
parenţa adevărului: ca constitue partea de poesie a prosei 
scriitorului — e farmecul ei. 

La începutul articolului «Progresul Adevărului» d. Titu-
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Alaioreseu caută să ne explice că «numai aceia sînt a- 
devăraţi scriitori care în momentul lucrării se gândese 
numai la perfecţia acelui lucru, uitându-și interesele lor per- 
sonale». Iată cum ajunge să ne impună facă şi să pricepem 
şi să simțim această idee: (74) 

Mulţi scriu și multe se scriu în literatura lumii ; multe idei 
„trecătoare, foarte multe păreri greșite, unele adevăruri şi din 
când în când o creaţiune frumoasă. 

Regele egiptean Thamus, după spusa lui Plato (Pheaedrus 
LIN), din adânca vechime îşi arătase temerea, că mare strică- 
ciune va aduce scrierea între oameni, slăbindu-le memoria, des- 
vățându-i de la propria gândire şi deprinzându-i mai mult cu 
părerile altora despre înţelepciune decât cu însu-și înțelepciunea. 

La noi, ce e drept, se scrie mai puţin, dar tot se serie câte 
ce-va, şi poate nu se va găsi de prisos ca să ne întrebăm odată 
întrun mod mai general: pentru ce seriem? | 

Scriem pentru a r&spândi gândirea mai departe decât o duce 
vorba. Vorba nu poate trăi mult nici în timp; nici in spaţiu. 
Rostită acum, ea amuţeşte apoi; auzită aici, ea se pierde acolo 
Une-ori o prinde cel ce o.aude şi îşi aduce aminte de ea,o 
poartă din loc în loc. Dar tot nu mai este vorba dintâi: adu- 
cerea aminte e necredincioasă, vorba purtată de altul nu e gân- 
dul vorbitorului, ei graiul purtătorului. 

De aceea sunetul trecător caută a se transforma în literă sta- 
tornică şi ideea ast-fel intrupată, spărgend marginele spaţiului 
şi momentului, tinde a străbate în depărtarea locurilor şi în 
viitorul timpurilor. 

Dar ce idee merită această transformare? Ce simţire poate 
Îi menită a eși din marginea firească a simplului graiu şi a 
se răspândi întrun popor întreg, poate în lumea întreagă din 
Seneraţie în generaţie ? | | . E 
Numai acea idee şi acea simţire care, prin cuprinsul ei şi din 

chiar isvorul ei s'a înălţat peste interesul strîmt al individului 
și a găsit în corpul celui ce-o produce acel prisos al concep, 
țiunii care îi dă valoare universală. 

Nu scopul de a ajunge la un folos individual prin scriere; 
nu deșertăciunea de a te vede trecut printre autori ; nu ambi- 
ţiunea de a intrece pe alţii — nu aceste impresii personale îţi 
dau dreptul de intrare în literatură. Numai entusiasmul imper- 
sonal pentru ceea-ce știi că este adevărat în gândirea ta și pen- 
tru ceea-ce simţi că este frumos în închipuirea ta, numai 
.aceasta-ţi pune pe frunte semnul celor chemaţi. Şi dacă un tîn&r
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cu. minte şi cu inimă, dar care se indoeşte încă de sine, ne-ar 
întreba «prin ce să cunosc, dacă sînt dintre cei aleși?» i-am 
râspunde râpetând un aforism zis bunioară: Acela are vocaţi- 
une care în momentul lucrării se uită pe sine. 

Căci ceea-ce împedică pe atâţia oameni, de altminteri inteli- 
genţi, de a vedea bine, de a gândi adevărat şi de a scrie fru- 
mos, și ceea-ce-i condamnă a rămâne totdeauna. mediocri, este 
tocmai mărginirea mediocrităţii lor în interese exclusiv indi- 
viduale. Prin negura egoismului, nu străbate lumina adevâru- 
lui, nici căldura frumosului. 

„Aşa dar: entusiasmul impersonal — eacă semnul hotărîtor al 
celor chemaţi. 

(Zita Maiorescu «Critice>). 

Ca să desvolte ideea dată, ne arată mai întâi, în câte-va 
judecăţi legate întrun chip particular, strîns și lămurit, ce 
de lucruri de prisos se scrie în lume: (75) 

Mulţi scriu şi multe se scriu în literatura lumii ; amaelte idei 
trecăloare, foarte. multe păreri greșite, unele adevăruri şi din când 
în când o creațiuue frumoasă. . 

Un altul sar fi. mulțumit să zică, cu aparenţă de mai 
mare claritate (76): . ” 

In literatura universală se scriu' foarte multe scrieri rele și 
prea puţine scrieri bune, 

dar nu ne-ar fi făcut să simţim realitatea deplină a acestei 
idei, precum ne face autorul enumerând într'o gradaţie as. 
cendentă-descendentă din punctul de vedere al cantității 
(«multe», «foarte multe», «unele» și «din când în când o») 
şi într'o gradaţie descendentă-ascendentă din punctul de ve- 
dere al calităţii («idei trecătoare», «păreri greşite», «adevă- 
ruri», «creaţiune frumoasă»), cuprinsul caracteristic al ace- 
lor deosebite scrieri, 

Tot aşa, în loc de prosaica proposiţiune: «în literatura 
universală se scriu foarte multe scrieri:, autorul ne arată 
şi pe scriitori și scrierile lor, zicând «mulți scriu şi multe 
se scriu», iar în loc de cuvintele șterse «literatura univer- 
sală» pune «literatura lumii», întrebuinţând un cuvînt mai 
plin de înţeles pentru cugetarea românescă. — Aceste legă- 
turi de judecăţi, aceste expresiuni care ne dau mai viu re- 
alitate obiectului nu sunt greşite ca cele despre care am
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vorbit mai sus ($ 4, 1) pentru că pe când acelea erau vorbe | care nu adăogau la înţelesul lucrului de explicat «pu-l com- 
plincau făcându-ne să-i simţim mai mult realitatea: acestea 
din contră au rolul de a ne face să simţim cât de real e 
obiectul dat (în casul de faţă ideca desvoltată), fără ca 
printr'aceasta să se întunece câtuși de puţin claritatei ana- 
lisei deosebitelor sale părți constitutive, 

După ce ne arată ce de lucruri de prisos se scriu în lume, 
autorul ne aminteşte, în judecăţi ceva mai puţin strînse, dar 
tot aşa de clare, că încă «din adânea vechime» oamenii se 
temeau că scrierea are să aducă o «mare stricăciune». Şi 
când zice din «adânca vechime» zice adevărul, pentru că 
e vorba de «regele egiptean Thamus», iar când zice «mare 
stricăciune», pentru oameni spune un lucru conform cu re- 
alitatea, şi ne face să simţim această realitate zicând că 
le slăbește (77) 

memoria, desvițându-i de 'la propria gândire și deprinzân- 
du-i mai mult cu părerile altora despre înţelepciune decât cu 
însa-și înţelepciunea. | 

E natural ca să se întrebe acum, după-ce știm «marea 
stricăciune» a scrierii cu ori-ce preţ: «pentru ce scriem» ? Şi 
ne face minunat nu numai să înţelegem, dar și să simțim 
că. scriem pentru <a ne răspândi gândirea mai departe 
decât o duce vorba» (78): ' 

Vorba nu poate tiăi nici în- timp, nici în spaţiu. Rostită acuin, 
ca amuţește apoi; auzită aici, ca se pierde acolo. Une-ori o prinde cel ce o aude şi îşi aduce aminte de ea, o poartă chiar din loc în loc. Dar tot nu mai este vorba dintâi: aducerea aminte e necredincioasă ; vorba puriată de altul nu e gândul vorbitorului, ci graiul purtătorului, 

Acelaș lucru l-am fi putut exprima, poate tot așa de clar pentru minte, dar rece şi lipsit de realitate pentru simţire: (79) 
Vorba dispare îndată ce am pronunțat-o; ea nu se aude decât la o mică distanță împrejurul nostru și nu se poate păstra pentru viitor. Une-ori cel ce o aude o spune și la alţii, dar 0 spune în mod schimbat pentru că memoria nu poate repro- duce perfect ceea-ce a îmmagazinat. Ea nu se mai potrivesce cu gândul celui ce-a spus-o întâi, pentru că e modificată de cu- getarea celui ce-o comunică,
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Comparând aceste două bucăţi vedem îndată deosebirea 

dintre ele și pricepem că superioritatea celei d'întâi constă, 
în abundența sau strinsa legătură a judecăților, în modul 
lor particular de succesiune, şi în întrebuințare de expresii, 
care înlesnesc nu numai claritatea judecăților, dar ne face 
să simţim şi realitatea lucrurilor ce aceste judecăţi exprimă. 
Urmărind această analisă 1) dovedim că deşi această bu- 

cată are fond de prosă întru cât autorul voește să ne es- 
plice un lucru real (în casul de faţă o idee), —totuși ea 
are şi o strălucire poelică pe care o dobândeşte de la ori- 
ginalitatea de gândire a autorului. Această originalitate 
reese din abundența judecăților, din felul de a le lega și 
din calitatea expresiilor întrebuințate; ea dă unitate tutu- 
lor gânâirilor din această bucată, şi ne face nu numai să 
le pricepem (adică nu numai e o bună prosă), ci şi să sim- 

ţim realitatea lor, prin aparenţa adevărului ce le-a comu- 
nieat-o originalitatea de gândire a autorului, are adică şi o 
parte de poesie, — farmecul sau strălucirea. poetică, 

Această strălucire poetică devine din ce în ce mai covâr- 
şitoare pe măsură ce scriitorul își pune mai mult în gând 
să ne misce sufletul cu realitatea unor lucruri decât cu 
explicarea aprofundată a lor.: Aceasta se întâmplă de obi- 
ceiu cu acele lucruri a căror ezplicarea ştiinţifică, pe deplin 
„adevărată, nu e găsită — și autorul pentru a le explica 
e nevoit să recurgă la păreri personale. Cu cât aceste pă- 
veri dau pe faţă mai mult originalitatea gândirii autorului, 
cu atât ele sînt mai poetice. In aceste ceasuri scriitorul de 
obiceiu lasă forma liberă a prosei şi întrebuinţează forma 
versificată, LL Ă 

Iată cum Gr. Alezandrescu în «Epistolă marelui logofăt 
]. Văcărescu, autorul „Primăvereii amorului“» cere de la 
acesta să-l lumineze asupra chestiunii «dacă un scriitor 
se naște numai cu talentul de a scrie, fără să aibă dintr'un 

  

1) Această analisă se va face în clasă cu ajutorul elevilor, notându-se abun- 

denţa judecăților, fireasca lor legătură şi justeţea expresiilor. Ca să de poată face 
mai uşor această lucrare, se va urma procedarea de mai sus — adică se va căuta, 

a se exprima aceleaşi idei cu alte vorbe şi a se compara bucata originală cu imi- 

taţia ci.



început o originalitate hotărită, sau dacă din contra odată cu talentul i se hărăzeşte și originalitatea». (80) 

Tu care ai fost din pruncie al Muselor îavorit, 
Și ca strămoșească avere geniul ai moștenit, 
Cântător al primăverii, ce ai darul a plăcea, 
A fi ?nalt cu deslușire, simplu fără a cădea; 
Care lucruri mici de sine ştii să le mărești frumos, - 
Şi să nu zici niciodată cuvint ce-ar fi de prisos ; 
Dacă mai gândești și astăzi cum atuncea socoteai, 
Când destinat de natură să fiu poet. mă credeai, 
Făr' a-ţi vorbi de folosul bunelor tale poveţi, 
La a mea nedeslușire alerg încă să mâ *nveţi. 

Când nenţeleasa natură, din sinu-i cel roditor, 
Cu talentul poesiei naște pe un muritor, 
(Fâră să mergem departe, atât aş dori să-mi spui) Hotăreşte de o dată şi felul scrierii lui ? 
Mulţi îmi zic cum ca aceasta nu e de tăgăduit, 
Şi că tot omul S'apleacă la ce este mai pornit ; 
Că acela ce n tragădii face patimi a vorbi, 
Nu pot şi în elegie chinurile a descri, 
Dacă iar în cea din urmă ştii frumos să zugrăveşti 
Plăcerea, melancolie, amor, chinuri sufleteşti ; 
A odei cei infoeate ton inalt nu poţi să-l ţii, 
Nici să alergi p'ale slavei pline de sânge câmpii. 
Felurile-s osebite, şi voesce osebit dar: 

- Cinen multe se încearcă, osteneala-i e ?n zadar. 

Eu dar, ce din cruda-mi vârstă, de când ochii am deschis, 
Când a 'nceput pentru mine al vieţii amar vis, ” 
Am iubit de o potrivă tot ce mi-a părut frumos, 
Tot ce sufletul înalţă şi e minţii de folos. 
Poet cum pociu a mă crede, când al lirei Dumnezeu, 
Incă nu vrea să-mi arate care este felul meu ? 
Tot ce-mi place me aprinde, și ?n minutul ce cetesc, 
A putea lucra întocmai, deocamdată socotesc. 
Apoi vine cugetarea. Pe-al meu spirit întreb : ştii, 
Dacă tu în felu-acesta eşti născut sau nu să scrii? 
Câte planuri astă aspră idee mi-a stânjinit! 
Și din ce cărari plăcute, cu putere ma oprit! 
Eu aseamăn a mea stare cu a unui călător, 

"Care, neștiindu-și calea, fără povţuitor,
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Se oprește pe-o câmpie, şi, cu totul întristat, 
Drumuri vede, dar nu ştie care e adevărat. 

- Pleacă, se întoarce 'ndată, şi pornește iar pe loc, 
Perde vremea prețioasă şi aleargă ?ntr'un noroc. 
Ast-fel sînt şi eu, ca dînsul totdeauna rătăcit, 
Ca să nu-l perd, lăsând drumul, poate când l-am nemerit. 
Apoi nu ajunge-atâta, ci și chiar când mă pornesc, 
A lucra cu hotăriîre, pe un plan ce îmi croesc, 
Nu pociu păzi cuviinţa, nici c'un umblet măsurat, 
La sfârşit s'ajung de-adreptul, fără să mă mai abat. 
Dacă descriu o pădure, suma de copaci îi las 
Şi la un stejar mai mare tree cu un repede pas. 
Dacă sînt într'o grădină, pe la flori de rând nu merg, * 
Ci la trandafiri îndată și apoi la crin alere. 
Depărtarea cea mai mare şi ocolul cel mai lung, 
Un ceas nu mă zăboveșie, fac trei pasuri și ajung. 
Mărunţişurile-mi scapă, şi ideile ce-mi vin, 
Dacă *ncep cu o zimbire, să sfârșesc cu un suspin. 
Aplicarea îmi lipseşte, și n'am darul însemnat 
A strica şi a preface câte sînt de îndreptat. - 
Fără astă slăbiciune ce-va tot aş isbuti; 
Osteneala și răbdarea pot ori-ce a dobândi, 
Însă eu, ca să mă apăr, las un lucru început, 
Și ?ntrun sfert stric câteodată, ce ?ntr'o lună am făcut. 
De pămînt trântese condeiul, meseria o urăsc, 
Și să nu-l mai iau în viaţă, eu mâ jur şi hotărăsc. 
Dar, precum Boileau zice: un astâmpăr ne ?nţeles 
Ne 'ncetat se 'mpotriveşte hotărîrii ce-am ales; 
De urechi par'că mă trage, din somn noaptea mă deştept 
Și cu multă plecăciune rima mâridră o aştept. 
Patima inimei mele, chiar şi străine nevoi, 
A le pune pe hârtie, sînt silit fără să voiu. 

„Apoi, când în elegie destul nu pociu să: vorbesc, 
Şi arăt fără sfială toate câte socotesc, 
Vre un dobitoc îndată vine înaintea mea 
Și-mi ridică cu lesnire sarcina ori cât de area: 
Lupii, urșii îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun, 
Adeveruri d'un preţ mare, când le poruncesc, ci spun, 
Socotesc că putem zice, fără să ne îndoim, 
Că e prea bun pentru fabuli secolu ?n care trăim, 
Măcar că se află oameni care nu pricep de loc, 
Cum a putut să vorbească un sălbatec dobitoc,



Şi care vin sa te 'ntrebe, dacă e adevărat, 
-Că în vremea veche câinii au vorbit aşa curat? 
Insă,cum ştii foarte bine, adevărul desvălit, 
Fără mască, între oameni lesne nu e priimit; . 
Și sub feluri de podoabă, dacă nu îl tăinueşti, 
Ne *nţeleapta lui voire poate scump să o plăteşti. 

Tu dar, care-ai zis odată” cum că naţiile 'ncep 
Prin poesie, fiinţa și-a lor stare de-şi pricep, 
Slăbiciunea minţii mele, vino a o îndrepta; 
Căci, de scriu astăzi în versuri, asta este vina ta. 
Tu amorul poesiei mie mi l-ai insuflat, 
Şi exemple îndestule de 'ce e frumos ai dat. 

Așa când viitorimea, al nostru judecător, 
Care, fără de sfială, aspru, nepârtinitor, 
L'al sâu tribunal supune pe resboinicii vestiți, 
Pe despoţi şi pe minişti, scriitorii străluciți, 
Va voi să cerceteze pe acei care întii, 

Stătură incepătorii româneştei poesii, — 
In rândul celor de frunte, numele tâu va găsi, 
Și a ?ntemeerii cinste de la ea vei dobîndi. 
Sint mult mai vrednici de slavă acei care au făcut, 
In șliinţe sau în-arte, fericitul început, 
Decât cei ce după dinșii, şi de dinșii îndreptaţi, 
Au ajuns desăvârşirea de exempluri ajutaţi. 

(Gr. Alezandreseu, op. cit. cEpistole:). 

In prosă cestiunea ce preocupă pe Alerandrescu av fi 
îost cu totul alt-fel] tractată. Scriitorul ar fi căutat să arate 
deosebitele păreri ale cercetătorilor ce s'au ocupat cu ea; 
ar fi analisat probele ce se aduc pentru susținerea unora 
şi altora; le-ar fi criticat arătând care sînt mai slabe Și 
care, sint mai tari, și potrivit cu resultatul la care ar fi: 
ajuns prin această critică, ar fi conchis că o părere este 
mai întemeeată, mai adevărată decât alta. — Alezrandrescu 
însă, fiind poet, tractează cestiunea ca poet; el nu e preo-.. 
cupat să ştie adevărul, ci să-și arate nedomiririle sale per- 
sonale, în cestiunea dată. Pentru aceasta el se face că se 
adresează la 1. Văcărescu, poet şi el și încă poet boer, care-l 
îndemnase la poesie și-l protejase, ca să-l lămurească în pri- 

Poelica, ” , 5



vinţa nedumeririlor ce are. Ast-fel Alexandrescu svăseşte 
prilejul de a aminti la început calităţile de poet ale Vă- 
cărescului, zicându-i (81): 

4 

eee ea ese ea e. ceai darula plăcea, 
A fi "nalt cu deslușire, simplu fără a cădea; 
Care lucruri mici de. sine ştii să "le măreşti îrumos, 
Și să nu zici niciodată cuvint ce-ar fi de prisos. 

Abundenţa sau strinsa legătură a judecăților, modul cum 
sînt legate, expresiile întrebuințate, ne face să vedem că 
aceste versuri dau pe faţă originalitatea de gândire, a serii- 
torului. Această originalitate ese la iveală și mai mult prin” 
faptul că, în aceste versuri, poetul spune mai mult cum ar tre- 
bui să fie un poet, decât cum era în realitate Văcărescu, 
adică transformă în mod vădit realitatea și ne face să ve- 
dem și mai clar caracterul ei de poesie. 
După aceea poetul pune cestiunea ce-l preocupă și o pune 

așa încât să-i simţim toată realitatea ei (82): | 
Când ne "'nţeleasa natură, din sînu-i cel roditor, 
Cu talentul poesiei naşte pe un muritor, 
(Fără să mergem departe, atât aș dori: să-mi spui) 
Hotărăşte de o dată şi felul scrierii lui ? 

Realitatea acestei idei o simţim mai cu seamă din pri- 
cina frasei din parentes «fără să mergem departe, atât aș 
dori să-mi spui», care ne pregăteşte mintea, fără a o obosi, 
pentru a. o face să înțeleagă cât se poate mai adânc între- 
barea, în sine abstractă și grea, formulată în versul <ho: 
tăraşte de o dată şi felul scrierii lui ?» E 

Apoi, în loc să expună părerile cercetătorilor, să specifice 
probele aduse de ei și să le analizeze, poetul se mulţumeşte 
să spună ce-au zis unii; însă şi aci, în loc de a formula spu- 
sele lor în proporţii abstracte pentru a le putea pricepe cu. 
mintea, el enumără casuri particulare care sînt mai în stare 
să ne miște simţirea (83): 

Mulţi îmi zic, e ea. 

Că acela ce n tragedii tace patimi a vorbi 
Nu poate și "22 elegie chinurile a deseri.
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Dacă iar în cea din urmă ştii frumos să zugrăvești 
Plăcerea, melancolia, amor, chinuri sufletești, 

- „ll odei cei înfocate tot înalt nu pot să-l ii, 
Aici să alergi pe-ale slavei pline de sânge câmpii. 

Cu deosebire acest din urmă vers — prin care poetul vrea 
să ne facă să înţelegem, prin ima gini ce ne mişcă sufletul, 
că este vorba de poesia epică — este caracteristic pentru 
modul în care se dă pe faţă originalitatea de gândire a 
poetului. Dar. în acest pasagiu se găsesc şi scăderi, unde 
vedem că originalitatea de gândire lipseşte. A 

Ast-fel poetul pentru „a vorbi încă odată de chinurile des- 
crise în elegie, nici nu leagă ideile tot aşa de strîns ca mai 
nainte, nici nu găsește idei nouă,—și zice repetându-se (84): 

Dacă iar în cea din urmă știi frumos! să zugrăvești 
Plăcerea, melancolia, amor, chinuri sufleteşti. 

Dar cu atât mai viu ne impresionează resumatul părerii 
expuse până aci, când zice așa. de clar şi de strins (85). 

Felurile-s osebite şi voesce osebit dar: 
Cine *n multe se încearcă, osteneala-i e *n zadar. 

După ce expune această părere, poetul nu- şi dă de loe 
osteneala să enumere probele aduse spre  întemeerea ei, 
necum să le critice și să le aleagă, ci trece la părerea con- 
trarie pe care, în loc s'o spue abstract, găseşte mijlocul s'o 
concretizeze, s'o sensibilizeze şi să-și arate ast-fel origina- 
litatea de gândire. Pentru aceasta el începe să vorbească 
despre sine însu-și, că nu-și cunoaşte «felul» său și că prin 
urmare, potrivit cu părerea de mai sus, el ar trebui să nu 
se crează poet: (86) | 

Poet cum pociu a mă crede, când al lirei Dumnezeu 
Incă nu vrea să-mi arate care este felul mau ? 

Lui toate-i plac, de toate vrea să se apuce, dar dacă e 
poet ar trebui să se apuce numai de-acelea care sînt po- 
trivite cu originalitatea lui, şi-acel lucru el nu-l ştie: (87) 

Câte planuri astă neagră idee mi-a stânjenit 
Şi din ce cărări plăcute cu putere m'a oprit! 
Eu asemăn a mea stare cu a unui călător 
Care, neștiindu-și calea, și, cu totul întristat, 
Drumuri vede, dar nu știe care e adevărat,
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Pleacă, se întoarce îndată, se pornește iar pe loc, : 
Perde vreme prețioasă și aleargă 'ntrun noroc!.,.. 

Dar ceea-ce e mai interesant, e că: poetul, par'că fără 
să vrea, își desorie însu-și originalitatea. Căci după ce se 
plânge că nu ştie care e adevăratul său drum, adevărata sa 
originalitate și după ce ne spune că. ar trebui să lucreze 
într'una «cu: hotărire», «după un plan», «cu cuviinţă», cu 
«umblet măsurat» şi fără să se abată din drum până la sfârșit, 
începe să ne.spună că el nu poate să fie așa, şi zice: (88) 

Dacă descriu o pădure, suma de copaci îi las 
Și la un stejar mai -mare “trec cu un repede: pas; 
Dacă sînt într'o grădină, pe la flori de rând nu merg, 
Ci la trandafir îndată și apoi la crin alerg. 
Depărtarea cea mai mare și ocolul cel mai lung 
Un ceas nu mă zăbovește, fac trei pasuri şi ajung. 
Mărunţișurile-mi scapă, și ideile ce-mi vin 
Dacă 'mcep cu o zîmbire se sfărşese cu n suspin. 

Spunând acestea, poetul își descrie chiar originalitatea 
sa, iar modul cum a ajuns să ne-o descrie şi modul cum 
ne-o descrie, ne sileşte să vedem cu evidenţă originalitatea 
lui de gândire. aa A aa 
“In cele ce urmează poetul ne descrie cu deosebit haz cum, 

după ce se jură că se lasă de poesie, se simte iarăși îndem- 
nat către ea (89): Ma 

.... un astâmpăr ne 'nţeles 
Ne ?ncetat se *mpotrivește hotăririi ce-am ales. E 
De urechi parcă mă trage, din somn noaptea mă deştept 
Şi cu multă plecăciune, rima mândră o aştept. 
Patima inimei mele, chiar şi străine nevoi 
A le pune pe hârtie sînt silit fără să voiu— 

şi cum—după ce crede prudent să nu mai scrie în <elegie»-— 
se simte plecat să scrie «fabule», alt gen al originalității 
sale: (90) 

Lupii, urșii îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun 
Adevăruri, de-un preţ mare, când le poruncesc le spun 

şi se bucură că secolul, cu toate că mulţi nu înţeleg fabula, 
este foarte potrivit pentru cultivarea ei. 

Poetul, cu aceasta, a spus tot ce avea de spus, şi după
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ce a lămurit el însu-și originalitatea sa, se preface că tot 
are trebuinţă de sfaturile lui Văcărescu: (91) 

Tu dar care-ai zis odată cum că naţiile *ncep 
Prin poesie, ființa şi-a lor stare de-şi pricep, 
Siăbiciunea musei mele, vino'a o îndrepta 

„Căci de scriu astăzi în versuri, asta este vina ta. 
și-și întemeează această trebuință. pe faptul că Văcărescu 
a fost unul dintre aceia care: (92) 

| .... întii 
Stătură începătorii româneştei poesii : 

găsind prilej ast-fel să mai adaoge la lauda cu care începe 
«Epistola», lauda cea mare de-a fi făcut în literatura poe- 
tică a Românilor, «fericitul început». - 

Deși poetul în această bucată se ocupă cu o teorie știin- 
țilică şi pare că-l interesează adevărul asupra unei cestiuni, 
el totuși tractează această teorie în așa chip, încât ne face 
să simţim mai mult realitatea nedomiririlor şi mărturisiri- 
lor despre sine, decât să înțelegem cum stă cestiunea sau 
cum se resolvă. Cu alte cuvinte, ce-l preocupă pe e] nu este 
adevărul ci crearea acelei aparențe de adevăr, care ne face 
să verlem realitatea ideilor și să ne simţim mișcaţi de ea. De 
aceea această bucată este de poesie. | 

Ş 7. Originalitatea de imaginaţie, de memorie și de gân- 
dire se reduc, la urma urmelor, la originalitatea de simţire. 
Poetul prin originalitatea sa “ţine strîns legate într'un tot 
imagini, amintiri și gândiri, cu scop ca să ne facă să simțim 
cât mai adânc realitatea lor. El însu-și dar, trebue să gru- 
peze aceste imagini, amintiri şi gândiri, prin ajutorul unui 
fel de simţire, pe care, prin poesie, ni-l transmite și nouă. 
— Lăsând la o parte «Băraganul» (36) sau «Vânătorile pe 
“Băragân», (38) unde simţirea ce constitue originalitatea este 

„evidentă: şi, luând la cercetare cele-l-alte exemple prin care 
am lămurit originalitatea dejimaginaţie, de memorie ori de 
gândire, vom găsi totdeauna, la temelia lor, un mod par- 
ticular de simţire, Da 

I. In: bucata extrasă din-<F&t-Frumos din lacrimă» (12), 
„ toate închipuirile cu F&t-Frumos, cu Miază-noapte și cu Fata 
iugită de la Miază-noapte; alegerea calului de către Răt-Fru-
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mos; fuga lui prin volburele de nisip; goana după dînsul 
a babei care ia deosebite forme extra-ordinare; arsura pe 
care o simte fata când se apropie Miază-noapte; felul cum 
e împiedicată de a-i urmări ; şi, în sfârşit, omorirea şi că- 
derea ei în adâncimea lacului luminat de lună — toate au 
darul de a aţiţa în sufletul nostru simțirea fricei, cum naşte, 
cum crește și cum, în sfârșit, dispare. | 
"In «Răsbunarea lui Statu-palmă» (51): cei doi uriași lungiţi 
la picioarele muntelui; modul prostese cum își destăinuese 
amorul lor pentru Trestiana; laudele cu darurile ce i-ar 
da; chipul cum încep să se ia la ceartă ; apoi venirea ro- 
stogolită a lui Statu-palmă, care se preface că plânge că 
Făt-Frumos i-a furat fata; distrugerea . nebună la care se 
dedau, fără să fi chibzuit cum și unde să caute pe Făt-Fru-“ 
mos; necazul pe care-l simt când văd pe Trestiana trecând 
cu Făt-Frumos drept soare; moartea lor prin propria ne- 
ghiobie de a asvârli după Făt-Frumos cu bolovani şi copaci 

întregi, fără să se gândească că ucizând pe Făt-Frumos ar 
fi ucis şi pe Trestiana; și, în sfârșit, chicoteala lui Statu-. 
palmă după ce i-a văzut morţi—toate acestea ne fac să 7iî- 
dem, să simţim ridiculul puterii năprasnice când nu e con- 
dusă de gândul luminător al minții. | 

Și în ori-şi-ce bucată. unde străluceşte imaginaţia adevă- 
rată trebue să se găsească o. simţire fundamentală, pe care 
deosebitele imagini o scot în relief.- De această simţire tot- 
deauna ne dăm seama, dar nu totdeauna o putem formula 
în proposiții abstracte. N , | 

II. Dacă trecem acum la bucata extrasă din «Amintiri din 
copilărie» de Z. Creangă (39), observăm îndată că toate 
faptele de care-și amintește autorul, scot la iveală sinceri- 
tatea sau naivitatea plină de haz (humorul) autorului. El 
vede în depărtarea timpului înapoi lucrurile petrecute. şi, 
deși atunci când s'au petrecut nu i-ar fi venit să ridă şi nu 
i-ar Îi fost așa de ușor să le mărturisească cu sinceritate, 
acum el le simte tot hazul ca și când ar. fi făcute de alții 
şi prin chipul cum le alege și leagă, ne face și pe noi să 
simţim același haz ca şi dinsul. a | 

III. In sfârșit, chiar în bucăţile unde par'că este vorba 
numai de înţelegere (şi deci de prosă) precum este îrag-
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mentul din «Progresul adevărului» (74), sau «Epistola către 
marele logofăt Iancu Văcărescu» (80), dacă găsim în ele 

poesie (şi poesie am găsit) trebue să mai găsim şi o 
simţire fundamentală—m ai fină, mai gingașă, mai cu greu 

de observat, dar totuşi reală. — In fragmentul din <Pro- 
gresul adevărului», autorul simfe—nu numai înţelege — ce 

bine ar fi când nu ar serie decât aceia care scriu numai de 

dragul adevărului ce-l simt în plăsmuirea lor; simte adevărul 
adâne al acestei păreri, dar această simţire este cumpăânită, 
stăpânită par'că de elaritațea judecății: autorul caută să 
ne convingă nu numai să ne miște. Această simfire cumpe” 
nită, stăpânită de claritatea judecății, tace una cu aceste 

judecăţi—întoemai cum se pare că lumina face una cu sticla 
- prin care se străvede—şi constitue fondul poetic pe care-l 

scot în relief felul și legătura vorbelor, întorsătura jude- 
căţilor şi fraselor, mersul raţionamentului. 

In «Epistola» (80) lui Gr. Alezandrescu se vede şi mai clar 
simţirea, ce constitue originalitatea acestui poet şi pe care 
el o caracterisează, privind-o numai aintr'un punet de ve- 
dere, zicând: (93) 

«Şi ideile ce-mi vin 

Dacă se 'ncep cu o zimbire se sfârșese cu un suspin. 

Această simţire analoagă, dar mult mai adâncă şi mai vari: 
ată decât aceea pe care o semnalarăm la Creangă, constă în 

„ humor. Humorul este acea stare a sufletului în care simţim și 
sîntem convinși de adevărul unui lucru, dar nu-l putem lua în 
serios, și, pe cât putem, facem haz de dînsul (cf. expresia po- 
pulară: «plâns cu rîs amestecat). Alezandrescu, în «Epistola» 
citată, simte într'adevăr că este poet, dar el par'că nu vrea să 
ia în serios acest lucru şi de aceea se-preface că nu e sigur 
de aceasta, își ride de felul cum el lucrează, şi, dând laude, 

lui Văcărescu, îi cere sfaturi :).—Această simţire care implică 

dou€ judecăţi contrarii asupra valorii sale de poet, formează 
fundamentul scos în relief de originalitatea de gândire a 
lui în bucata citată. 

  

3) Humorul lui Alexandrescu mai are şi altă faţă —de aceea am zis mai sus că, e inai 

variat decât al lui Creangă: în <Meditaţiile» lui cu deosehire în <Anul 1810>,cMedita- 
ţie>, uneşte cu credinţa cea mai adâncă, un scepticism foarte vizibil.
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$ 8. Cele patru feluri de originalităţi ce am văzut că for- 
„mează fondul poesisi se reduc dar în definitiv la origina- 
litatea de simţire. Ori-ce operă poetică trebue să scoată în 
relief o simţire fundamentală. O asemenea simţire, cu oare- 
care variaţiuni, se regăsește, la poeţii adevăraţi, în toate 
operele lor poetice. Tot materialul de simţiri, gândiri, amin- 
tivi, imagini ce are un scriitor se îmbină ast-fel unele cu 
altele, că fac să se străvadă acelaș fond de simţire. Aceasta ne 
dă putinţa să recunoaștem îndată operile aceluiaș poet de în- 

"dată ce am luat cunoştiinţă de acest fond din alte opere ale lui. 
" Faptul că gândirile, amintirile, simţirile, imaginele unui 
poet trebue să se îmbine așa încât să scoată la iveală acelaş 
fel de simţire — ne duce la încheerea, că originalitatea de 
simfire este faptul important care face ca o bucată poetică 
să aibă valoare. Prin urmare nu e neapărat necesar ca o 
poesie să aibă numai imagini, numai amintiri sau numai 
gândiri; nu e necesar nici măcar ca într'o poesie'să se 're- 
găsească cu deosebire gândire, memorie, sau imaginaţie; ci 
e cu putință ca în aceeași bucată poetică, să se regăsească, 
ori numai gândiri și amintiri, ori numai gândiri şi imagini, 
ori numai imagini și amintiri, ori toate acestea, fie în pro- 
porţii egale, fie în deosebite proporţii: faptul important e 
că aceste amintiri, gândiri, imagini să se reunească ast-fel 
între ele, încât să dea un tot, unul și nedespărţit, în care să 
se străvadă o simţire fundamentală originală a poetului. . 

| C; Incheere. 
$ 9. Ori-ce operă poetică are două elemente: I. O idee 

de desvoltat care poate fi nouă sau veche. II. Un mod par- 
„ticular de a întrupa, sensibiliza sau concretiza această idee, 
numit originalitate, | 

Originalitatea uneşte întrun tot deosebitele simţiri şi 
gândiri ale unei bucăţi poetice. Această unire se poate face: 
I. Prin simțire; II. Prin îmaginaţie; III. Prin memorie, şi, 
în sfârşit, IV. Prin gândire. Dar și imaginaţia și memoria 
şi gândirea fie singure, fie îmbinate împreună, în deosebite 
proporții, trebue să scoată la iveală o simţire fundamentală, 
pe care de multe-ori cu greu putem s'o formulăm în propo- siţii abstracte. - MR
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osebitele imagini, simţiri, amintiri şi oândiri, din când în 
când, în cursul bucății poetice, nu. se îmbină în destul de 
bine, pentru ca să facă să răsară simţirea fundamentală co 
constitue originalitatea poetului. Ori de câte ori imaginile nu 
se îmbină bine, amintirile nu sînt bine alese şi nu se potri- 
vese între ele, judecăţile nu se succed în mod natural și 
strins—de atâtea ori ne simţim isbiţi: pânza simţirii pe care 
poetul o ţesea în suiletul nostru, Darcă se rupe. Acolo poetul 
are o scădere sau greșală. Aceste scăderi saii greşeli se pot 
vedea de aceia care au citit multe opere poetice şi s'au 
obicinuit să cugete asupra efectului pe care acele opere îl 
fac asupra sufletului lor. Asemenea oameni se numese critici, 
iar lucrarea prin care ei scot la iveală scăderile observate 
în deosebite opere poetice se numeşte critică. 

Ast-iel în bucăţile analisate până acum, am avut prilejul 
de a arăta câte-va dintre aceste scăderi. Ast-fel în bucata 
(33) am observat cuin unele expresii cari exprimau ura 
erau nepotrivite cu caracterul întregei bucăţi, care avea 
de fond îndignarea.- 

In «F&t-Frumos: din lacrimă» am descoperit un mic frag- 
ment (50), unde imaginile întrebuințate nu se potriveau cu 
cele de mai "nainte, aşa încât simţirea de simpatie către Fă&t- 
Frumos s'a găsit un moment turburată. 

Tot așa în «<Răsbunarea lui Statu-Palmă», am găsit pa- 
sagiul (58) în care poetul vrea să ne arate cum urieşii 
vedeau pe Trestiana și pe Făt-Frumos, dar nu isbutește să 
ni-i arate bine — și simţirea ce cuprinde întreag ga: poesie, 
lâncezeşte în sufletul nostru. 

Să analisăm din acest punct de vedere, următoarea bucată 
poetică : O) ! 

Umbra lui. Mircea la: Cozia 

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, 
Către ţărmul din protivă se întind, se prelungesc, 
Yale valurilor niândre generaţii spumegate : 
Zidul vechiu al mânăstirii în cadență îl isbese, 

Dintr'o peşteră, din ripă, noaptea ese, mă mpresoară:. 
De pe muche, de pe stâncă, chipuri. negre se cobor:
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Muschiul zidului se mișcă...printre carbă se strecoară 
O suflare, care trece ca prin vine un fior. 

Este ora nălucirii: un mormînt se desveleşte. 
O fantomă 'mcoronată din el ese..0 zărese... 
Ese...vine către ţârmuri,..stă în preajma ei privește, 
Rîul înapoi se. trage... munţii virful își clătesc. 

Ascultaţi!..marea fantomă face semn...dă o poruncă. 
Oștiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez... 
Glasul ei se 'ntinde, creşte, repetat din stâncă ?n stâncă, 
Transilvania-l aude, Ungurii se înarmez, 

Oltule, care-ai fost martor vitejiilor trecute, 
Și puternici legioane p'a ta margine-ai privit, 
Virtuţi mari, fapte cumplite, îţi sînt ţie cunoscute, 
Cini oare poate să fie omul care te-a *ngrozit 2 - 

Este el, cum îl arată sabia lui şi armura, 2) 
Cavaler de ai credinţei, sau al 'Tibrului stăpân, 
Traian, gloria Romei ce se luptă cu natura ? =) 
Uriaş e al Daciei, sau e Mircea cel bătrân ? 

Mircea! îmi r&spunde dealul; Mircea! Oltul repetează; 
Acest sunet, acest nume valurile îl primesc, “ 
"Unul altuia îl spune, Dunărea se 'nştiințează, 
Ș'ale ei spumate unde către mare îl pornesc. . 

Salutare umbră veche! priimeşte *nchinăciune 
De la fii ai României care tu o ai cinstit, | 
Noi venim mirarea noastră la mormîntu-ţi a depune. 
Veacurile ce *nghit neamuri al t&u nume l-au răpit. 

Râvna-ţi fu neosebită, îndelung” a ta silință: | 
Până Padânci bătrâneţe pe Români îmbărbătași; 
Insă, vai! n'a ertat soarta să ?ncununi a ta dorinţă; 
Ș'al tău nume moştenire libertăţii îl lăsași. 

Dar cu slabele-ți mijloace faptele-ţi sînt de mirare; 
Pricina, nu resultatul, laude ţi-a câştigat: 
Intreprinderea-ţi fu dreaptă, a fost nobilă şi mare, 
De aceea al t&u nume va fi scump! şi nepătat. 

In acel locaş de peatră, druni ce duce la vecie, 
Unde tu te gândeşti, poate, la norodul ce-ai iubit, 
a 

1) În biserica de la Cozia, Mircea este zugrăvit în costum de cruciat. 2) Pe malul drept al Oltului se vede drumul! făcut de Traian,



Cătă ai simţit plăcere câna a lui Mihaiu soţie 1) 

A venit să-ţi povestească fapte ce l-au strălucit! 

Noi citim luptele voastre, cum privim vechea armură 
Ce un uriaș o dată în răsboae a purtat; 

Greutatea ei ne-apasă, trece slaba-ne măsură, 

Ne *ndoim dac'așa oameni întru adevăr au stat. 
... ... . |. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Au trecut timpii aceia, timpi de fapte strălucite, 
Insă triste și amare; legi, năravuri se 'ndulcese: . 

Prin științe şi prin arte naţiile înfrăţite, 
In gândire şi în pace drumul gloriei găsesc. 

Căci războiul e biciu groaznic, care moartea îl iubeşte; 

Şi ai lui sângeraţi dafini naţiile îi plătesc; 
E a cerului urgie, este foc care topeşte 

Crângurile înflorite, păduri care îl hrănesc. 

+ 
.. . . . . . . . . . . . . € . . . . . . 1... . . . . 

Dar a nopţii neagră mantă peste dealuri se lăţeşte, 
La apus se 'adun norii, se întind ca un veştmînt. 
Peste unde şi 'n tărie întunerecul dumneșşte: 

Tot e groză şi tăcere...umbra intră în mormînt. 

Lumea e în așteptare...turnurile cele 'nalte 
Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jelesc, 

S'ale valurilor mândre generaţii spumegate, 

Zidul vechiu al mânăstirii în cadență îl isbese, 

(Gr. Alerandrescu, op. cit. «Poesii»). 

1. Ideea pe care o desvoltă poetul, şi.pe care ar mai A 
putut-o avea și alt poet, este cumbra lui Mircea se arată cu 
nenumărată oaste la Cozia și toate împrejurimile recunosc. 
că el le-a îngrozit cu faptele sale vitejeşti». | 

2, Această idee este sensibilizată, (concretizată, întrupată, 
înviată) în mod original: a) prin simţirea fundamentală ce 
poetul pune în această poesie; b) prin elementele sufletești 
care unindu-se fac să easă la iveală această simţire. 

a) Simţirea fundamentală originală este: sentimentul de 
măreție şi admiraţie ce merg până la înfiorare, pe care poetul 

  

1) Doamna Florica soţia lui Mihaiu este îngropată în acelaş mormînt cu Mircea, 

după cum arată inscripţia după piatră, -
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îl simte în fața sălbaticei naturi de la Cozia unde apare mis- 
terioasa umbră măreaţă. - a 

V) Elementele sufleteşti din care este alcătuită sint de mai multe feluri—nu e numai de un fel: In cea dintâi strotă (95): 
Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate 
Către ţărmul din potrivă se întind, se prelungesc, 
Și-ale valurilor mândre generaţii spumegate 
Zidul vechiu al mânăstirei în cadență îl isbesc, 

găsim amintiri de-ale poetului despre frumuseţea naturii la mânăstirea” Cozia. 
Aceste amintiri însă sîntspuse cu 0 simţire de mdreţie, care ne fac să admirăm majestatea acelei naturi, iar versul: (96). 

Şi-ale valurilor mândre generaţii spumegate, 
ne face nu numai: să ne închipuim curgerea valurilor, dar să ne gândim şi la adâncimea timpului de când curg necon- tenit pe la poalele mânăstirii, — cuprinde adică o gândire. Strofa a doa: (97) | A 

Dintro peșteră din rîpă noaptea ese. mă *npresoară 
De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor: 
Muşchiul zidului 'se mișcă .... printre earbă .se strecoară „O suflare care: trece ca prin vine un fior, 

nu cuprinde numai amintirea poetului despre modul cum s'a lăsat noaptea; această amintire este prefăcută în imagini de simţirea de fior a poetului. Numai ast-fel de simţire l-ar fi putut face să-vază coborându-se chipuri negre de.pe stânci, mișcându-se mușchiul și strecurându-se prin earbă suflarea . tainică a unui fior. Această 'simţire de fior se adaogă la simţirea de măreție de mai înainte şi o întregeşte; iar, pe de altă parte, prin ajutorul ei poetul face să primim frans- formarea realităţii, nălueirea pe care și-o îngăduește în stro- fele următoare. Desvelirea mormiîntului; apariţia fantomei încoronate- şi venirea ei către fărmuri; impresia teribilă pe care o face asupra naturii : (98) . a 
Riul înapoi se trage.,., munţii vârful își clătesc; 

apoiporunca şi r&sărirea numeroaselor armatela glasulce se întinde dincolo de puterea știută a simțurilor noastre (99) 
Transilvania laude .....



  

îi 

sint combinări de fapte prin ajutorul îmaginației. Aceste 
combinări de fapte se îmbină unele cu altele, într'un chip 

care scoate și mai mult în relief simţirea de măreție şi fior 
din strofele de mai nainte. , 

In stroiele care urmează poetul adaogă simţirea de ad- 
miraţie la simţirea de măreție de mai nainte, simţirea de 

fior încetează, dar cu atât mai mult îmaginația devine mai 
preponderantă. Poetul nu mai transformă realitatea ci plăs- 
muește o nouă realitate: își închipue că întreabă pe Olt care 
dintre oamenii mari ai trecutului l-a îngrozit, şi că dealul 
unde se află îngropat Mircea îi răspunde: «Mircea !» Atunci 
simţirea de măr eție culminează: (100) 

se... Mircea Oltul repetează, 

Acest sunet, acest nume valurile îl primesc, 
Unul altuia îl spune, Dunărea se *nştiinţează 
Şi-ale ei spumate unde către mare îl pornesc. 

iar cea de admiraţie ar culniina în strofa următoare: (101) 

Salutare umbră veche! primeşte închinăciune 
De la fii României, | care tu o ai cinstit, 
Noi venim, mirarea noastră, la mormintu-ţi a depune, 

dacă. versul din urmă: (102) . | 

“ Veacurile ce *nghit neamuri al (su nume l-au hrăpit. 

ar exprima acelaș sentiment de admiraţie ca cele-l-alte 
versuri. El însă nu se.îmbină-cu cele-l-alte.. El începe o 
altă simţire, mult mai ştearsă âlcătuită” din gândiri şi 
care nu numai nu se porriveşte cu.cea exprimată până acum, 
dar caută să o slăbească. Poetul parcă se rușinează de mă- 
reția şi. admiraţia exprimată până acun, şi vrea să demon- 
streze prin judecăţi că, ori-cum, el are dreptul să admire pe 
Mircea: Are acel drept pentru că «râvna» lui Mircea a fost 
«neobosită», «silinţa îndelungă» ; el a îmbărbătat pe Români 
«până la adânci bătrâneţe»; și totuşi (şi aci vine îndoeala 
poetului în privinţa admiraţiei sale pentru marele Domn), 
nu și-a ajuns cdorinţa» de a-și libera ţara şi-a fost nevoit 
ca să-și lase numai numele drept moştenire celor ce vor 
lupta în viitor pentru libertate. Dar iarăși vrea să-se con. 
vingă că are dreptate s să admire pe 1 Mircea, și începe să de--
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monstreze acest lucru prin altă judecăţi: Mircea a făcut 
fapte mari cu puţine mijloace; trebue lăudat nu pentru «re- 
sultatul» la care a ajuns ci pentru «pricina» pentru care a 
luptat; întreprinderea i-a fost mare, <nobilă»,—iar aceste ju- 
decăţi dau negreșit o conclusiune întocmai ca un raţiona- 
ment matematic: (103) | 

De aceea al tău nume va fi scump şi nepătat. : 

* Ce-va mai mult. Poetul vrea să se convingă că întrade- 
ver Mircea merită să fie admirat amintind un fapt care ne 
deşteaptă în suflet alt-fel de simţiri, decât acele de măre- 
ție şi admiraţie: (10) i Na 

In acel locaș de piatră, drum ce duce la vecie, . 
Unde tu te gândeşti «poate», la norodul ce-ai iubit, 
Câtă ai simţit plăcere când a lui Mihai soţie 
A venit să-ţi povestească fapte ce l-au strălucit. | | 

Poetul are aerul să ne zică: cum să nu admirăm pe Mircea, 
el care ca simţit plăcere» când Florica, soţia lui Mihaiu i-a! 
povestit faptele acestuia ? Afară:de aceasta, mai observăm 
nepotrivirea de imagini «locaş de piatră — drum ce duce 
la vecie:, dar cu deosebire întrebuinţarea nepotrivită a lui 

«poate» din versulal doilea. Prin acest «poate» poetul ne arată: - 
că nu prea e sigur dacă Mircea se mai gândește la norodul 
ce-a iubit, dar în acelaș timp ne dă să înţelegem că totuși. 
de cele-l-alte fapte este absolut sigur. In acest cas însă el 

„ne sileşte să-l judecăm. din punctul de vedere al adevăru-- 
lui prosaie iar nu al adevărului poetic şi să ajungem la con- 
clusia că cele ce spune sînt... pure invenţiuni, fără poesie. 

Totuși în strofa care urmează, poetul regăseşte simţirea 
„de măreție şi admiraţie de la început și ne îndeamnă să o 
punem după al treilea vers din strofa (105): | 

Noi citim luptele voastre, cum privim vechea armură 
Ce un uriaș odată în răsboae a purtat; 
Greutatea ei ne-apasă, trece slaba-ne măsură,. 
Ne 'ndoim dac'aşa oameni întru adevăr au stat — 

deşi îndoeala din al patrulea vers ne reamintește iarăși 
prosaica îndoeală din strofele precedente. 
După aceasta pânza de simţire măreaţă și admirativă se 

rupe iarăşi. Poetul, deși a admirat pe Mircea și vremurile



sale, se gândeşte la vremile de azi când c<legi, năravuri se 
'ndulcese> şi când (106) 

» Prin ştiinţe și prin arte naţiile înfrăţite 
In gândire și în pace drumul gloriei găsesc, . 

şi ne dă să înţelegem că acest drum al gloriei e mai bun : 
decât acela pe care l-a urmat Mircea. Poetul se desminte 
pe sine însu-și, și în strofa ce urmează ne arată grozăvia 
răsboiului, dând pe faţă altă simţire decât simţirea funda- 
mentală a întregei bucăţi poetice. . ” 

In fine, poetul revine definitiv de la aceste rătăciri şi în- 
chee exprimând admirabil imbinarea simfirii de măreție 
şi admiraţie ce merge până la fior, în cele două strofe 
finale: (107) - 

Dar a nopţii neagră mantă peste dealuri se lăţeşte, 
La apus se adun norii, se întind ca un vestmînt: 
Peste unde și 'ntărie întunericul domneşte: 
Tot e groaza şi tăcere... umbra intră în pămînt 

Lumea e în așteptare... turnurile cele "nalte 
Ca fantome de mari secoli pe eroii lor jelese 

Şi-ale valurilor mândre generaţii spumegate 

Zidul vechiu -al mânăstirii în cadență îl isbese. 

Incheerea la care ajungem din această: analisă e că, poetul 
în afară de amintiri, gândiri şi imagini a căror îmbinare face 
să răsară simţirea fundamentală a întregei bucăţi, a mai întro- 
dus și alte simţiri care şi-aduc întru cât-va cu această simţire 
(deoarece sînt opera aceluiaș poet), dar nu pot face împreună 
un singur tot, unul și nedespărţit. Aceste părţi streine au 
un caracter prosaic pentru-că poetul se îndoeşte de sim- 
firile sale și le face ast-fel să piardă: acea aparenţă a ade- 
verului care" constitue farmecul propriu poesiei. Pentru ca 
poesia.să-și păstreze unitatea (şi lăsând la o parte unele 
greşeli de formă ce ar resulta) trebue să suprimăm acele 
părţi străine și să păstrăm numai pe acelea care contribue 

" la scoaterea în relief a simţirii de măreție și admiraţie ce 
merge până la fior și care constitue simţirea fundamentală, 
fondul adevărat al poesiei.
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D. Exerciţii, 

Ezerciţiul 4. Să se compare următoarele composiţiuni, și 
să se arate: 1) care dintre ele exprimă o simţire clară fun- 
damentală; 2) care dintre ele sînt lipsite de simţire; 3) care 
dintre ele au numai unele părţi unde exprimă ast-fel de 
simţire, și” 4) care sînt acele Părţi, şi pentru ce? 

AIE Sia 

Pe Mare.:) 

Ah! viaţa pentru mine, 
Scump ânger, fără tine, 
Nu are nici-un bine, 
Nu are nici-un dar, 
In cer fie lumină, 

«Sau nori, sau noapte lină, 
„ Sutletul meu suspină, 

Suspină cu amar! 

„ Ori-care nălucire 
L'a omului simţire 
Aduce 'nsufleţire 

Cu glasu-i încântat, 
Se perde ?n neagra ceaţă 
Ce ?ntunecă-a mea viață 
Și glasu-i se îngheaţă . 
De mine depărtat. 

Acum cerul zimbește,! 
Natura ?ntinereşte + 
Și tot care trăeşte 
Se simte fericit; 
Dar mie ceru-ii pare 
Cuprins de ?ntunecare, 
Ved lumea'n întristare 

„ Ca sufletu-mi cernit! 

Zadarnic cat plăcere, 
Zadarnic mângâere 
S'alin a mea durere, 

| Să curm al meu suspin. PI II | 
1) (108)
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Trecuta fericire : 
Isvor e de jelire, 
Și dulcea-i suvenire 
Hrănește jalea "n sîn! 

O valuri mari de spume! 
Purtaţi-mă& prin lume 
Ca îrunza fără nume 
Ce o plutiţi ușor, 
Și nvaruneaţi din mare 
Pierdut, fără suflare, 
Pe malul cu uitare 
Adâncului Bosfor! 

(Y. Alecsandri. < Lăcrămioare”). 

II. 

CÂNTAREA ROMÂNIEI 1) 
(fragmente) 

I. Domnul Dumnezeul părinţilor noştri înduratu-sa de lacrii- 
mile tale, ţara mea! Nu eşti în destul de smerită, îndestul de 
chinuită, îndestul de sfâşiată! Văduvă de vitejii tăi, tu plângi 
cu părul smuls şi despletit pe mormintele lor, precum femeile se jelese pe mormîntul mut al soților lor. 

II. Neamurile auziră ţipătul chinuirii tale; pămîntul se mişcă; Dumnezeu numai să nu-l fi auzit! R&sbunătorul prevestit nu 
s'a născut oare ?... ” ” 

III. Care e mai mândră decât tine între toate țările sem&nate de Domnul pre pămînt ? Care alta se împodobește în zile de sărbătoare cu flori mai frumoase, cu grâne mai bogate? 
IV. Verzi sint dealurile tale ; frumoase sînţ pădurile şi dum- 

brăvile spânzurate pa cuastele tale; limpede şi dulce e cerul tu; 
munţii t&i se "nalţă trufaşi în văzduh; rîurile, ca un brâu pes- 
trițat, ocolese câmpurile; nopţile tale încântă auzul... Pentru 
ce zimbetul tău e aşa de trist, mândra mea ţară ? 

V. Multe și frumoase turme pasc văile, soarele milostiv în- 
rodește brazda; mâna Domnului te-a împodobit ca p'o mireasă; 
livezile tale cele ?ntinse sînt smălţuite cu flori felurite şi bel- 
Şugarea varsă avuţiile sale peste câmpii... O, bogata mea țară 
pentru ce gemi ? 

  

2) (110). 

Poelica,
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VI. Dunărea bătrână, biruită de părinţii tăi, îţi spală poalele 
şi-ţi aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele r&sare de şi 
unde soarele apune; vulturul din văzduh cată la tine cu dra- 
goste ca la pămîntul s6u de naştere: riîurile cele frumoase și 
spumegoase, pâraele cele repezi şi sălbatice cântă neîncetat 
slava ta... O ţară jalnică, pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită ?... 

VII. Nu eşti frumoasă, nu ești bogată? N'ai „copii mulţi la 
număr, care te iubesc ? N'ai cartea de vitejie a trecutului și 
viitorului înaintea ta ?... Pentru ce curg lacrimile tale ?... 

VIII. Pentru ce tresari ? Trupul tău se topeşte de slăbiciune 
şi inima-ţi se frământă cu iuţeală... Citit-ai oare în cartea ursi- 
tei ?... Aerul se mişcă turburat... vântul dogorește... Ingerul peirii 
ți s'au arătat oare ?... Nopțile tale sînt reci ; visurile turburate 
ca marea bătută de furtună... Ce-ţi prevestese ? 

IX. Priveşte de la Miază-zi spre Miază-noapte popoarele ri- 
dicându-și capul... Gândirea ivindu-se luminoasă pe d'asupra 
întunerecului... gândirea ce zideşte și credința ce. dă viaţă... 
Lumea veche se prăvălește și p'ale ei dărămături Libertatea 
se 'nalţă !... Deşteaptă-te... 

X.. Mucenicii sângelui tâu n'au zis oare: «Şi Domnul- va scula 
pe unul dintre voi, care va așeza pe urmașii voştri iarăşi în 
libertatea şi puterea lor...» Uitat-ai sângele ce cură prin vinele 
copiilor tăi ?... Mult erai mândră odinioară când, cu securea 
în mână, cu căciula ţurcănească pe creștet, tu strigai: Ura! în 
bătălii !... Peptul tău era tare ca de oţel; paloșul se.tocea pe 
dînsul... Soarele se 'ntuneca de norii de pulbere ce ridicau ră&s- 
boinicii tăi... ” 

. . .. . . . 
. 

XAXIII.—Vâjie Crivăţul... se cleatină pămîntul... oamenii se 
isbesc cu oameni... zalele cu fierul... pepturile cu oţelul... vi- 
tejii cad morţi în ţărână... sângele aesfundă pămîntul... leşurile 
plutesc pe riuri... fumul pârjolului se învârteşte în toate părţile;. 
strigările luptătorilor şi clăngăitul paloşelor incrucişându-se 
răsună cu huete... Ce te-ai făcut, mare vizir?,. Undeţi sint 

„xoinicii, paşo cu trei tuiuri? Vântul împotrivirii sfărâmă zăbalele 
armăsarilor tăi... Năvala se trase înapoi, spăimântată de pep- 
turile goale ale vitejilor! ” 

Cine fuge colo în vale, cu brâul târîndu-se după dînsul, cu 
turbanul desfăcut... cu pala de Taban plină de sânge... 

Sultanul... cel măreț... cel groasnie!... Fugi acum sultane,.. și 
erai impăratul împăraţilor... numele tău îngrozea mai mult de 
cât o oştire... paşii tremurau când te vedeau trecând... Unde 
sint cetele tale aşa de numeroase ca şi ţrile tale, ostașii tăi
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mai mulţi la număr decât grăunţii nisipului. mărilor ?... Trăs- 
netul pică din mâinile tale... numele tău de nebiruit peri... 
Fugi... şin goana fugii tale, căpitanii tăi nu mai pot cunoaşte 
pe r&sboinicul . voinic ce încura armăsarul înaintea bătăliei... 
Cată înapoi, Sultane!... Vezi comorile Asiei prădate... haremul 
teu pângărit.. caii nechezând în câmpie de pe stăpânul lor.. 
câte mume te vor blestema, o sultane îulsere!... O sută de 
mii musulmani zac neîngropaţi pe câmpuri!... 

LVII. — Viforoase erau vremurile cele vechi... dar oamenii se 
năşteau tari... pămîntul era acoperit de dărămături și de trupuri 
moarte... dar din acele câmpii ce fumegau de pârjol şi de mă- 
cel, se înălțau strigări de biruinţă şi de libertate! Ticăloşie şi 
moarte sînt și acum... dar unde e libertatea și birninţa ?... Ce-ar 
fi ajuns patria astăzi dacă strămoşii noștri ar fi dormitat şi ei... 

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

LI. — Nu ţi s'a zis oare prin gura unei slugi a Domnului 
«Dumnezeul părinţilor voştri se va îndura de lacrămile slugilor 
«sale şi va scula pe unul dintre voi, care va așeza pe urmașii 
«voştri iarăși în volnicia și puterea lor de mai nainte ?> 
LA.—Deci timpul sosit-a!... Semne s'au ivit pe cer... pămîntul 

S'a clătinat de bucurie... un blestem groaznic s'a auzit despre 
apus și toate popoarele s'au deșteptat!... 

LII. — Cinge-ţi coapsa, o ţara mea... şi-ţi întărește inima... 
Miază-noapte şi Miază-zi, Apu sul şi Răsăritul s'au luat la luptă.. 
urlă vijelia... Duhul Domnului trece pre pămiînt!... 

N, Bălcescu, 

III. 

La România 1). : 

Ast-fel cum se ?nclină crinul 
Fără viaţă și color, 
Când un vierme-i roade sînul 
Fraged şi desfătător; 
Asi-fel, dulce Românie, 

Tu începi a te fana 
Şi nimic p'aduce ţie 
Viaţa şi mărirea ta! 
Dragă moartea locuește 
Chiar în sînul tu frumos 

1) au).
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Unde mergi ea te *nsoţeşte 
Ori-ce faci e de prisos 

Când în dorul ce te-abate 
Tu încaleci să combaţi 
Un fiastru urcă ?n spate 

Şi îţi zice să abaţi! 
Câna pe rîu-organisării 
Vasul tău ve ia-l purta 
Un fiastru. al pierzării, 
Pune mâna ?n cârma sa. 
Unde mâna ta plăcută 

Scrie fericire-amor 
Altă mână nevăzută, 

Scrie 'ndată: ură, dor ? 

Când tu faci o faptă buna 
Fii tăi o veştejese 
Rosele pe-a ta cunună 

Cum le pui se ofilesc, 
Şi speranţa ta se curmă 
Cu nimica nu te 'mpaci 
Toţi s'arată pentru cârmă 
Dar eu nu mai vez cârmaci. 

(D. Bolintineanu. <Poesii», Reverii). 

IV, 

Răsăritul lunii la Tismana. 1) 

Decât în frumoasa noapte, când plăpânda-i lină rază 

A copilei dulce frunte cu vii umbre colora, 
O privelişte c'aceea ochi-mi n'au putut să vază, 

Lun'așa încântătoare n'am avut a admira. 

Şi întâiu, ca o steluță, ca făclie depărtată, 

Ce drumeţul o aprinde în pustiuri rătăcind, 
In a brazilor desime, în pădurea "ntunecată, 

Printre frunzele clătite am zărit-o licurind. 

Apoi tainicele-i raze, dând pieziș pe o zidire, 

Ce pe muche se ridică, locaş trist, nelocuit, 

Mângâia a ei ruină cu o palidă zîmbire, 
Ca un vis ce se strecoară întrun suflet pustiit, 

1) (112).
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Apoi, glob rubinos, nopţii dând mişcare şi vieaţă, 
Se ?nălţă, şi, din prejuru-i dese umbre depărtână, 
P'ale stejarilor vârfuri, piramide de verdeață, 
Se opri; apoi privirea-i, peste lume aruncând, 
Lumină adânci prăpastii, mânăstirea învechită, 
Feodală cetăţue, ce, de turnuri ocolită, 
Ce, de lună colorată şi privită de departe, 

Părea unul din acele osianice palate 

Unde geniuri, fantome cu urgie se isbesc; 
Şi pustiul fără margini, şi cărarea rătăcită, 
Stâncă, peşteră adâncă, în vechime locuită 
De al muntelui sfint pusnic ce sărmanii îl iubesc. 
Erau dulci acele ore de extas şi de gândire: 
Şoaptele, adânci murmure ce iau viaţă în pustii; 
A mormintelor tăcere ce domnea în mânăstire, 
Loc de sgomot altă dată, de politici vijelii. 

Noaptea, totul astei scene colosală da mărire, 
Dou& nobile instincte cu putere deștepta: 
Un, a cerului credinţă, alt, a patriei iubire, 
Ce o dată ?n aste locuri pe strămoși îi insufla. 

„ Munţii noștri-au fost adesea scump asil de libertate, 
Şi din vâriul lor Românii, torent iute, furios 
S'aruncau: mulţimi barbare pentru pradă adunate, 
Lei, sosind, erau la fugă ca un cerb rănit, fricos. 

. . . . . .. . . . . . . . » . . |... |. . . . . . .. 

Cu trufie riga ungur către ţară ?naintează:::) 
Sînt plini munţii de oştire, sună zalele de fer, 
Pintenii lucesc; la lună săbiile scânteează ; Ă 
Basarab închee pacea cum vrăjmașii lui o cer. 2) 

Dar Românii nu vor pace, nu vor trista umilință 
Ce asupră-le aduce un necinstitor tractat ; 
Ura lor e ne 'mpăcată; în a lor crudă dorinţă 
Cuprind munţii, închid drumul Ungurului spăimântat. 

Ast-fel e atunci omorul, cât ostașul încetează 
Obosit, și riga singur cu puţini scapă fugând 
Strălucitele-i veşminte le aruncă el de groază, 
Plânge şi, în a sa ţară, se întoarce blestemând. | 

  

1) Carol î, regele Ungariei, la anul 1330. 
2) loan Basarab.



Niciodată astă lună ce înnoată in tărie, 

Ca fanal purtat de valuri pe a mărilor câmpie, 

Mai mult număr de cadavre de atunci n'a luminat, 

Niciodată mândru vultur ce n văzduh se cump&nește, 
Acel domn al atmosferei ce un veac întreg trăeşte, 
De o prad'așa bogată încă nu s'a 'ndestulat. 

Se găseec ş'acum pe rîpe bucăţi de armuri sdrobite; 

Am văzut înşi-ne pinteni de rugină putreziţi, | 
Şi p'al re&sboiului munte monstruoasele morminte 

Unde șefii ungurimii zac cu toţii grămădiţi. 

Dar Românii fii ai celor ce ?n vechime se luptară, 
Cu sudori adăp pămîntul, câştig hrana în dureri; 
Sint plugari ; şi alte nume, oameni noi se înălțară, 
Oameni ne'nsemnaţi şi mândri de vechimea lor de eri. 

Străini prinți, ce ne-apăsară, au dat lor drept mângâere, 
Averi, cinsti, care odată se 'mpărţiau drept r&splătiri, 
Monopol fac azi de drepturi; în a lor scurtă vedere 

Propășirii neînvinse pun ei dese *'npotriviri. 

Nu e-aşa legea naturii, nu e-așa a ţării lege; 
* Ca tot ce nu e la locu-i va cădea trufia lor: 

Al sudorilor străine rod ei nu-l vor mai culege; 

Va îi mare tot Românul, ţării lui folositor. 

Cugetări adânc ascunse, idei drepte şi înalte, 
"Ce în inimile-alese ura lor le apăsa, 

Vor vedea lumina zilei; și, în formă de mari fapte, 

Subt privirea Provedinţei, lumii se vor arăta. 

(Gr. Alezandrescu, op. cit. «Poesii»). 

V., 

Blestemul Nistrului. 1) 

Nistrule, rîu blestemat! 
Face-te-ai adânc și lat 
Ca potopul, turburat! 
Mal cu mal nu să zărească. 
Glas cu glas nu se lovească 
Ochi cu ochi nu se ajungă 
Pe-a ta pânză cât de lungă: 

1) (13).



s7 

Lăcustele când or trece, 

La ist mal să se înnece! 

Holerile când or trece 

Pe la mijloc să se ?'nnece! 

Duşmanii ţării, de-or trece, 

La cel mal să se înnece 

Iar tu'n valurile tale. 

Să-i tot duci să-i duci la vale 

Pân' la Dunărea cea mare, 

Pân: la Dunăre şin Mare. 

Colecţia de <Poesii populare» Y. Alecsandri. 

F'zercițiul 5.— Să se compare următoarele bucăţi şi să 
se arate: 1) care dintre ele au imaginile bine îmbinate; 2) 
care dintre ele au defecte în îmbinarea imaginilor întrun 
tot, unul şi nedespărţit; 3) eare sînt părţile din ele unde 
îmbinarea imaginilor este mai perfectă, și 4) care sînt părţile 
din ele unde imaginile sînt îmbinate imperfect, și pentru ce? 

I. 

Moartea *) 

Iată, mări, iată, 

Moartea 'se arată 

Cu. perii sburliţi 

De lacrămi stropiţi, 

De şerpi împletiţi, 

Naltă şi uscată, 

De boale urmată, 

Boale furioase, 

Boale gâlbigioase, 

Diu aripi plesnind 
Ca esme rânjind. 

(D. Bolintineanu „Poesiii, Basme). 

II. 

Făt-frumos din lacrămă :) 
(fraginent) 

—Stăpâne—adâogi calul—tu ai isbit Miază-noaptea, de a căzut la 
pămint cu două ceasuri înainte de vreme, şi eu simt sub picioa- 
rele mele r&scolindu-se nisipul. Scheletele înmormîntate de vol- 

1) (114) 
>) (116).
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burile nisipului arzător al pustiilor au să se scoale, spre a 
se sui în lună la benchetele lor. E primejdios ca să umbli 
acuma. Aerul cel înveninat și rece al sufletelor moarte war putea 
omori. Ci mai bine voi culcaţi-v și eu până atunci mboi întoarce 
la mama ca să mai sug încă o dală laptele cel de văpae albă a 
țițelor ei, pentru ca să me fac iar frumos şi strălucit. Făt- 
Frumos îl ascultă, se dete jos de pe cal şi-şi așternu mantaua 
pe nisipul încă fierbinte. | 

Dar ciudat..... ochii fetei se 'nfundase în cap, oasele și închee- 
turile feţii îi eșiră afară, peliţa din oacheşe se făcu vinătă, mâna 
era ca plumbul şi rece ca un sloiu de ghiaţă. 

— Ce ţi-i? — o întrebă F&t-Frumos... | 
= Nimica, nu mi-i nimica—zise.ea cu glasul stins; și se culcă 

în nisip tremurând ca apucată. F&-Frumos dete drumul calului 
apoi se culcă pe mantaua ce și-o aşternuse. 

El adormi; cu toate acestea, par'că nu adormise. Peliţele de 
pe lumina ochiului i-se roșise ca focul și prin el părea că vede 
cum luna se cobora încet mărindu-se, spre pămînt, până ce 
părea ca o cetate sfîntă ;și 'argintie, spânzurată din cer, ce 
tremura strălucită... cu mii de ferestre trandafirii; şi din lună 
se scobora la pămînt un drum împărătesc acoperit cu prund 
de argint şi bătut cu pulbere de rose. Iar din intinsele pustii 
se r&scoleau din nisip suflete 'nalte.., capete seci de oase... 
înveliţi în lungi mantale albe, ţesute rar din fire de argint, în 
cât prin mantale se zăreau oasele albite de secăciune,. Pe frunţile 
lor purtau coroane făcute din fire de rose şi din spini auriţi 
și lungi... și încălecaţi pe schelete de cai mergeau încet, încet... 
în lungi şiruri... dungi mişcătoare de umbre argintii... și ur- 
cau drumul lunii şi se perdeau în palatele înmărmurite ale ce- 

tăţii din lună, prin a căror fereşti se auzea o muzică lunatică,.. 
o muzică de vis. Să 
Atunci i se păru că şi fata de lângă el se ridica încet... că trupul. 

ei serisipea în aer, de nu remânea decât oasele, ca inundate de 
o manta argintie, apuca şi ea calea luminoasă ce ducea în lună. 

Se ducea în turburea împărăție a umbrelor, de unde venise 
pe pămînt, momită de vrăjile babei. 

Apoi feţele ochilor lui se înverzi, se înnegri—şi nu mai văzu 
nimic, , 

„Când deschise ochii, soarele era sus de tot. Fata lipsea şi 
aevea. Dar în pustiul arid necheza calul frumos, strălucit, îm- 
bătat de lumina aurită a soarelui pe care el aci o vedea pentru 
întâia dată... 

! (AL. Eminescu «Nuvele>)
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III. 

Poveste.!?) 

O poveşti, poveşti... lumea toată este o poveste, căci ce-a lost 

odată ca niciodată o fi fost ca și astăzi, căci și ce este astăzi 
va îi odată ca niciodată. 

Câte focuri, câte lumînări și câte văpăiţi m'ai ars, poveste, 
și toate s'au stins, şi multe se vor aprinde ca să se stingă 
iarăși, numai tu, poveste, nu te vei stinge decât cu cel din 

urmă om... şi numai el va şti.mai bine că lumea asta n'a fost 

decât o lungă şi aceeași poveste. 

A fost odată un impărat, şi împeratul avea o nevastă, şi a- 

mândoi aveau o fată. Și împărăteasa își iubea fata ca luminile 

ochilor, dar împăratul era prăpădit după ea. 
De câte ori, de o lua pe genuchi, nu zicea împâratul, b&trân, 

bătrân: 
— Tu mi-ai deschis pleoapele căci p'aci, p'aci era să le închiz 

de veci, fata tatii! 
Iar peste capul fetei cu cosiţe de aur cădea barba albă a 

împăratului ca nişte șuvoae de apă,- şi îata, despicând în două 
barba lui, mai lungă decât ea, scotea capul, ca printr'o gură 

de cămașe, şi zicea rizând: 

— Bau! tată, bau! 
Și împăratul plângea de bucurie, și lacrimile aluneca d'a- 

lungul bărbii până la sfârcuri, și d'acolo picurau, ca din niște 

îeştile, pe genuchii goi ai domniţei. 
Dar împărăteasa avea haz, căci începea şi ea, adunându-şi 

lacrămile în pumni, și-l certa, de pe la spate, că prea plânge 

ca o muere de fitece şi ori şi când. 

". Şi daci începeau, de mai multe ori pe zi: 

— Ba iar ai plâns. 
— Ba n'am plâns. 

— Ba te-am văzut eu. 

— Şi eu te-am văzut pe tine! 
— Ba eu am ris. 
— ŞI eu am ris! 
Iar.domniţa, mică, mică, dar cu ochii în zece, îi da de gol 

pe amândoi: 
— Tata a plâns că m'a usturat pe genucli, și mama a plâns 

că are ochii roşii. : 

1) Uî6)
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Acum nu mai aveau ce zice, și începeau să rîză, morm ăind 
ca să nu se auză unul de altul: 
— Ce nătâng, (sau ce nătângă), de azi înainte nu mai plâng 

că plânsul nu mi-e d'a bună. 

Aşa au petrecut ei mulţi ani, până când domniţa a început a 
nu mai fi mică, și barba împeratului de până la brâu i-a trecut 
în jos peste genuchi. 

Şi două lucruri îl necăjau pe împărat, că nu-l mai răbdau 
puterile să-şi joace copila pe genuchi, Ș'apoi că prea se făcuse 

frumoasă din cale-afară. 
— Unde să-i găsesc eu polrivă, zicea împăratul toată ziulica, 

dând cu toeagul de colo-eolo o petricică sau un gunoiu pe care 
cășuna în neștire, 

Şi iarăși două lucruri o necăjau pe împărăteasă, că n'o mai 
ajungeau mâinele, când îşi pieptăna fata, pân” la sfârşitul părului, 
ş'apoi... or ţinea-o zilele până să vază un nepot sau o nepoată, 
tot aşa de frumoasă ca domniţa ei? 

Și când se întâlneau, ea cu el, fie-care cu focul s&ă, se înţe- 
legeau din ochi, deşi abia se mai vedeau, și cu glas uscat se 
luau iute la harţă, par” c'ar fi fost necăjiţi unul pe altul: 

— Ei, ce mai ai și astăzi? ” 
— Dar, măria ta, ce ai? 
— Ce să am, ale pustii de bătrâneţi; nu mă mai ţin genuchii 

ca să-mi joc copila; ce n'aş da să-mi mai facă bau prin barbă! 
— Dar eu, măria ta, trebue să mă sui p'un scaun ca să-i 

ajung cu pieptinele în creștet, ş'apoi să mă grămădesc, broască 
la pămînt, ca să dau de cârlionţii de la sfârcul coadelor. 
— Ia vezi, nu glumi, să nu-i rupi părul, că te-ai topiiiit! 
— Bătrâneţele, măria ta, câteodată. 
— Ce-ai zis? , 
—- Bătrâneţele, une-ori îmi rămâne câte-un fir lung, ca un 

fir de beteală, în dinţii pieptinelui... 
— Nu, nu, să nu-ţi r&mâe nici-unul; auzitu-mai tu, ori nu 

nvai auzit ? 
Și împăratul pleca mânios, tremurând şi isbind cu toeagul 

în pămînt, 

Iar domniţa ajunse fată mare; și când îşi încingea. talia în" 
betelie de aur şi pornea uşor ca o umbră, la toţi ai curţii li se 
făcea îrică ca nu cum-va vântul să-i ofilească lumina feţei, ori 
ca mijlocul să nu se frângă sau ca piciorușele, în conduri. de 
argint, să nu-i scapete în crăpăturile pămîntului. Şi când îm- 
p&răteasa o scălda, căci nu lăsa nici-o altă mână femeească s'o
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atingă, atât se rumenea faţa şi cutele apei, că împârăteasa nu-i 

nai zicea cai de te scaldă», ci: 
— Ai de fă apa mărgean! 

Intr'o zi, ce-i veni domniţei că se strecură de lângă mă-sa 
și se duse, pe un zădut de foc, se bea, ea singură, apă de la 

puţul de peatră, din fundul curților împărăteşti. Acolo, o babă 

bătrână, uscată ca o scândură, și ciuruită în obraji ca un burete, 
ridica de pe colacul de peatră, un ulcior cu apă proaspătă și rece. 

__.— Bunico, zise domniţa, să sorb şi eu o gură deapă pe gur- 

suiul ulciorului, că mult ţîșneşte din el boabe ca de mărgăritar. 
— Ei, măria-ta, unul scoate şi o mie beau! răspunse baba şi 

se încruntă; altul ară şi altul cară ; pe cine nu-l pârlește soarele 
nu-l degeră nici gerul; mână moale nu dă la mână crăpată; pe 

glezne goale îl tae rugii pentru picioare încondurate. Dar, ţine 
şi bea şi când &i înghiţi să nu te 'nneci, că numai flămândul se 
'nneacă cu noduri la masa sătulului. 
Babă rânji şi îi întinse ulciorul. 

Bietei domniţe i se făcă frică; puse mâna pe gâtul ulciorului ; 
mâna îi tremură și, scăpând ulciorul de pe colacul de peatră, 

îl făcă praf şi fărâme, 
Domnița îneremeni, iar baba oftă de i se subţiă pântecile 

se 'nnegri ca boziul, şi zise: 

— Răpi-ţi-ar necuratul minţile, cum mi-ai răpit tu bucuria 

apei şi ori-ce-ai face, ori-ce-ai drege, blestemul meu să te-ajungă 

-cum ţi-ajunge umbra ta de călcăele tale! 

Aşa o blestemâ baba, şi, făcând cu mâna în patru părţi, 

plecă ca o vijelie. 
Domnița intră, podidită de plâns, în eatacul ei de cleştar, 

se trânti în pat şi-acolo adormi cu genele ude şi cu mânile încru- 

cișate de pept. 

Când tresări din somn și deschise ochi, și mă-sa şi tat's&u 
“se uitau la ea cum se uită bătrânii lai icoane. Imp&răteasa tăcă, 
iar împăratul zise încet: 

" — Nu mă lăsa lumina și toeagul bătrâneţelor mele! 
Şi nici-o vorbă nu mai scoaseră tus-trei, ci se uitară unul la 

altul până scăpătă soarele. 
Şi tot acolo adormiră, fără să se mişte, par'c'ar fi fost de 

peatră; împăratul îngenunchiat pe barbă, împărăteasa c'o tâmplă 
pe dunga patului, iar domniţa aci feartă de călduri aci cutremu- 

rată de fiori. 
A doa zi împăratul adună pe toţi doftorii lunii și le zise: 
— Jumătate din împărăţia mea, aceluia care-mi va vindeca 

fata ! ,
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Și nici-un doitor nu-i ghici leacul. 
A treia zi adunâ pe toţi vracii și pe toate vrăjitoresele şi le 

zise: 
— "Toată împ&răţia mea aceluia care va tămădui pe domniţa! 
Și nimeni nu știi ce să facă şi ce să zică, numai o babă, 

uscată ca scândura și ciuruită ca un burete, zise împăratului: 
— Măria ta, domniţei i-a abătut de măritiş. 
— Mai ştii minune, zise împărăteasa. 
— Dar unde să-i găsesc potriva, şopti împăratul în urechea 

împerătesei, i 
Şi pe loc porni veste pe la toate înpărăţiile cu feciori dom- 

neşti care de mult rămnise la fata cu per de aur. Până se adunară 
feciorii de împărat, treci vreme la mijloc, că unii porneau din 
r&vărsatul zorilor, alţii tocmai din scăldătoarea soarelui și alţii 
de unde noaptea se ridica ca un zăbranic negru, şi alţii de pe 
und e pămîntul începe a fi drop și piftie. 

In ajun de a-i trece pe dinainte şirul băeţilor de împărat, 
domniţa care nu se mai mișcase din pat, potti să se scoale şi 
să se plimbe singură-singurică prin grădina împărăției. Frumoasă 
şi galeşă, rezemată cu o mână pe umărul împărătesei, iar cu 
cea-l-altă petrecută pe după gâtul împăratului, intrâ în grădină, 
şi, cu toate rugăciunile părinţilor de a-i lăsa şi peei, domniţa le 
încuiă binişor ușa în obraz şi-i lăsă cu inima arsâ. Cum rămase 
singură, cutreerâ cărările de o parte şi de alta cu naramzi și 
chiparoşi, cu luminișuri înflorite şi cu bolte umbrite și r&co- 
roase, | 
După ce umblă ce umblâ, cu ochii pe jumătate închiși, oftă 

fără să ştie de ce, fără să ştie ce vrea, se lungi pe earbă la umbra 
unei perdele de chiparoşi, ” . . 
Cum sta lungită, o apucă o piroteală şi cum privea într'un 

adânc fără fund, printre genele lungi, i se pără, că aude un 
cântec de chitară, 

Tim, tam, tam, tim, tam, uşor, încet prelung... o adiere de 
sunete, o mângâere dulce, un farmec de pe altă lume. Tim, tam 
tam, tim, tam, tam..... ca o licărire depărtată care sapropie și 
iar S'afundă şi iar se întoarce. Dar cântecul o gădilâ pe obrajii 
rumeni şi-i furnică din tălpile mititele până în creștetul luminos 
şi i se păru că aude un glas fericit care cânta și vorbea după 
tremuratul uşurel al chitarii: 
— Tim, tam... adormi şi fii deşteaptă... tim, tam, tam... care 

e adevăratul vis, ziua ori noaptea. Făt-frumos vine noaptea 
și pleacă ziua. Făt-frumos este schiop, dar nimeni nu cântă ca
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cl, şi nimeni nu mângâe și sărută mai dulce ca el....tim, tam 

tam, tim, tam, tam... nimeni nu sărută mai bine decât el.... 

Şi domniţa simţi nişte buze de foc pe amândoi obrajii. Şi 
tresări şi, sprijinindu-se într'un cot, privi speriată înainte pe 
cărarea îngustă cu stropi de umbră şi de lumină. 

Şi, în fund, în fund de tot, văză pe minunatul cântăreţ care-i 

zîmbea şi-i făcea semn să se apropie. La şoldul stâng avea un 
paloș lat, în mâna dreaptă ţinea o chitară cu gât lung şi ochii 
scânteiau ca doi cărbuni aprinși. Domnița vru să ţipe, dar nu 
pută; sări în picioare şi dădi să fugă; dar, ca şi cum ar îi fost 

încins de talie de nişte braţe lungi, începi să pășască spre 
cântăreţul care o aștepta cu mânele întinse. 

Când se apropiă de el, deschise braţele, și voind, fără să 

vrea, ca să-l stringă în braţe, mânele îi trecură prin el, apoi 
simţi un sărutat sub bărbie, şi uitându-se înainte văzu pe cân- 
tăreţ ca o umbră, o umbră schioapă care se ducea cântând. 

— Tim, tam, tam, tim, tam, tam... Fât-Frumos este schiop şi 

nimeni nu leagănă mai bine decât el şi nimeni nu mângăe şi 
nu sărută mai dulce decât el... Tim, tam, tam... umbra s'a 

topit, adormi şi rămâi deşteaptă, fată cu plete de aur... 

Domnița r&mase, dreaptă şi nemișcată, ca o făclie, până când 

umbra schioapă s'a dus, s'a tot dus, s'a făcut mică, mai mică, 

şi mai mică, şi s'a înnecat în ceața depărtării; apoi fără să mai 

simţă ce-va, afară de un vuet, adânc, adânc, în fundul urechilor, 

plecă în eatacul de cleștar, se trânti în pat şi începu să plângă. 

Jar împăratul şi împărăteasa îi culegeau fitece lacrimă în 

naframele lor, şi o întrebau: . | 

— Spune-ne nouă, ce vrei, lumina și toeagul bătrâneţelor 

noastre ! " 

“A doa zi împăratul şi împărăteasa stăteau încremeniţi pe je- 

ţurile lor de sidef presărate cu petre scumpe. 

Domnița bolea, lungită în pat, cu ochii pe jumătate închişi, “ 

ear pe dinaintea ei treceau feciorii de împărat, ca să-și aleagă 

unul, ea, pe care toţi o doreau. 

'Trecă unul, numai în zale de sus până jos, cu chivără dear- 

gint, şi când pășea, zalele sclipitoare zuruiau ca şi cum ar fi 

fost vii. Domnița nu dădiă nici un-semn, şi voinicul plecă ruşinat, 

Trecu altul, cu p&rul lung şi negru corb, cu cămaşa uşoară. 

albă ca floarea şi cu chenare de găitan aurit, încins de la mijloc 

cu un brâu de mătase verde, şi când păşea, pletelei se legănau
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pe umeri, iar cutele albe, din şolduri până la călcâe, se îndoiau frumos după mersul piciorului, 
Domnița nu se uitâ nicila el, și drăguţul se duse cu inima secată. Treci al treilea numai în firețuri şi steme, și nici pe el nu căzură ochii domniţei. 
Așa, până ?n diseară, se rușină și se încheâ lungul şir de feciori de împărați, și tot de geaba, 
Tocmai la isprăvit, șontie, şontic, veni şi un cântăreţ şchiop : la șoldul stâng purta un paloș lat, în mâna dreaptă ținea o chi- 

tară cu gâtul lung. 
- Impă&ratul şi împărăteasa, cum îl văzură, se înfiorară. 
Ce gură mare şi strâmbă, și ochii din cap îi scânteiau ca doi cărbuni aprinși, şi era lung și deșirat, c'un picior mai scurt și cu altul mai lung. 
Șontic, şontie, și când ajunse în dreptul patului, domniţa tresări, deşchise niște ochi mari, sări drept în picioare, şi-i întinse mâna; şi cântărețul şchiop, rânjind, i-o coprinse cu a- 

mândouă mânele. 
Impăratul și împărăteasa plecară ochii în jos, iar domniţa, dându-le în genuchi, le zise: , 
— Eacă mirele meu, nimeni nu cântă și nu sărută mai bine 

decât el! 
- Împăratul își ridicâ mustăţile cu o mână, şi, cu alta “ţinen- 
du-și barba, zise, ca și cum și-ar fi dat sufletul: 
— Fie!.. fie!.... 
Imp&răteasa se cutremurâ şi se duse să poruncească de masă. 
Le plângeau inima la amândoi, dar n'aveau ce face, 

Se puse masă împărătească, dar masă tristă, mai tristă decât 
întunericul, A doa zi era să fie nunta, și a treia zi era să 
fie r&sboi mare cu toţi feciorii de împeraţi ruşinaţi de cântăre- 
țul șchiop, lung şi dăşirat. 

In jurul mesei, lângă împărăteasă se aşeză fie-sa, lângă ea 
cântăreţul şi, mai departe de cântăreţ, oftă şi stătă și bietul 
împărat. 

Impăratul nu mai lua ochii de la el, și dând din cap îi zise: 
-— Ginere, de ce înghiţi carnea nemestecată ? 
— Mi-e foame, tată, mi-e foame, încât aş înghiţi nouă suflete 

nemestecate, căci viu tocmai de la marginea pămîntului ca să-ţi 
vez fata. 

Așa răspunse cântăreţul și mai înghiţi o halcă de carne. 
— Ginere, dar de ce-ţi scânteează şi-ţi dogorese ochii ca doi 

cărbuni aprinși ?



— In ochii mei se văd stemele măriei tale, răspunse cântăreţul 
șchiop, uitându-se în jos. 

Impâ&ratul îşi luă coroana de pe frunte şi o aruncâ cât colo. 

— Ginere, de ce c'o mână bagi pânea în gură şi cu alta o 
scoţi, nu-ţi place decât carnea ? 

— Cine-a frământat azima îi mirosea mânele a ceapă, 

— Vezi tată, vezi, zise fata înduioșată. 
— Ginere, dar de ce-ţi ţăcănese dinţii. şi măselele, ca și cum 

ar fi de oţel? 

— Am greșit și-am strins furculiţa în dinţi, respunse cântă- 
reţul lung şi dăşirat, trântind furculiţa pe farfurie. 

— Ginere, dar de ce-ţi sînt unghiile așa de lungi și aşa de 
ascuţite, 

— Ce unghii? r&spunse el repede, şi, par'c'ar fi fost o pisică, 
aşa îşi trase unghiile sub piele, şi zise restit: 

— Ce unghii, măria ta? Eri mi le-am tocit c'o gresie ca să 
nu zgârii mânele albe ale drăguţei mele. 

— Ginere, dar mult pr ai pe mâna dreaptă, par'c'ai fi un 

lup, așa e de des și de aspru. 

Cântărețul se făcu negru-verde şi răspunse, încheindu-și banta 

de la mâna dreaptă: 

— E un semn, un petec de păr, pe care-l: avem din moși- 

strămoşi, dar încolo sînt alb ca zăpada și rumen ca răsura. 
— Ginere, mai zise împăratul tremurând, dar ce ai pe frunte, 

ca două umflături de berbec tînăr?. 

— Soerule, râspunse el necăjit, într'o parte m'a izbit cu buz- 

duganul un uriaș, şi în alta un zmeu; ei au crăpat în luptă şi 

eu am r&mas cu două cucue. ! 

— Vezi tată, vezi? îngână domniţa, şi-şi înghiţi lacrămile 

căci mult i se părea tată-s&u de ru. 

Cântărețul se sculă de la masă și zise: 
— Sînt obosit d'atâta drum; să mă: ertaţi, dar cu mă due 

să mă culc în odaea mea. 

— Ginere, se resti împăratul, dar nu faci barim o cruce după 

masă? 

Cântărețul își întoarse faţa, clănţăni din “dinţi şi zise: 

— Eu mă închin la mine, să nu m& vază nimeni. 

Şi plecă pe ușă afară. 
__ Fata se culcă în eatacul ei de cleştar, ear împăratul ceru îm- 

părătesei să-i aducă crucea din paraclisul “domnesc ca s'o pue 

sub căpătâiu. 

Imp&ratul se culcă, și avea la cap două feșnice mari de argint 

şi la picioare alte două, câte-și patru cu făclii aprinse.
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'Trase un somn și tresări... nimeni... trase două şi iar tresări... 
iar nimeni... a treia oară, tresărind şi mai tare, văză la capul 
lui o dihanie lungă şi deșirată, în pielea goală, cu păr ca de 
lup, eu ochii ca doi cărbuni aprinși, care clănțţănea din niște 
dinţi de oţel, lungi ca nişte piroane, 

Impăratul scoase crucea de sub căpătâiu şi o ridică d'asupra 
dimonului, strigând: 
"— Piei, dimone, ucigă-te-ar crucea! 
Impăratul văzi atunci ce nu mai văzuse în toată viaţa lui. 
Dihania se cutremurâ, şi, intr'o clipă, se lungi şi se subţiă, 

şi, ca și cum ar fi fost un fir de aţă, se strecură prin gaura 
broaştei; dar cât de repede se strecură, împă&ratul tot văză că 
are un picior mai lung cu zece coţi decât cel-l-alt. 

Și când împăratul, ameţit, se uitâ pe jos, văzu o chitară cu 
gâtul lung şi cu coardele plesnite, şi, înhăţând chitara, răcni: 

— EL este! 
Şi se repezi în eatacul fetei, trântind uşile ca o vijelie. 

e 

. Pipăi patul... fata nicăeri... 

Atunci alergă la grajdul murgului care mânca jăratic, şi strigâ: 
— Eşi, murgule! | - 

Intro elipă; murgul rupse ştreangul, dărâmâ uşa şi îngenu- 
chiâ înaintea stăpânului sâu. - 

Impă&ratul încălecă şi porunci: 
— Du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, să-i mai văz cosiţile, 

faţa și luminile! . 

Și porni bidiviul mai iute decât vântul; iar în urma împă&- 

ratului, barba, despicată în dous, îi fâlfâia ca două steaguri 
“albe. Văile şi dealurile se pierdeau în urmă rotocolindu-se; 

codrii îi păreau ca niște ape turburi fugind la miază-zi. Şi vân- 
tul, care-l stârnea îndărât, îndoia stejarii, frângendu-i ca pe 
niște nuele subţiri și uscate. 

— Ah! că-l sosim! strigă împăratul ; murgule, mai săi odată 

pân' în miez de miază-noapte, că mi se sting zilele pân 
să-i văz luminele! 

Inaintea lor cântăreţul gonea şi se lungea de ce-l apropiau..: 

cât o beldie, cât un brad, cât un plop, aruncând piciorul cel 
lung în văi și pe cel scurt în dealuri, iar în cârca lui era dom- 
niţa, mai mult moartă decât vie. 

Dar când mai trebui o aruncătură până la dihania subțire ca 
pe mână şi ?naltă ca un plop, se revărsă de ziuă; cocoşii cân- 
tară de trei ori, iar pocitura se opri în loc, se răsuci, ca un 
sfredel, şi intrâ în pămînt, lăsând pe earbă pe domniţa fără 
simţiri.
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Murgul îngenuchiă ; împăratul îşi ridică fata: co mână o 
luă de mijloc şi alta i-o înfipse în păr. 

Incălecă şi porni. 
— Incet murgule, să n'o deşteptăm! 
Atât mai zise împăratul şi, dând ochii peste cap, căscă gura 

şi fălcile îi trosniră din încheeturi; închise ochii şi două lacrămi 
îi îngheţă sub gene ca două diamante. Impăratul încremeni pe 
cal, iar dea-curmezișul, în braţele lui reci, sta leşinată domniţa 
cu părul de aur, lung până în pămint, cu o beteală lungă. Peste 
ea curgea barba albă a împăratului. | 
“Incet, încet, îi duce murgul, zile şi nopţi, şi împăratul sta 

țeapân cu ochii închişi, iar mânele doniniţei albe şi moi se cl&- 
tinau bătând ușurel coastele calului. 

„Când au intrat în curtea palatului, împărăteasa și toţi bverii 
mari şi toţi curtenii le-au dat în genuchi și şi-au cuprins ochii 
în năframă. 

Iar când murgul a nînchezat și-a îngenuchiat, împărăteasa 
şi boerii, punând mâna pe împărat şi pe domniţă, au înmărmu- 
rit: împâratul era rece ca gheaţa, iar domniţa era caldă și i-se 
Dătea inima. 

Și, vrând să ridice pe împtrat de pe cal, le-a fost cu neputinţă; 
i, voind să ia pe domniţă din braţele împeratului, mâna nu 
s'a descleștat Qin creștetul ei. ! 
Atunci au chemat popi mulţi şi mitropoliți câţi erau, și-au 

început sfintele slujbe, ca să deslege pe împârat din spinarea 
calului şi creştetul domniţei din mâna rece a împeratului. 

Și, isprăvindu-se slujba, o babă bătrână, uscată și ciuruită ca 
un burete a zis în.gura mare: 

— Fetele, dacă îmbătrânese la ușa părinţilor, înnebunesc, dar 
dacă fug le ia dracul. 
— Amiiiin, zise prelung un diacon care rămăsese în urmă cu 

slujba. : , 
Şi atunci, ca prin minune, împăratul alunecă la vale pe şa- 

lele calului şi mâna i-se desprinse din creştetul domniţei. 
"Tar mulţi au auzit un oftat greu când împăratul a căzut lung 
și ţeapăn la pămînt. 
„Și domniţa, deschizând ochii, a jelit pe tatăl său ani mulţi, 
dar, de îrica dracului, nu s'a mai măritat. : 

Dar ce-a fost odată ca niciodată, o fi fost ca și astăzi, căci 
şi ce este astăzi va fi odată ca niciodată. - 

Ş 3 

1 

(B. Delavrancea, «Intre vis şi viaţă».) 

Poelica. ” goe
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IV. 

Răvășelul Spânului 1) 

A fost odată, înt”un sat, un om care avea un fecior. EI, în toate 
zilele și în totdauna, învăţa și povăţuia pe fiul său, ca să se 
ferească cât va putea sâ.nu aibă a face cu spânii. 

” Fiu-său, un flăcăiandru viu, scii ca spirtul, și deștept, învă 
țase toată treaba câmpului și lucra el în locul tătân&-său; iar 
bătrânul se odihnea. 

Intr'una din zile, văzând că li se sfârşise mălaiul şi făina, 
ceri! voe de la tată-sâu să se ducă la moară cu un sac de grâu, 
până una alta, și apoi, după ce se va întoarce, să vază a-și face 

provizia pe toată iarna. Până să plece se cam înmurgise; 

tînărul nostru plecă; iar tată-său avi grijă și de astă-dată de 
a-i zice: 

— Vezi, fâtul meu, să nu macini, unde vei vedea vre-un 
morar spân. 

Şi, fiind-că de marginea satului erau trei mori la rând, flăcă- 
„iandrul pusese în gând să meargă la una din trei, ca să macine. 
Se duse deci la moara d'întâi, care era în calea sa. In ușa morii 
un spân îl întâmpină, zicându-i: . 

— Yino la noi, mâi vere, să-ţi măcinăm. 

— Nu, zise băeatul, fiind- -că tata mi-a zis să nu macin, unde 
voiu vedea morar spân. 

Pornind mai înainte, merse ce merse, şi dete de moara a doa. 
Aci, ca și la cea dintâi, îi eși înainte un spân, îi zise ce i-a 
zis şi cel-l-alt spân; iar el, fluerând şi minunându-se de întâm- 
plarea, că dă tot de spâni, nu voi să macine și porni la moara 
a treia. 
Cum ajunse aci, încă un spân îl aştepta în uşa morii şi-i 

zise: 

— Măi verişcane, vino la noi să-ţi măcinăm. 
— Apoi, vericule, îi respunse el atunci cam cu.necaz, dacă 

toată lumea a spânit, sînt silit'să macin aici la tine, fiind-că 
iată a înnoptat, și trebue să mă și întore acasă până o eşi lu- 
ceatărul porcilor; uite-te colo, luceafărul de seară a început a 
sfinţi. 

Intră deci în moară şi turnă în coş. Iar spânul îi zise: 

— Aici, la noi, băete, este obiceiu, ca din făina care ese întâi 
să se facă o turtă, și cine o spune o minciună mai mare a lui 
să fie turta. 

  

1) (112)
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--- Dacă ast-fel vă este obiceiul, zise băeatul, așa să fie. Spânul făcă un foc mare în miilocul morii. și puse apa să dea în erop, după aceea se apucâ de turiă: turnă apă, apă multă, puse făină, făină multă; și tot puse până se isprăvi toată făina și făcu o turtă cât toate zilele de mare. IN . Făcându-se spuză, jărui focul şi puse turta să se coacă, — Acum, zise spânul, să spunem câte o minciună, până 's'o coace turta, și așa, începi tu băcte, ” " — Ba începi tu spânule, zise flăcăiandrul. 
— Ba începi tu, băete. 
— Ba începi tu, spânule. 
In cele mai de pe urmă începi spânul să spue. | 
— Tata era herghelegiu, zise spânul, şi mă trimetea adesea să pă- zesc cuii. Iutruua din zile, pe la ami zi, mă dedei cam d'o parte în umbra unui copaciu, când mă-pomenii, ia caii de unde uu sînt. -Ipucai la vale, apucai la deal, caii nu sînt. In Sus, în jos, ajun- sei la marginea mării. ici căzui un trej de dovleac, gros cât o allă aia; 0 luai şi eu la sinătoasa pe vrej să văd unde suo scoate, când băgai de seamă, că trecuse marea şi pe cel-l-alt mal în vârful vrejului o namilă de dovleac cât Tarigradu de mare. Mă duse până la diusul; dar ce să vi zi, dovleacul era putred și gă- 

urit dedesubtul trejului. Intrai în năuntru să văd nu care cum-ea 
caii or fi intrat în dovleac, Căulai încoace, căutai încolo prin do- 
leac, caii nu sint nicăiri. Mai dădui un ocol prin colțuri, și când 
în cele după urmă, găsii cnii, care se adăpostise sub o semînță a 
dovleacului: îi scot afară şi-i iau la refec. Acasă era sti mă bată 
tată-meu, pentru că întârziasen ; dar nva ertat după ce-i spusei şiretenia istoriei. Acum spune și tu, biele să vedem. 

Şi, pe când zise asta, întoarse şi turta, care se copsese pe o parte. IN | | 
Flăcăiașul nostru, românaş desgheţat, pricepi cu ce umblă spânul; dar nu-l lăsă să se siinţească, şi tuşind de vr'o două ori, începii şi el zicând: E 
— Tată-meu era stupur; cinci albine wateau loc în stupii lui, 

“şi mă trimetea cu ele să le pasc. Inir'una diu zile, o vijelie froaz- 
nică îmi răspândi albinele. După ce încetă vijelia, îmi caut albi- 
nele prin toate locurile, şi le găsesc; dar două lipseau. Ce să fac? 
casă nu puteam să mă întorc, că-mi era frică de cîurică. Trimit 
cele trei albine acasă, şi eu plec să caut albinele fugite. După ce 
am culreerat toată ţara, găsesc albinele la un lăiran, care le prin- 
sese şi le pusese la jug, de-şi arase tot câmpul. Iau albinele de la 
dinsul cam cu mârdcală, şi voiu să mă "ntore acasă, când bag de seamă că albinele se cam stricase la ceafă de jug. Atunci îau o!
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frunză de nuc şi şterg puțintel; dar în ceafa lor văd deo dată cres- 
cuți doi nuci mari, cure şi făcuse roade. 

Băeții de prin sat, văzând nucile, li se scurgeau ochii şi începură 
a' aruncau cu bulgări, până ce, când ajuns acasă, se făcuse acolo 
sus în nuci un pământ de arat așa de frumos încât îți rămânea 

îniîma la dinsul. 

Văzend tată-meu așa câmp, urcă plugul şi arâ, După ce a se- 
mănat, crescii un orz înfricoșat de-ți era dragă. lumea să e uiţi 
la el. Dacă vezi, tată-meu că orzul era bun de secerat, se urcâ cu 
câți-va argați, ca să-l secere. Seceră într'o parle, seceră în alta, 
până când iată ese un iepure din orz și paci ţi-e drumul. Tata 
aruncă cu secerea după el, și se înfipse d'asupra coadei. E, purele 
fugi, tata după el, până când văzii că epurele umblă să sară jos: 

“atunci îi dete o gură, căci acum mr-i era de epure, ci-i era de se- 
„cere, Sărind epurele, îi căzi, secerea. și cu ea împreunti căzi și 
un răvaș ; tată-meu luă răvașul și-l ceti. , 

— Ce zicea în răvaş, zise spânul nerăbdător să vază sfârşitul 

povestei, căci trecuse de miezul nopţii. " 
— Dicea, răspunse flăcăiaşul, că spânul mai mult să nu umble 

cu şoalda, că turta e a băeatului. 

Un pocnet se auzi de răsună toață moara. Spânul plesnise 

de necaz, că-l păcălise românașul; iară băeatul luă turta şi se: 
duse acasă. 

P. Ispirescu. 

V. 

O prinsoare 1) 

Au fost trei flăcăi ciobani. Ducându-se ei într'o zi la vănă- 
toare, au rătăcit într'o pădure și, înnoptând, au r&mas acolo 
lângă un copaciu. Şezând ei acolo, li se făcii foame şi, fiind-că 
n'aveau foc, ca să frigă vânatul, fratele cel mai mare se sui 
pe copac, ca doară va vedea vre-o licărire de foc, ca să îvisă 
vânatul și să-l mănânce. După ce se sui în copac, zări o flacără 
mică în depărtare și, dându-se jos, se duse acolo. Acolo văză 
o jumătate de om, că frigea un om. 

— Ce minune mare, mă! zise el; o jumătate de om îrige un 
„om! lucru neauzit şi nevăzut; 

— Dar scii, că o să te frig şi pe tine, dacă nu-mi vei spune 

o minciună bună, răspunse jumătatea de om. 

— Nu sciu nici o minciună, îi r&spunse ciobanul. 
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Atunci jumătatea de om il legă cot la cot de un copac şi se 
puse iar la foc. Fraţii cei-l-alţi așteptarâ cât-va timp și văzând 
că nu vine fratele lor, fratele cel mijlociu se sui şi el pe un 
copac şi văzi aceeași flacără și ducându-se acolo, păţi tot ca 
fratele cel mare. După accea se sui şi fratele cel mai mie și, 
vezend flacăra, se duse şi el acolo. 
— Ce îel? zise el, când văză jumătatea de om că frige un 

om; dar o să poţi tu să mănânci un om întreg? 
— Dar nu scii, că te frig şi pe tine dacă nu-mi vei spune o 

minciună bună. , 
— Pe cine ? răspunse ciobanul. 
— Pe tine, îi zise jumătatea de om. 
—. Ei bine, îi zise ciobanul, o să-ţi spun o minciună, dar, dacă 

vei zice că minţ, să seii că te omor, 
— Bine, zise jumătatea de om, să mă omori, dacă voiu zice 

că minţi. 

Atunci ciobanul începu a spune aşa: 
«La nunta tatii, ducându-mă la moară, ca să macin porumb 

să-l fac milaiu, am înjugat sacii la car, am pus porumbul în 
car şi am plerut. Acolo am micinal: pe urmă am pus boii 
în car, ani înjugat sacii şi am plecat acasă. Când am ajuns 
acasă, mă născă mama. ME făci Sâmbătă şi se cunună Du- 
minecă. Dup accea într'o zi tata îmi dele o bardă şi mă 
trimese la pădure să tai lemne tocmai din vârful unui copac, 
care ajungea la cer şi care n'avca crăci, decit numai în vârf; 
îmă spuse, că dacă trebue să mă ure în vârful lui, cată să în- 
fig barda în pom şi să pun piciorul pe dinsa; după aceea 
s'o îau şi s'o înfig mai sus şi iar să pun piciorul pe dînsa, 
şi aşa să mE urce până în vârful lui, dar îmi spuse să bag de 
scan să înfig barda bine în pom, ca să nui cad, că, dacă 
voiu cădea, barda va face şeapte berde şi un bărdoiu, şi va 
sbura cu mine la cer, unde sîut nişte pui de rândunică, care 
dacă mă vor vedea, mă vor mânca. . 

Aşa, ducendu-me eu în pădure, făcui după cum mă învățase 
tata, şi din întâmplare scăpai barda şi căzui jos. Barda făci 
şeapte berde şi un bărdoiu şi sbură cu mâne la cer, unde, dacă 
me vezură puii de rândunică, în loc să mă mănânce, mă luară 
şi E băgară în nduntru în Ratiu. Acolo cum întrai, văzui o 
fântână şi mă dusei la dinsa să beau apă. După ce beui 
apă, mă dusei mai încolo să mă plimb; dar băgai de seamă, 
că mi-am uitat capul la fântână. Când mă întorsei la fân- 

"tână vezui, că bietul meu cap făcuse două picioare şi se da



po gheaţă. Il luai şi, după aceea, nu sciu ce-mi veni mie, e 
deodată îmi bhăgai iar capul în fântână. 
Când îl scosei afară, astă-dată mă pomenii pe pămînt, şi 

vezui pe tăta şi pe tatăl teu, că şedeau jos pe câte un trunehiu de stejar şi făceau oale; însă tata trântea în capul tatălui tău 
toate oalele, care nu le făcea bune.» | Atunci jumătatea de om, care îşi uitase de legămintul ce îl 
făcuse, îi zise că minte. 

— Ştiu că minţ, respunse băeatul ; dar ţi-ai uitat de legătura 
ce am făcut amândoi: că dacă vei zice că minţ să te' omor? 

Și zicând aceasta, trase una în capul jumătăţii de om şi-l 
omori. 
După aceea deslegă pe îraţii lui și, luând foc, se duseră iar 

în pădure, fripseră vânatul şi mâncară. 

Fundescu. 

VI. 

Călin 
(fragment) 

Acum iată că din codru şi Călin mirele ese 
Care ţine, 'n a lui mână, mâna gingaşei mirese; 
Ii foșnea uscat pe frunză poala lungă-a albei rochii, 
Faţa roșie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii, 
La pămînt mai că ajunge al ei p&r de aur moale. 
Care-i cade peste braţe, peste umerele-i goale. 
Ast-fel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă, 
Flori albastre are ?n păru-i şi o stea în frunte poartă. 
Socrul roagă ?n capul mesei să poftească să se pună 
Nunul mare, mândrul soare, şi pe nuna, mândra lună ; 
Și Sașează toţi la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul; 
Lin vioarele răsună, iară cobza ține hangul. 
Dar ce sgomot se aude? Bâziit ca de albine ? 
Toţi se uilă cu mirare şi nu știu de unde vine, 
Până văd păinjinişul între tufe ca un pod, 
Peste care trece 'n sgomot o mulţime. de norod: 
“Tree furnici ducână în gură de făină marii saci, 
Ca să coacă pentru nuntă şi plăcintă şi colaci, 
Şi albinele-aduce miere, aduc colb mărunt de aur, 
Ca cercei din ei să facă cariul, care-i meşter faur. 
DI 
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Iată vine nunta ?ntreagă : vornicel i-un greerel, 
Ii sar puricii 'mainte cu potcoave de oţel; 
In veșmînt de catifele, un bondar rotund în pântece 
Somnoros, pe nas ca popii, glăsueşte meet un cântec; 

O cojiţă de alună trag lăcuste, podu-l scutur, 
Cu mustaţa răâsucită şade ?n ea un mire flutur; 

Fluturi mulţi de multe neamuri vin în urma lui în lanţ, 
Toţi cu inime ușoare, toţi şagalnici şi berbanţi ; 
Vin ţînţarii lăutarii, gândăceii, cărăbușii, 

Iar mireasa viorica i-aștepta "'ndărătul ușii. 
Şi pe masa "'mpsrătească sare-un greer, crainie sprinten, 
Ridicat în două labe s'a 'nchinat, bătând din pinten; 

EI tușeşte, iși închee haina plină de şireturi: 
«Să ertaţi boeri, cu nunta so pornim și noi alături!» 

(A. Eminescu, «Poesii>). 

ixereiţiul 6. —- Să se analiseze bucăţile următoare, ară- 
tându-se: 1) care este ideea împrejurul căreia se pot grupa 
deosebitele lor elemente; 2) care este sentimentul funda- 
mental ce reese din reunirea acestor elemente; 3) din ce 
categorii de fenomene sufleteşti (simţiri, imagini, gândiri, 
amintiri) fac parte aceste elemente; 4) care este' categoria 
de elemente ce preponderează și contribue mai mult la re- 
ţinerea tutulor celor-l-alte într'un tot? 

I. 

Miron și Florica 1) 

(fragment din Cântul IV). | 
£ i - 

Iar Neagu'n sat alături, cu gândul la peţire, - --“-": 
Treci întreaga noapte în lungă nedormire, i ” 
Căci el era în voe adoazi, chiar în zori, 
Să plece "fi sat la Sâncu' ca mândru” pețitor. 
Abia întâia rază luci la răsărit, 

Incepe Neagu ?ndată ce trebui de gătit: 

Deschide-un mare sipet ce este cu lăcată . 
Şi scoate o cămaşă frumos și alb spălată, 
O *mbracă, apoi brâul încinge, lung și lat, 
Intr'însul vâră punga, cuțitul mânuchiat, 

2) (120)



104 

  

Pe frunte pălăria apasă cea -nouţă; 
Apoi desleagă murgul şi-l pune la căruţă 
Și'ntorsul arc de oişti vîrtos înţepeneşte, 
A hăţului lungime măsoară, potriveşte, 
Și fân pune ?n căruţă, pe dînsul un suman, 
Alege-apoi din turmă cel mai frumos cârlan 
Ce vrea în dar a-l duce, c'așa e obicciu 
Să nu ai mână goală, când vii ce-va să cei, 
Și hăţuri și biciușeă apucă şi purcede. 
Ușor și sprinten murgul picioarele repede 

. Și, fără ca stăpânul să-i facă îndemnare, 
Pe calea cea bătută aleargă *n fuga mare: 
Aşa căruţa mică, cu umbra după ea, 
La răsărit de .soare pe câmpuri alerga...... 

(Iacob Negruzzi, «Scrieri complecte», Poesii). 

, II 

Moș Nichifor Coţcarul 1) 
(fragment) 

«Moș Nichifor era harabagiu. Căruţa lui, deși era ferecată cu. 
tee, cu curmee, însă era o căruţă bună, încăpătoare și înde- 
mânatecă. Un poclit de rogojini oprea şi soarele şi ploaea de a. 
resbate în căruţa lui Moş Nichifor. De inima căruţii atârnau 
pocorniţa cu feleştiocul și posteuca, care se izbeau una de alta, 
când mergea căruţa, şi făceau tronca, tranca! tronca, tranca! 
Iară în belciugul de la carâmbul dedesubt — din stânga — era 
aninată o bărdiţă, pentru diferite întâmplări. „Două epe, albe 
ca zăpada și iuți ca focul, se sprijineau mai totdauna de oiştea 
căruţii; mai totdauna dar nu totdauna: căci moș Nichifor era 
și geambaș de cai şi, când îi venea la socoteală, făcea schimb 
ori vindea câte o eapă chiar în mijlocul drumului, şi atunci 
rămânea oiştea goală pe de o parte. Ii plăcea moşneagului să 
aibă tot epe tinere şi curăţele; asta era slăbiciunea lui. — M& 
veţi întreba poate de ce epe și totdauna albe ?— Vă voi spune 
şi aceasta: epe pentru că moş Nichifor ţinea să aibă prăsilă ; 
albe, pentru că albeaţa epelor — zicea el -— îi slujea de fânariu 
noaptea, la drum, 

Moş Nichifor nu era dintre aceia, care să nu știe <că nu-i 
bine să te pui vezeteu la cai albi şi slugă la femei»; el știa și 
asta, dar epele erau ale lui și când le grijea, grijite erau, iară 
când nu, — n'avea cine să-i bănuească. PNI A 
1) (21)
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Moş Nichifor fugea de cărâuşie, de-și scotea ochii; el se ferea 
de rădicături, pentru că se temea de surpătură, 
Harabagia — zicea el—e mai bună: că aia face tot cu marfă 

vie, care la deal se dă pe jos, la vale pe jos, iar la popas în 
căruţă. Moș Nichifor avea o biciușcă de cele de cânepă, împle- 
tită de mâna lui şi cu știchiul de mătase, cu care pocnea de-ţi 
Ina auzul. Şi cu încărcat şi cu descărcat, la deal moş Nichifor 
se da pe jos şi trăgea dea-valma cu epele. La vale iar se de 
jos, ca să nu se spetească epele. Chirieșii, vrând-nevrând, tre- 
buiau să se dee și ei; căci li era lehamite de morocăneala lui 
moș Xichifoy, care îndată troncănea câte una, cam de aceste : 

«Ia mai-daţi-v& şi pe jos, căci calul nu-i ca dobitocul să poată 
vorbis/£ Dacă ştiai să potriveşti din gât pe moș Nichifor, apol.. 
era-cât se poate de şăgalnic. De întâlnea vrun om călare, pe „drum, intreba: — Departe ai lăsat pe Vodă, voinice? și apoi în- dată da bici epelor, zicâna ? : 

Alba mainte, alba la roate, 
Oiştea goală de-o parte. 

Hii! opt-un cal, că nu-s departe Galaţii, hii 
De întâlnea pe drum neveste și fete mari cânta cântece Şă- galnice, de al do-aceste: 

Când cu baba m'am luat, 

Opt ibovnice-au oftat: 

Trei neveste cu bărbat 
Şi cinci fete dintrun sat, ş. a. 

Ei, ei! Apoi zi că nu-ţi venea să porneşti la drum, mai ales 
în luna lui Mai, cu asemenea om vrednie şi de apururea vesel. Câteodată numai, când prin dreptul crâşmei te făceai niznai 
și nu ştiai să potrivoşti din gât pe moş Nichifor, nu-l prea 
vedeai în cheji buni, dar și atunci tot repede mâna, de la o crăşmă până la alta... . 

Mai ales, într'un rând, îi picase lui moș Xichifor două epu- șoare, care mergeau de minune la drum. Dar la: crâşmă, mort- 
copt, trebuiau să stee, căci le cumpărase de la un popă, nefiind 
pe vremea aceea pojărnicii, de unde să cumpere altele, care să 
ție fuga tot într'una!... - 

(Î. Creangă, <Opere complecte») 

III 

Palinodie:) 

Când toate trec, când anii fug, 
Când ce-am dori nu se mai poate, PI ANII 

2) (122)
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De ce ne chinuim pe rug, 
Cătând cuvîntul lor la toate? 

Ce-a fost s'a dus, ce este—e 
Şi va mai fi ce se cuvine. 
Nu te munci să ştii de ce 
Căci nici nu poci şi nici nu-i bine, 

Ursita noastră e să fim 
Himera dorului de-a fi; 

Că sîntem ne închipuim 
Din dorul de-a ne ?nchipui. 

Atinge-ţi degetul de gură 
Şi suflă *n vânt o sărutare. . 

Atâta e. Ori-ce faptură, 
O năzuinţă spre urmare. 

(Duiliu Zamfirescu «Poesii nouă). 

IV. 

Culcate-s româniţe ) 

Uşor se mişcă tîn&ra fecioară; 

Purtându-și trupul drept ca o făclie, 
Cu amfoarele vine de la vie 
Şi vinde must ca ?n vremi de-odinioară. 

Copilă albă, vina ta să fie 
De te-o 'ntâlni Polybus bunioară: 
Cum mâinile-ţi sînt prinse de ulcioară, 

O să sărute benghiul din bărbie. 

Dar ea zimbește. Colţurile gurii 
S'ascund hoţiş în gingașe grupiţe, 
Iar ochii vineţi iau culoarea murii. 

Și iată-l el, încununat de viţe, | 

Căi sare ?n drum, Pe pajiştea pădurii, 
In urma lor, culeate-s româniţe. 

(Duiliu Zamfirescu <Alte Orizonturi»). 

N, 

Rodica :) 

Purrând cofiţa cu apă rece 

Pe ai săi umeri albi, rotunzori, 
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Juna Rodică voioasă trece 
Pe lângă junii semănători, . 

Ei cu grăbire îi sar în cale 
Zicend: « Rodică, floare de crin, 
«In plin să-ţi meargă vrerile tale, 
«Precum tu, dragă, ne eşi cu plin ; 

S'ajungi mireasă, S'ajungi crâeasă ! 
« Calea sâ-ţi fie numai cu flori 
«Şi casa casă, şi masa masă 
<Şi sînul leagân de pruncuşori !» 

Cu grâu de aur ci o presoară, 
Apoi cofiţa întreagă-o beu. 
Copila ride și'ncale-i sboară 
Scuturând grâul din părul său. 

(I. Alecsandri « Pasteluri») 

. VI. 

Ion Ghica către V, Alecsandri 1) 
(fragment dintr'o scrisoare). 

Dragul meu amic, 

Știi că la Constantinopol rar să nu te pomenești Qin somn 
în sunete de tun, al căror număr variază după rangul locali- 
tății unde s'a ivit incendiu. 

In noaptea de Bobotează a anului 1853 căzuse o zăpadă numai 
apă, un fel de lapoviţă, şi temperatură dedese în earnă: o 
răceală umedă, care te pătrundea până la os. şi-ţi tăia puterile 
un îrig cu totul necunoscut în ţările unde oamenii au-sobe şi 
ferestre îndoite. ” “ 

ME culcasem: şi de-abia începusem a mă obicinui, clenţânind 
din dinţi, cu temperatura aşternutului şi cu reveneala cearşa- 
furilor, când aud tunul; număr trei dătături, îmi zic că focul 
era unde-va pe Bosfor, și mă afund mai adâne în plapumă. Me lua somnul, când decciul, lovind de trei ori cu bâta în cal- 
darâm strigă: <Iangân vaaa.....r!.... Ortachioida> (foc la 
Ortakioi). La această Ştire sar repede din pat şi alerg la ciorapi . 
și la cisme; dar, încălțându-mă, încep a raţiona, şi-mi zic că 
până nvoi îmbrăca şi-oi da de vale la Tophană, o să treacă un 
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ceas; acolo, oi găsi n'oi găsi caic, dar zi cam găsit; mai îmi 
trebue un ceas, ba și două, până la vadul de la Ortachioi; apoi 
mai pune vre-o trei-zeci de minute la deal în sus, până la casa 
bancherului armean Pișiniş (casă la care mă interesam, căci 
îmi ţineam acolo hârtii, întrun dulap, la d-na Snadeska, o.a- 
mică de copilărie a contesei Edling, născută Sturdza),—fac trei 
sau patru ceasuri, timp destul ca să arză toată mahalaua, până 
ce-oiu ajunge cu. Mai bine să aştept să lumineze, 

In ziuă, când nvam dus să vâd ce se petrecuse, am găsit casa 
arsă până la pămînt, împreună cu vre-o sută-două de alte case; 
noroc că focul începuse de la deal şi servitorii chiriaşei, ajutaţi 
de oamenii proprietarului, avusese timp să scape obiectele şi 
sculele din casă, aruncându-le pe fereste în grădină, pe zidurile 
teraselor. Acolo am găsit şi eu hârtiile mele vraiuri, printre 
spalirile de portocali și iasomii, amestecate cu apă căzută din 
cer şi din tulumbele pompierilor. Le-am strius grămadă întw”o 
boceeă, pe care am purtat-v cu mine ani mulţi, pe la Pera şi 
pe Bosfor, din casă ?n casă, am cărat-o pe la Samos, pe la Bu- 
curești, până a ajuns la moșie la Ghergani.. Acolo când mi-am 
așezat hârtiile în bibliotecă, am ales întrun pachet corespon- 
denţa emigraţilor noștri din timpul exilului. - 

(Ion Ghica <Amintiri din pribegia după 1848.). 

VII. 

Mamei!) 

Nu mai plânge, nu mai plânge, mamă dragă, nu mai „plânge : 
Ale tale doruri toate şi dureri nu le poţi stinge 

Cu a lacrimilor picuri, 

Roiul chinurilor crude, tipărite ?n supta-ţi faţă; 
Suferințele troene din a ta trudită viaţă - 

Pe-a mea inimă le smicuri, 

De ce plângi? — Trecut-a vremea, când tu alergai orașul, 
“Intrebând pe fie-care unde-ţi este copilaşul, 

Și erai de frică moartă, 

Că-i pierdut, ori căruţaşii l-au călcat în drumul mare 
Și tu mo să-i dai de urmă, ori să-l vezi fără suflare 

» Aducându-l lom pe poartă. 

1) (126) 
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Când cu ochii seci de lacrimi, istovită de veghiat, 
Te rugai aşa fierbinte, în genunchi, lângă-al meu pat: 

Doamne! Doamne! scapă-mi-l, 

Căci e bun, e blând, cuminte, şi e toat-a men avere; 
E nădejdea bâtrâneţii, singura mea mângâere 

Şi mice singurul copil! 

Au trecut — şi nu mai plânge. îi văzut la rândunică, 
Puii, dacă prind aripe, de la cuiburi se ridică 

Şi în largul lumii sboară, 

Și tu știi că toate ?n lume, când ajung la-al vieţii rost, 
Se desbină, se 'mprășchie, ca și cum nici mar fi fost - 

Frăţior şi surioară. 

Ce-ţi mai turburi dar vieaţa şi nu dormi nopțile *ntregi ? 
NWai să schimbi tu mersul lumii, mal să darmi veşnice legi, 

Nici să 'ntoyei vremea 'napoi. 

Şi durerea cu vieaţa deodată-i plămădită, 
Până la mormînt cu trudă și cu doru-i înfrățită — 

Asta-i scrisa pentru noi... 

Gârbovită şi bătrână, nesimţit tu te apropii, 
Cu durerile vieţii, pân” la marginile gropii 

Și nu poţi muri de dor; 

Lung te uiţi în a mea cale, genele abia-ţi ridici, 
Si în înima pustie te frămânţi, ca să despiei 

Zarea depărtărilor, 

Dar fecioru-i dus departe, dar fecioru-ţi nu mai vine, 
Căci s'a pus atâta vreme între el și între tine, 

Cale ce nu se mai curmă, 

Mamă dragă, mamă dragă, nici atât nu ai pe lume; 

Să ms vezi în clipa morţii, să m& strigi încet pe nume, 
Cu suflarea cea din urmă; 

Să maplee plângend spre tine, să ?nchid albele-ţi pleoape 
Și să pun o cruce simplă, semnul tristei tale groape, 

Intr'un colţ uitat, tăcut.., 

Şi împins de mâna sorții pe-a vieţii neagră cale, 
Cine ştie de-oiu ajunge să mă închin ţărânii tale 

Şi mormîntul să-ţi sărut! 

(I. Popovici-Băncițeanul, «Din viaţa meseriașilor», perfaţă”)
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VIII. 

Scrisoarea IV 1) 
(Un poet necunoscut), 

| 
Maiu, 1838. 

Natura a lăsat oameni meniţi a trece necunoscuţi pe calea vieţii. Toată misia le este să resădească câte-a flori în dru- mul lor. 
| 

Daniel Seavinschi era de neam român din Bucovina. Rămăind orfan în tîntră vârstă, se duse la Liov în Galiţia la o rudă a sa ce era spiţer, pe lângă care, slujind calfă, învăţă puţină bo- tanică. Ca să se supue modei polone, mai adăogi și un schi la porecla sa, și din Scavin se făcu Scavinschi. Invăţă limba nem- fească şi o cunoştea bine, dar nu iubea pe Nemţi; pentru aceea, când musa română începu a-l supera, preferă a traduce din franceza, deși o ştia mai puţin decât pe cea germană, Pe când el îşi petrecea zilele plămădind cantaride şi pisând chinchină, la 1823 un boer moldav, inturnându-se de la Viena, Îl cunoseu: şi, văzând în el disposiţiuni poetice și spirit deștept, îl îndemnă să vie la Iași ca să-și caute norocul, povestindu-i de acest Eldorado mai toate acele minuni ce le spune Sinbad marinarul în cele o mie şi una de nopți. . ” Scavinschi părăsi bucuros o țară, unde nu câștigase decât un schi la sfârşitul poreclei, şi alergă la Iași, dar sărăcia și lipsa îl întovărăşiră şi aici. Musele spăimântate şi Apolon, cu părul măciucă în cap, fugiseră care încotro de groaza Ianicerilor: Nime nu mai gândea la poeţii ce ședeau ascunși prin poeţi. (Eartă-mi acest râu calambur). In darn Seavinschi scria imne asupra fericirii patriei, sonete pentru răsărita stea a Moldaviei, ode, epitalame în care toţi zeii din Olimp figurau; cu folosul lor abia depărta de un palmac lipsa, astă nedespărţită tovără- şiţă, care-l ţinea strins în îngheţatele ei braţe! Hotări să vîndă “Participuri, dar puţini amatori găsi de limba nemţească, şi apoi pedagogismul era stahia lui. El iubea liniștea, şi copiii îi tocau la cap toată ziua: iubea musele, și copiii făceau jucării cu poe- siile lui. De multe ori l-am săsit descleind un smeu ca să co- pieze vre-un Vers, pe care acum un băeat il făcea să sboare, mai pe sus de Parnas! NE | Pe lângă aceste, el cra o adevărată jucărie a naturii. De o statură microscopică precum însu-și n'o ascundea, zicându-și: 
. e e + Daniel Scavinschi cel inititel la statură 
Pe care-a, plăcut naturii a-l lucra ?n miniatură, PI NINA 

1) (123)
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și de o constituţie foarte delicată, era un original da frunte. 
EI trei lucruri iubea în lume cu un amor religios, cucernic, în- 
focat. Aste trei lucrui erau: poesia, medicina şi—musteţile sale, 

In adevăr, natura îl înzestrase cu o pereche de musteţi re- 
sucite atât de mari, încât ar fi fost de fală celui întâiu Ungur; 
dar ele făceau un contrast foarte: ciudat cu statura lui care — 
precum am spus—era mai mică decât mică, 

Insă mania sa cea vătâmătoare, pe care o câştigase de când 
fusese la spiţerie, era ideea ce îşi făcuse că de nu va lua într”o 
zi medicamente, trebue să moară. In toată dimineaţa, după ce 
sfârşea toaleta musteţilor, bea câte-va pahare de dicoct; la tot 
ceasul lua hapuri, și seara picături, Spiţeriile stricându-i sănă- 
tatea, înghiţeau puţinii bani ce câştiga, pentru că de multe-ori 
îi lipsea pâne, iar medicamente niciodată. , 

Intro zi, ducându-mă să-l văd, l-am găsit înfășat peste tot 
întrun pleaster. , : , | 

—Știi, i-am zis, că ai întrecut pe bolnavul lui Moliăre ? Ce este 
de capul teu ? Nu vezi că te omori singur? Vrei să te faci să- 
nătos şi să scapi de ipocondria asta? Trimite pe Esculap şi 
pe Ipoerat în pustii; vino cu mine la țară şi urmează dieta 
care o urmez eu: ă ” 

Dimineaţa vom mânca cotlete şi Vei bea un pahar de porter 
in loc de dicoct; la prânz, jambon, macaroane, alivenci, cu vin 
de Odobeşti. Seara vom veni acasă osteniţi, vom bea câte un 
ponciu ca să ne răcorim; apoi vom cina cu un ostropâţ de 
epure. 
Ascultându-mă, poetul se făcuse galben ca ceara şi întinzend 

braţul spre mine, strigâ: . 
— Ah! taci, mă rog, contenește! Taci zic, dacă creștin ești! 
Nu vezi că mai îmi dau duhul de când de aste vorbeşti ? 
Jambon, alivenci, porter!!! numai auzindu-le, simt îndoindu-se 

suferinţa mea! Oh, mă tem că nu-mi va lucra pleasterul ! 
— Dar ce ai? . E 

Singur nu ştiu, dar nu mă simţ bine, 
i să nu' socutească cine-va că consulta vre-un doctor; însu-și 

i închipuia ordonanţele, îşi făcea leacurile și se trata, deși 
acum nu-i mai lucra nici-o medicină, deprins fiind cu ele, 

„ Abea de trei zile mă înturnasem din Rusia, unde zăbovisem 
câte-va luni, când am primit un răvaş de la el, în care mă 
chema la el, în care mă ruga să mă due să-l vâd îndată. L-am 
găsit în pat și, căutându-se într'o oglindioară, scotea câte un - fiv din frumoasele lui musteţi şi le punea într'o cutiuță ca pe 

“
n
 

îș
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nisce preţioase scule.—Ah, bine ai făcut cai venit, Îmi zise, so- 
coteam că voiu muri, fără să te văd, 

— Iar ţi-a venit ipocondria ? - 
— Acum e moartea, a ei vară primară, o cunose bine. Aseară, 

văzând că nu-mi lucrează alte doctorii, am luat o doză mare de 
mercuriu, şi azi m& trezese că-mi cad musteţile. 

Nenorocitul se otrăvise! Am sărit ca să trimit după un doc- 
tor. Ma înţeles, întinzând mâna sa rece şi veștedă, m'a apucat 
de braţ. | 

— E de prisos, îmi zise; măcar de aş şti că voiu scăpa, tot 
nu voiu să mai trăesc. Nu voiu să zică oamenii, v&zându m&: 

Eacă Daniel Scavinschi cel mititel Ja statură, | 
Cărui îi căzu musteaţa, şi e chiar caricatură, 

Ține acest pachet, urmâ; să-l dai la adresa sa. 
Pe pachet scria: (Scrieri a lui D. Scavinschi, să se dea la 

d-l Aga A. Sturza Miclăușeanul ca să facă ce va voi cu ele.) 
— Siînt-mult „dator acestui boer, adăogă după puţină tăcere; 

el pururea m'a ajutat la nevoe, şi, fiind că n'am cum îi mul- 
jumi alt-fel, îi las aste scrieri ca o suvenire de recunoștință. 

Privirea acestui nenorocit aşa de liniștit, într'o stare atât de 
jalnică la vârsta de 32 ani, mă încremenise! Scavinschi ! i-am 
zis, de ce atita desgust pentru viaţă ? cine știe, poate...... 
-— Viaţa mea, îmi respunde curmându-mă, a fost foarte ti- 

căloasă. Din cea mai fragedă vârstă m'am însoţit cu lipsa, şi 
numai moartea mă va despărți de ea. Totdeauna am gândit, 
că voiu muri ca Gilbert într'un spital. | 

— Asta e soarta poeţilor, dar numele îţi va rămânea nemu- 
ritor; păcat că l-ai polonisat, 
— De-aș fi trăit în Rusia mi-aş fi zis Scavinov; în Germania 

Schavinemberg, la Paris Scavineil; şi la București Seavinescu. 
In vremea ce-mi vorbea cu un așa aer vesel, sfârşise ope- 

raţia smulgerii musteţelor, (care roase de veninul argintului 
viu eșeuu cum le atingea), şi închise cutia. 
— Asta voiu să mă întovărășească în mormânt, zise; apoi luă 

o lingură, o umplu dintr'o sticluţă şi o înghiţi. In sticluţă era 
opiu. Se lăsă peo perină și adormi, zicând: somn—lipsă — musteţi.: 

Doctorul (după care trimesesem fără știrea lui) intră, se 
apropiă, îl apucâ de puls, dar îndată lăsă mâna să cadă... 

-— Nu trebue doctor, trebue preot. 
—. Cum! : 
— Mort, : 
O sudoare rece îmi inunda fruntea; părul mi se sburli pe
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cap. Am eşit tremurând și făcâna cele mai triste cugetări asupra acestii ticăloase fiinţe ce se numeşte om. . 
Napoleon muri, zicând: Franţie—oaste. 
Schavinschi, zicând: lipsă—musteţi. 
Hofman moare de jale că i-a perit motanul, 
Scavinschi, pentru că i-au căzut mustăţile. 
Fireşte, judecând, deosebirea nu e atât de mare. 

(Costache Negruzzi, « Păcatele tinereţelor») 

| IX. 

Cântec barbar 1) 

Voi lași, dătători de porunci, 
Mai rîdeţi! Nevolnică turmă, 
Mai rîdeţi, că-i rîsul din urmă! 
S'apropie ziua! Şi-atunei 

. Vedea-veţi, selbateci barbari, 
„ Câmpiile voastre 'nnecate 

De vuetul multor armate, * 
Ca vuetul apelor mari — 
Veni-vom ca ?n ziua de apoi; 
Va plânge cu hohote zarea 
De cară, de cai, de strigarea 
Mulţimii pornite spre voi! 

Eși-vor din negru pămînt, 
In zale de-argint, cavalerii, 
Puternici, ca grindina verii, . 
Şi roibii, cu nările ?n vânt, 
Vor trece ?n sălbatec galop 
Spre Roma! Şi miei vor fi leii, 
Fugi-vor de spaimă mișeii 
Cuprinşi de pornitul potop 
Spre Roma! Călcând pe cohorţi, 
Resbi-ţi-vom colosul de-aproape 
Și nu va fi cine să *ngroape 
Mulțimea cea mare de morţi! 

Din Istru vom face părău 
Să-l umpli, Romane, cu sânge 

1) (128) 

Poetica. 
8
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Cu lacrimi pe care le-or plânge 

_Nevestele neamului tău! . 
Și nu vei putea să mai pui 
In şiruri înfrânta-ţi armată 
Și-om face să fie o dală 

Toţi corbii şi lupii sătui! 
Căci vultur să fii, un colos, 

Cu aripi de repezi furtune 
Și cuibul în cer de l-ai pune, 
De-acolo noi da-te-vom, jos! 

Ce-i viu sfâşia-vom în dinţi; 

Aprinde-vom templele tale; 

Vom naște pustiul în cale; 

Vom face pe-ai voştri părinţi 

S'ascundă trufașul lor chip 

În togă, plângând de ruşine, 

I-om trece. sub. furci caudine, 
I-om pune cu fruntea ?n nisip. 

si fără de milă, călăi, . 

In fașe strivi-vom poporul, 

Şi mândri vom'pun piciorul 

Pe pâtu ?mpăraţilor tâi! 

Vom face cât cerul de "nalt 
Mormanul cadavrelor crunte 
Şi munte vom pune pe munte 
Și cerului da-vom asalt. 

Pe-al vostru Zamolxe-pigmeu 

L-om prinde de barbă 'nhăţându-l, 

Cu tronu-i cu tot răsturnându-l 
Din cer, căci acel Dumnezeu, 

Ce lasâ pe-al vostru pâmint 

Să crească atâta urgie, 

Acela nu poate să fie 
Nici mare, nici tare, nici sfint. 

Ah! dac am putea măsura 

Pre cât ni-e de plină mâsura, 

Ne vei cunoaşte tu ura 

In ziua din urmă a ta! 

Că dacă voi toţi aţi muri 
De spaimele morţii "nainte 

De-al nostru sosit, din morminte 

WV'am scoate de-ori-unde veţi fi
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Și râsbunătoarelor sorţi 
Le-am face cu palma dreptate, 
Căci feţele voastre le-am bate, 
Scuipându-ţi pe fii tăi morţi! . 

(G. Coşbuc, < Balade și Idile». 

N 

Rugăciunea unui Dac 1) 

Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, 
Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, 
Nu era azi nici mdne nici eri nici totdeauna, 
Căci unul era toate, şi totul era una. 
Pe când pămintul, cerul, văzduhul, lumea toată 
Frau din rândul celor ce n'au fost niciodată 
Pe-atunci erai tu singur, încât mă “ntreb în sine-mi: 
Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi? 

EI singur zeu stătut-a 'nainte de-a fi zeii, 
“Și din -noean de ape, puteri a dat schinteii, 
EI zeilor dă suflet și lumii fericire, 
El este-al omenirii isvor de mântuire. 
Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i 
EI este moartea morţii şi învierea vieţii! 

Şi el îmi dete ochii să văd lumina zilei, : 
ȘI inima-mi umplut-a cu farmecele milei, . 
In vuetul de vânturi auzit-am al lui mers 
Și "n glas purtat de cântec simţii duiosu-i vers— 
Și tot pe lângă-aceste cerșesc înc'un adaos: 
Să 'ngădue intrarea:mi în veșnicul repaos! 

Să blesteme pe-ori cine de mine-o avea milă, 
Să binecuvinteze pe cel ce mă impilă, 
S'asculte ori-ce gură ce-ar vrea ca să mă ridă, 
Puteri să pue ?n braţul co-ar sta să mă ucidă, 
acela între oameni devină cel întâi, 

„Ce mi-ar râpi chiar piatra ce-oiu pune-o căpâtâiu. 

Gonit de toată lumea, prin anii mei să trec 
Pân” ce-oiu simţi că ochiu-mi de lacrămi este sec, 
Că ?n ori-ce om din lume un dușman mi se naște, 
Cajung pe mine însu-mi a nu mă mai cunoaște, 

  

1) (29)
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Că chinul şi durerea simţirea mi-a *mpietrit, 
Că pot să-mi blestem mama pe care am iubit, 
Când ura cea mai crudă mi s'ar părea amor, 
Poate-oiu uita durerea-mi și voi putea să mor. 

Str&in și făr' de lege, de voiu muri atunce, 
Nevrednicu-mi cadavru în uliţă l-arunce, 
Și-aceluia părinte să-i dai coroană scumpă, 
Ce-o să amuţe câinii ca inima-mi să-mi rumpă; 
Iar celui ce cu pietre mă va isbi în faţă 
Indură-te stăpâne, şi dă-i pe veci vieaţă, 

Ast-fel numai, părinte, eu pot să-ţi mulţumesc 
Că tu mi-ai dat în lume norocul să trăesc. 
Să cer a tale daruri, genuchi şi frunte nu plec, 
Spre ură şi blestemuri aș vrea să te înduplec, 
Să simt că de sutlarea-ţi suflarea mea se curmă 
ȘI "n stingerea eternă dispar fără ae urmă: 

(47. Eminescu «<Poesii-) 

XI. 

Noapte de vară 1) 

Zările, de farmec pline, 

Strălucesc în luminiş; — 

„Sboară mierlele ?n tufiş: 
Şi din codri noaptea vine 

Pe îuriş, 

Care cu poveri de muncă 

Vin încet şi scârţiind; 
Turmele saud mugind, 
Şi flăcăii vin pe luncă 

“Hăulind. 

Cu cofiţa, pe ?ndelete, 
Vin neveste de la .rîu; 

Și, cu poala prinsă ?n brâu, 
Vin cântând în stoluri fete 

De la grâu. 

De la gârlă 'n pâlcuri dese 
Sgomotoși copiii vin: 

PI 
1) (150)
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Satul e de vuet plin; 
Fumul alb alene ese 

Din cămin. 

Dar din ce în ce s'alină 
Toate sgomotele 'n sat, 
Muncitorii s'au culcat. 

Liniştea-i acum deplină 
Și-a ?nnoptat. 

Focul e ?nvelit pe vatră, 
Jar opaiţele-au murit, 
Și prin satul adormit 
Doar” vrun câne 'n somn mai latiă 

Răgușit, 

Iat'o ! Plină, de-spre munte 
Ese luna din brădet 
Și se 'nalţă *ncet-încet, 
Gânditoare, ca o îrunte 

De poet. 

Ca un glas domol de clopot 
Sună codrii mari de brad: 
Ritmie valurile cad, 
Cum să sbate ?'n dulce ropot 

Apa ?n vad. 

Dintrun timp și vântul tace; 
Satul doarme ca 'n mormînt — 
Totu-i plin de Duhul sfint: 
Linişte ?n văzduh și pace 

” Pe pămînt. 

Numai dorul mai colindă, 
Dorul tînăr şi pribag. 
Tainic să ?ntâlnește 'n prag, 
Dor cu dor să se cuprindă, 

Drag cu drag. 

(G. Coșbuc, «Balade și Idile»),
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XII. 

Conul Leonida față cu reacţiunea 1) 

Conul Leonida, pensionar, — 60 de uni 
Coana Efimiţa, consoarta lui, — 56 de ani 
Safla, slujnica lor 

In Bucureşti, la Leonida. 

(O odae modestă de mahala. In fund, la dreapta, o uşă; la stânga o fereastră. De-o parte şi de alta a şcenei câte un pat de culcare. In mijlocul odăii o masă îm- prejurul căreia sint aşezate scaune de pae. Pe masă o lampă cu gaz, pe globul lămpii un abajur cusut pe canava. In planul întâi la stânga, o sobă cu uşa deschisă şi cu câţi-va tăciuni pâlpâind—Leonida e în halat, în papuci și cu scufia de noapte în cap, Efimiţa în camizol, fustă de flanelă roşie şi legată la cap cu tulpan alb, Amândoi şed de vorbă la masă.) 

SCENA 1. 

LEONIDA. Așa cum îţi spusei, mă scol într'o dimineaţă, şi 
ştii obiceiul meu, pui măna'ntâi și "ntâi pe «Aurora democra- 
tică», să văz cum mai merge ţara. O deschiz... şi ce citesc? 
Uite, ţin minte ca acuma «11/23 Făurar... A căzut tirania! Vi- 
vat republica !» 

EFIMIȚA. Auzi colo! - 
- LEONIDA, Ră&posata dumneaei — nevastă-mea a dîntâi — nu se 
sculase încă. Sar jos din pat şi-i strig: aScoală, cucoană, și te 
bucură, că ești şi dumneata mumă din popor; scoală c'a venit 
libertatea la putere». : 

EFIMIŢA (afirmativ). Ei! - 
LEONIDA. Când aude de libertate, sare și dumneaei r&posata, 

din pat... că era republicană ! zic: găteşte-te de grab, Miţule, și... 
hai şi noi pe la revuluţie. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos, şi 
o luăm repede pe jos pân'la teatru. (Cu gravitate) Ei, când am v&- 
zut .. ştii că eu nu intru Ia idei cu una cu două... 

EFIMIȚA, Ţi-ai găsit... dumneata nu eşti d'ăia. Ehei ! ca dum- 
niata, bobocule, mai rar cine-va. 

LEONIDA. Ori să zici, nu ştiu cum, că adicătele acu unde eşti 
tu republican, ţii parte naţiunii... 

EFIMIŢA. Aşi! 
LEONIDA. Dar, când am văzut, am zis şi eu: se te ferească 

„: Dumnezeu de furia poporului !... Ce să vezi, domnule ? steaguri 
muzici, chiote, tămbălău, lucru mare şi lume, lume... de-i ve- 
nea ameţeală nu alt-ce-va. - 

EFIMIȚA. Bine că n'am fost în București pe vremea aea! cum 
sînt eu nevricoasă, Doamne-ferește! păţeam alte alea... 

  

(e (131)



LEONIDA. Ba nu zi asta; puteai trage un ce profit. (Schimbând 
"tonul) . Ei, cât gândeşti ca ţinut toiul revoluţiei? 

EFIMIȚA. Până seara. ” | 
LEONIDA (zimbind de aşa naivilate, apoi cu seriositate). Trei s&ptă- 

mâni de zile, domnule. 
EFIMIȚA (minunându-se). Nu m& 'nebuni, soro! ; 
LEONIDA. Ce te gândești dumneata, că a fost așa un bagadel 

jucru? Fâ-ţi idee: dacă chiar Galibarăi, de-acolo, de unde este 
el, a' scris atunci o scrisoare către națiunea română. 

EFIMIŢA (cu interes). Z6u ? 
LEONIDA. Mai e vorbă! 
EFIMIȚA. Adică cum ? 
LEONIDA. Vezi dumneata, i-a plăcut şi lui cum am adus. noi 

lucrul cu un sul subţire ca să dăm exemplu Europii, şi s'a 
crezut omul dator, ca un ce de politică, pentru ca să ne firi- 
tisească... - ” ME ” 

EFIMIȚA (curioasă), Da... ce spunea în scrisoare? 
LEONIDA (cu importanţă). Patru vorbe, numai patru, da vorbe, 

ce-i drept! Uite, ţiu minte ca acuma: <Bravos naţiune ! Halal 
să-ţi fie! Să trăească Republica! Vivat Principatele-Unite!. și 
jos iscălit în original «Galibardi». 

EFIMIȚA (satisfăcută). Apoi, atunci dacă-i aşa, a vorbit destul 
de frumos omul! 
"LEONIDA. Hehei! unul e Galibarai: om, 0 dată şi jumătate! 

(Cu mândrie şi siguranţă). Ei! giantă latină, domnule, nai ce-i mai 
zice, De ce a băgat el în râcori, gândești, pe toţi împărații şi 
pe Papa de la Roma? | 

EFIMIȚA (mirată). Şi pe Papa de la Roma? Auzi, soro? 
LEONIDA. Ba încă ce! i-a tras un tighel, de i-a plăcut şi lui. 

Ce-a zis Papa — iezuit, aminteri nu-i prost! — Când a văzut că 
n'o scoate la căpătâiu cu el1?... «M&, nene, asta nu-i glumă; cu 
ăsta, cum văz eu, nu merge ca de cu fitecine; ia mai bine să 
mă iau eu cu politică 'pe lângă el, să mi-l fac cumâtru». Şi de 
colea până colea, tura vura, c'o fi tunsă c'o fi rasă, l-a pus pe 
Galibardi de i-a botezat un copil. „ 

EFIMIȚA (cu ironie). Şi-a cunoscut omul nașul! : 
LEOSIDA. Vezi bine!... Acu ia 'spune, cam câţi oameni te bate 

gândul că să aibă Galibardi! 
EFIMIȚA, Sumedenie! 
LEONIDA. O mie, domnule, numa o mie. „ 
EFIMIȚA. Ei! fugi că mor! şi adică numa cu o mie să... 
LEONIDA (întrerupend-0), Da, da întreabă-m& să-ţi spun ce fel 

de oameni sînt? -
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EFIMIȚA, Ce-va tot unul şi unul. . LEONIDA. Ei mai prima, domnule, aleşi pe: sprînceană, care mai de care, dă cu pușca 'n Dumnezeu; volintiri, mă rog : azi aici, mâine ?n Focşani, ce-am avut și ce-am pierduţ! EFIMIȚA. Ei! aşa da, 
LEONIDA. Şi toţi se 'nchină la el ca la Cristos; de hatârul lui, sînt în stare, trei zile d'a-rândul, să nu mănânce şi să nu bea, dacă n'or avea ce. 
EFIMIȚA. Ce spui, soro ? 
LEONIDA, Ce-ţi spuiu eu, și câte și mai câte altele şi mai și, 
EFIMIȚA. Bravos! (0 mică pausă şi căscături de amândouă părţile). 
LEONIDA. Trebue să fie târziu, Miţule; ne culcăm ? 
EFIMIŢA (se scoală și se uită la ceas). Dou&spce trecute, bobocule. 

„. LEONIDA (sculându-se şi el şi mergând spre patul din stânga). Vezi dumneata cum trece vremea cu vorba... 
EFIMIȚA (dregendu-şi patul). Ei! cum le spui dumneata, să tot stai s'asculţi; ca dumneata, bobocule, mai rar cine-va, 

- LEONIDA (la pat şi intrând sub plapuniă). Miţo, ai zis matale fatii să vie mâine mai de dimineaţă, ca să facă focul ? 
EFIMIȚA (stingena lampa). Da. (Se 'nchină şi se aşează în pat la dreapta. 

Odaea rămâne luminată numai de flacăra tăciunilor din sobă), - 
LEONIDA (duză ce sa învertit în pat până să-şi tacă culcuşul, cu satifacţie) 

A! aaşa ! (Un moment pausă, în timp ce fie-care se aşează bine în aşternutul stu), 
EFIMIŢA (din aşternut). Şi zi așa cu Galibardi, ai? 
LEONIDA (asemenea). Așa zău!.. Ei! mai dă-mi încă unul ca el 

și până mâine seara, — nu-mi trebue mai mult,—să-ţi fac repu- blică.. (eu regret) Da nu e! Da o să-mi zici că cu încetul se face oţetul, orică mai rabdă, că n'a intrat zilele ?n sâc, (Cu tărie) D'apoi 
bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine? că nu mai merge, domnule, s'a săturaţ poporul de tiranie, trebue republică! 

EFIMIȚA. Adică, z&u bobocule, de! eu cu mintea ca de îemee, 
“pardon să te ?ntreb și eu un lucru: ce procopseală ar fi și cu 
republica ? . . 
LEONIDA (minunat de-aşa întrebare). Ei! bravos! ş'asta-i bună! Cum 

ce procopseală? Vezi asta-i vorba: cap ai, minte ce-ţi mai tre- 
bue ? Apoi închipueşte-ţi dumneata numai un condeiu, stăi să-ţi spuiu: mai întâi şi ?ntâi că, dacă e republică, nu mai plătește nimenea bir... " 
EFIMIŢA. Zu ? 
LEONIDA. Zău... Al doilea că fieștecare cetăţean îa câte o leată bună pe lună, toţi într'o egalitate. 
EFIMIŢA. Parol ? 
LEONIDA, Parol... Par egzamplu, eu..
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EFIMIŢA. Pe lângă pensie ? 
LEOSIDA. Vezi bine; pensia e başca, o am după legea a veche, 

e dreptul meu: mai ales, când e republică, dreptul e sfint: re- 
publica este garanţiunea tuturor drepturilor. 

EFIMIŢA (cu toată aprobarea). Așa da. 

LEONIDA. Şi al treilea, că se face şi lece de murături? 

EFIMIŢA. Cum, lege de murături ? 
LEONIDA. Adicătele că nimeni să nu mai aibă dre ept să-și plă- 

tească datoriile. 

EFIMIȚA (erucindu-se de mirare). Maică Precistă, Doamne! apoi 
dacă-i aşa, de ce nu se face mai curând republică, soro? 

LEONIDA. Hei! te lasă reacționarii, domnule? Fireşte, nu le 
vine lor la socoteală să nu mai plătească niminea bir! e aproape 
de mintea omului: de unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura? 

EFIMIŢA. Așa e... da... (reflectând mai adânc) un lucru nu 'nţe= 
leg eu. 

LEOXIDA. Ce lucru? 
EFIMIȚA. Daca n'o mai plăti niminea bir, soro, de unde or 

să aibă cetăţenii leafă ? 
LEONIDA (în luptă cu somnul). Treaba statului, domnule; el ce 

grijă are? pentru ce-l avem pe el? e datoria lui să 'ngrijească 
să aibă oamenii lefurile la vreme... 
EFIMIȚA (lămurită). Așa da... vezi, mie nu-mi dădea în gând. 

(După o pausă de reflecţie). Ce bine ar fi! unde dă Dumnedeu odată 

să o mai vedem ş'asta, republica! (Leonida începe să sforăc). Dormi, 
SOru 2... (Leonida sforăe ?nainte.) A adormit. 

. 

SCENA II. 

(Coana Etimiţa se aşază pe o ureche și adoarme şi ea. — Unul după miezul 
nopţii sună rar în vecinătate: patru bătăi pentru sferturi, apoi o bătao mai 
gravă pentru ceas. In orchestră melodramă „wmisteriosoii, Câte-va momente 
pausă, după care s'aud în depărtare doui-trei detunături de puşcă şi chiote 
surde; apoi, altele mai multe şi strigăte mai distincte, şi încă o dată). 

EFIMIȚA (se deşteaptă şi se ridică ?n pat, privind cu nedomirire către ușă 

şi întrebând cu ncastâmpir) Cine e? (Pausă) Cine e? (Pausă. Sare din pat, 
aleargă repede la uşă şio încearcă dacă e bine încuiată, asemenea la fereastră, 
şi se ?ntoarce mai puţin îngrijată să se aşeze iar la loc, făcându-şi o cruce) 

Cine știe ce-oi fi visat!... (Se culcă şi aţipeşte iar ; în orchestră melo= 
dramă; pausă; o salvă de detunări şi strigăte înmulţite; cucoana sare din pat 
cât colo)... Cine e? (O pausă ; merge tremurând la masă, caută p'intunerec 
chibriturile şi aprinde lampa; foarte emoţionată, încearcă încă o dată uşa, merge 
în vârful dezetelor la dulapul de haine, îl încue repede, ca şi cum ar îi prins
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pe cine-va în cl, şi ascultă cu palpitaţie ce se petrece în năuntru; se uită apoi pe sub paturi şi prin toate colţurile, stinge lampa, se'nchină şi se urcă iar în pat) 
Ce-o îi ş'asta? (Deodată, s'aud o nouă salvă şi chiote prelungite ; coana Efimiţa sare jos şi rămâne înmnărmurită în picioare ascultând ; o altă salvă şi strigăte) Leonido! (Sgomotul se repetă) Leonido!! (Pausă ; somotul se 
repetă cu putere ; cocoana se repede peste un scaun cu exasperare, se împie- dică şi cade peste patul lui Leonida). Leonido!!! 

———— 

SCENA III. 

LEONIDA (sculându-se din somn spăimântat). Ai! ce e? 
EFIMIȚA. Leonido! scoal' că-i foc, Leonido! 
LEONIDA (speriat). Unde-i foc? , 
EFIMIȚA. Scoal' că-i revuluţie, bătălie mare afară! 
LEONSIDA. Aş! vorbă să fie! Ce te 'pomenești vorbind, dom: 

nule ? 
. 

EFIMIȚA, Bătălie la toartă, soro: pistoale, puști, tunuri, Leo- 
nido, ţipete, chiote, lucru mare, de am sărit din somn! 
LEONIDA (luând-o cu binişorul). Miţule, nu-i nimica; ştii cum ești dumneata nevricoasă, unde am vorbit toată seara de politică, 

vei îi culcat cu faţa "n sus și ai visat cine ştie ce. - 
EFIMIȚA (impacienta). Leonido, deşteaptă sînt eu acuma? 
LEONIDA. Apoi de! Miţule, asta dumneata ştii, 
EFIMIȚA (atinsă), Bravos, bobocule! nu m'așteptam ca tocmai 

dumneata să te pronunţi cu aşa iluzii în contra mea; te cre- deam mai alt-fel... îmi pare râu!... Cucoane Leonido, sînt deș- teaptă; am auzit cum te-auz și mPauzi... revuluţie, bătălie mare! 
LEONIDA. Bine, Miţule, stâi, nu te importa de geaba. De când 

nai deşteptat pe mine, ai mai auzit ce-va ? 
EFIMIȚA. Nu. a 
LEONIDA. Apoi de! cum vine treaba asta? spune matale... 
EFIMIŢA (cam în nedumerire). De, soro, ştiu și eu? 
LEONIDA. Apoi, vezi? Dar... s'o mai luăm şi pe partea ailaltă, să vedem ce-ai să mai zici. Bine, chiar revuluţie să fi fost, să 

zicem... nu ştii dumneata că nare. nimini voe să descarce îo- curi în oraş? e ordin dela poliţie... 
EFIMIȚA (aproape risconvinsă.) De! bobocule, să zic și eu cum zici, 

că după cum le spui dumneata, una şi cu una fae două, nare 
de unde să te mai apuce omul... (stând 1a gânduri şi iar indoindu-se) 
Da bine, soro, am auzit, am a-u-zit; cum S'auz ce nu era? ce. am auzit, dacă nu era nimica? 
LEOSIDA, Ei! domnule, câte d'astea n'am citiţ eu, nam păr în cap! Glumești cu omul! Se întâmplă... (cu tonul nnei teorii sigure)
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că fiincă de ce? o să mă "'ntrebi... Omul bunioară, de par ep- 
zamplu, dintr'un nu-ştiu-ce ori ce-va, cum e nevricos, de curio- 
zitate, intră la o idee; a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei! 
şi după aea, din facdasie cade în ipohondrie. Pe urmă, fireşte, şi 
nimica mişcă. 

EFIMIŢA. Comâdie, soro! (Minunându-se) Aşa o fi! 
LEONIDA. Bunioară și la dumneata acuma, o ipohondrie tre- 

cătoare; nu-i nimica... Hai să ne culcăm: noapte bună, Miţule. 
EFIMIȚA. Noapte bună. (Incă nedomnirită oare-cum, stinge lampa şi se 

vâră în pat)... : 

LEONIDA (după o pausă), Nu te mai culca cu faţa în sus, Miţule 
că iar visezi. (Cueoana staşează p'o ureche; în odae întuneric; în orchestră - 
melodramă; o pauză, după care d'odată se aud în depărtare chiote, strigăte 
şi detunătu ri). 

SCENA IV. 

EFIMIŢA. Ai auzit? 

LEOXIDA. Ai auzit? (Amândoi d'odată, se ridică înfioraţi. Sgomotul 
s'apropie). i - 

EFIMIȚA isărind din pat), E idee, Leonido? 
LEONIDA (eu spaimă) Aprinde lampa... (sare şi el din pat. Sgomotui 

mai aproape). 

BFTIMIȚA (aprinzend lampa). E fandacsie, bobocule ? 
LEONIDA (tremurând) Nu-i lucru curat, Miţule! (gomotul tot mai 

tare.) 

EFIMIȚA. E ipohondrie soro? (5gomotul crește mereu). 
LEONIDA. E primejdie mare, domnule! Ce să fie? 
EFTIMIȚA. Ce să fie? dumneata nu vezi ce să fie? Revuluţie, 

Dătălie mare, Leonido! 
LEONIDA teiudându-se). Bine, frate, revoluţie ca revoluţie, da nu-ţi 

spusei că nu-i voe de la poliţie să dai focuri în oraş? (Sgomotul 
<reşte înainte.) i i : 

EFIMIȚA (tremurând). Voe ne-voe auzi? 
LEONIDA (asemenea). Auz; da nu e, nu se poate să fie revulu- 

ţie.. Câtă vreme sînt ai noştri la putere, cine să stea să facă 
revuluţie ? | 

EFIMIŢA. De, întreabă-mă să te întreb... (ssomot mare.) Auzi? 
LEOXIDA. Unde mi-este gazeta ? (nervos) că dacă o fi să fie 

revuluţie, trebue să spue la «Ultime știri», Unde mi-e gazeta? 
(Merge la masă, îa gazeta, îşi aruncă ochii pe pagina a treia şi dă un țipăt). A! 

EFIMIŢA, Ei! . | 
LEONIDA (pierdut). Nu e revoluţie domnule, e reacțiune ; ascultă: 

(citeşte tremurând.) <Reacţiunea a prins iar la limbă. Ca un strigoiu
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în întunerec, ca stă la pândă ascuţindu-şi ghiarele şi așteptând momentul oportun pentru poftele ei anti-naţionale,., Națiune fii deşteaptă.» ţeu desolare). Şi noi dormim, domnule! EFIMIŢA (asemenea). Cine strică, soro, dacă nu mi-ai citit ga- zeta de cu seară! (Somot tare), ! LEONIDA (prăpădit), Şi pe mine mă ştiu toţi reacţionarii că sînt republican, că sînt pentrn naţiune. 
EFIMIȚA (tremurând şi începând să plângă), Ce-i de făcut, soro? LEONIDA (stăpânindu-se ca să-i facă curaj). Nu te speria, Miţule, nu te speria... 

. (Salve şi chiote foarte apropiate). EFIMIŢA. Iute, soro, pune mâna! (Amândoi trax cearsafurile din pa- turi în mijlocul casii, golese „dulapul, serinul, şi fac două legături mari; apoi baricadează uşa cu paturile şi cu mobilele). LEOXIDA (lucrând, Mergem la gară p'îin dosul Cișmegiului, şi plecăm până 'n ziuă cu trenul la Ploeşti... Acolo nu mai mi-e frică: sînt între ai moi! republicani toţi săracii! (Sizomot şi mai aproape). EFIMIŢA (îngrozită, oprindu-se din lucru şi ascultând). Soro! Soro! auzi dumneata ? Zavragiii vin încoace! 
LEONIDA (asemenea), duz..,, (tremură). Și cum sint eu deochiat, drept acilea vin, să ne dărâme casa. 
EFIMIȚA (îndoindu-se de genunchi şi nnecându-se), Nu-mi spune, soro, că mor! o 
LEOXIDA. Fă iute, iute! Sgomotul şi mai aproape; Leonida cade ?n ge- nunchi). 

| | - EFIMIȚA. Soro, mor! a intrat în uliţa noastră... LEONIDA, Stinge lampa ! (Cocoana suită iute în lampă; sgomotul este sub ferestre, Amândoi sînt trăsniţi, o pausă, sgomot şi apoi câte-va bătăi în ușa d'alară). 
i EFIMIȚA (şoptind), Sint Ja ușă. 

LEONIDA ţasemenea). Atât mi-a fost!... Nu te mişca! (Bătăile so repetă mai tare; sgomotul s'a cam depărtat). Să ne ascundem în dulap... EFIMIȚA, Să lăsăm calabalicul și să sărim pe fereastră... | LEONIDA. Dar dacă or fi intrat în curte ? (Bătăile ac la ușă se îndesese cu nerăbdare; sgomotul se depărtează mereu), ” UN GLAS DE FEMEE (d'afară). Dar asta, comâdie ! EFIMIŢA (eu uimire, plecându-se spre uşă S'asculte). Ai 2 LEONIDA (oprind-o). St! nu te mişca! (Pumni tari în uşă; Sgomotul şi mai departe). ” 

GLASUL (d'afară) Ei! Doamne ! (Strigâna), Coniţă ! EFIMIȚA (uimită) E slujnica, Leonido, Safta. (Chiotele şi înpuşcătu- rile d'abia se mai aud foarte departe.) 
LEONIDA. St! par'că s'a mai depărtat zavera! (Bătăi desperate în ușă) GLASUL (d'afara), Deschide, cocoană, să fac focul. (0 pâusă. Leonida
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şi Efimiţa ascultă uimiţi, neştiind ce să crează ). Vai de mine! nu-i bună 
asta ! a păţit boerii ce-va! 

EFIMIŢA. E Safta. ,. (Vrea să meargă la uşă). 

LEONIDA (oprind-o). St! nu deschide odată cu capul! 
EFIMIȚA (ne mai putând răbda şi smucindu-se). Trebue să descliz, 

soro, că 'ncepe dobitoaca să ţipe şi-i mai râu: ne dă de gol la 
zavragii. (Bătăi din toate puterile în uşă). 

LEONIDA (comprimându-şi inima şi cu.un ton de supremă resignare). 

Deschide! 

EFIMIȚA (mergând în vârtul deretelor la uşă, întreabă cu gura jumătate). 

Cine e? 

GLASUL (Mafară). Eu, cocoană, am venit să fac focul. 
EFTIMIŢA (stă un minut la îndoeală, apoi se hotărăşte şi, dând în lături 

hbaricada, deschide şi cu glasul alterat). Haide, intră. (In odae e întunereec. 
Coana Efimiţa ţine piept Safti la uşă. 

  

SCENA Y. 

EFIMIȚA (mişcată, cu tonul misterios.) Ce-i afară, Safto? 

SAFTA (care a intrat cu un braţ de lemne). Bine, cocoană, ce să fie! 

Da până acuma m'am putut închide ochii: toată noaptea a fost 
masă mare la băcanu din: colţ; acu d'abia s'a spart cheful. Adi- 
neaori a.trecut p'aici vre-o câţi-va, se duceau acasă pe două 

cărări; era şi Nae Ipingescu, ipistatul, beat frânt; chiuia şi 
trăgea In pistoale... obiceiu mitocănese, 
LEONIDA (nedomerit). Ce obiceiu? | 
SAFTA. Ştii, a făcut oamenii chef, “aseară a fost lăsata secului. 

EFIMIŢA (inseninându-se şi prinzând limbă, cătră Leonida cu umor). Ă 

fost lăsata, secule! : 
LEONIDA (imbărbătat) Ei vezi ? (Plin de triumtul teoriei), Pot. vorba 

mea, domnule! Omul bunioară de par egzamplu, dintr'un nu- 

ştiu-ce ori ce-va, cum e nevricos, de curiozitate, intră la o idee; 
a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei! şi după acea, din fan- 
dacsia cade în ipohonârie. (Către cucoana). VEzuşi? 

EFIMIȚA (cu chef), Ei! soro! par'că ziceai că nu e voe de la 
poliţie să se dea cu.pistoale în oraș? 
LEONIDA (sigur). Apoi bine, nu vezi dumneata că aici a fost 

chiar poliţia în persoană... 
EFIMIȚA. Ei, bobocule, apoi cum le știi dumneata toate, mai 

rar cine-va! (Aprinde lampa. Amândoi sînt foarte veseli. Safta rămâne în- 

cremenită văzend răsturnarea odăii). (Cortina). i 

(I. L. Caragiale «Teatru»)



Noaptea albă 1) 

Noaptea-i albă luminoasă, 
Ceru-i boltă de opal, 
Toată zarea-i scânteioasă, 
Tot isvoru-i de cristal, 
Căci pe lume-acum domină 
Spaima vechilor stejari, 
Sora morţii cea mezină, 
Farna cu-orizonturi mari, 

Ast-fel gerul e de tare 
Cât îngheaţă ?n ori-ce loc 
Şi a gurii răsuflare - 
Şi cenuşa de sub foe, 
EI lipește ochi cu gene, 
Pe drumeţ îl face orb, 
Și în cuiburi, chiar sub pene, 
Crapă oudle de corb. 

Câmpul lung şi lat albește 
Ca un strat de mărgărint, 
Alba lună sus luceşte, 
Ca icoană de argint, 
Şi apare nemișeată 
In abis nemărginit, 
Ca pe marea îngheţată 
Un vas mare troenit. 

Miezul nopţii!... totul tace! 
Lumea pare un mormînt, 
Unde mort şi rece zace 
Leșul marelui pămînt. 
Și sub bolta cea senină 
Mii de stele cu foc viu 
Vars' o jalnică lumină 
Pe gigantul stu sicriu! 

Es pe câmp . Sub paşi r&sună 
Câmpul see şi înglieţat, 
Un păr mare stă drept lună 
Cu corbi negri încăreat PI II CN 
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Totu-i mort!.. Sunat-au oare, 
Pe al cerului cadran, 

Ora stingerii de soare 
In al morţii ocean ? 

Numai eu să fiu pe lume 
R&mas singur trăitor, 
Ca'n pustiuri fără nume 

Un nemernic călstor ? 
Dar ce văd ? ce se strecoară 
Colo'n zare când şi când? 
E o sanie uşoară 

Prin lumină lunecând, 

Săniuţa e durată 
Dintrun lemn uşor de plop 
Şi se duce înhămată 

Cu un epure ce-i schiop, 

Iar intr'însa cine este ? 
Om să fie sau un ciot? 

E vestitul din poveste: 

Statu palmă-barba-cot! 

Epurașu ?n trei picioare 
Saltă, fuge ușurel, 

Pe zăpada lucitoare 
Săpând urme după cl, 
Pe când barba argintie 

A uncheşului bătrân 
Se târie pe câmpie, 

Ca o coadă de păun. 

Unde pleacă ? unde sboară? 
Iată-l vine spre Siret 
Şi pe deal mi se coboară 
Ca un bulgăr de omăt. 
EI în lume,-acum pătrunde, 
Să descopere cu drag 
Primăvara ce s'ascunde 
In lăuntrul unui fag.



Epurașul se repede, 

"Naintând din salt în salt, 
Pân” ce-ajunge, pân” ce vede 
In desime fagul!' nalt; 
Iar unchiaşul cu bărdiţă 

Bate ?n trunchiul sunător; 

— «Unde ești tu copiliţă 2» — 

"EI întreabă, plin de dor. 

Lunca ?ntreagă se r&sună! 

Din copaci, din vâgăuni 

Mii de veveriţi la lună 
Es, aleargă pe aluni, 
Şi din fagul 'nalt și falnie 

Vechiu al luncii împărat, 

Ese-un glas plăpând şi jalnie 
Care blând a cuvintat, 

— «Cine vine, cine bate 

«La locaşu-mi friguros? 

<Ești tu Prier, al meu frate? 

«Eşti iubitul .Fât-Frumos !+ 

— «Eu sînt, dulce primăvară, 

«Statu-palmă-barba-cot; 

«Din locaşul tâii afară 
«Am venit, ca să te scot»,   

XIV 

—«Şi ce vrei să faci cu mine? 

«Ce gând ai? Ce dor lumesc ?» 
— «Vreu în dragoste cu tine 
«Să mă dau, să 'ntinerescs. 

Abia zice şi deodată 
Glasul fetei a muţit, 

Iar în lunca deșteptată 

Hohot lung a clocotit. 

Şi vrăjitul fag întinde 
Un braţ lung, cuprins de ger, 

Pe uncheş de barbă-l prinde, 

ȘI-L ridică pe sub cer. 

Statu-palmă ţipă, sbeară, 
El se sbuciumă turbat, 

Dar din earnă până n vară 
Sus rămâne spânzurat. 

Vântul bate!... colo ?n aer 
Statu-palmă clâtinat | 
Umple lunca de-un lung vaer, 
De-un lung: vaer necurmat; 

Şi drumeţu-și face cruce, 
Căci se crede urmărit 

De-ale codrilor năluce 

Prin văzduhul oţelit. 

(V. Alecsandri « Legende»). 

Scrisoarea II :) 
(Reţetă) 

April 1838, 
Una din cele mai mari supărări a traiului din provincie este 

curiositatea care un Iaşan deșteaptă, când din nenorocire vr'o 
nevoe îl silesce a eşi în ţinut. Abia apucă a se cobori din tră- 
sură, și gloata curioșilor încongiură pre postilion 
— Cu cine ai venit? 

Cum îl cheamă? 

Nu ştiu. 

— De unde vine? 

C'un boer. (Pentru postilion tot ce nu e țăran, este bor). 

De la poşta din urmă. Şi rîzând că l-a păcălit, postilionul lasă 
pre curios să caute pre alţii, ca să-i dee mai lămurit răspuns. 

  

1) (33)
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In vremea aceasta, locuitorul capitalei se culcă și doarme, 
fără să se ştie ce revoluţie a făcut venirea lui. Dar târgul ferbe 
până seara, când toţi provinţialii se adună şi se așează la pre- 
feranţ. Nu e vorbă decât de noul venit; şoşotese, vorbesc, năs- 
cocesc, alcătuesc, , 

Oare însurat e? — [înăr e? — Bătrân e? — Ce caută? — Ce 
vrea?—La ce-a venit?—Ştie franţuzeşte? Cum îl cheamă ?—Ce 
familie? — A să șează aici? — Ştie contradanţul cel nou?—şi... 
și... Ii vine cui-va auzindu-i să crepe de necaz. 

Mai dăunăzi vorbeam cun june prieten de astă supărăcioasă 
boală de ţinut, ce asupresce pre bieţii Ieşeni. 

«Eu am aflat o reţetă, îmi respunse, cu care am scăpat. Am 
avut trebuință, sînt acum-vr'o trei luni, să m& duc până la 
târgul... Cum am ajuns, a doa zi, am dat un prânz mare la 
care am învitat pre toți magnații târgului, mari, mijlocii şi 
mici; bărbaţi, femei, babe, fete, ș. a. 

«S'au cam mirat de astă poftă, dar au venit cu toţii. Am 
mâncat, am bâut, şi când am văzut că erau gata a se duce, 
i-am rugat să mai îngădue puţin, şi suindu-mă în picioare pe 
un scaun, le-am făcut acest cuvînt: 

« Bocri, cucoane și cuconiţe! 
«Eu sînt de la Iași. 
«Şed în casă cu chirie în mahalaua Păcurarii. 
<Trăese din venitul unei moșioare ce am. 
<M& numesc B. B. 
«Am venit aici ca să scap de tina şi de pulberea Iașilor, și 

o Să şed vr'o lună. - , 
«Sînt trei ani de când a murit tatăl meu şi șeapte de când 

a murit maică-mea. , 
«Am o soră măritată în Bucovina, care trăește foarte bine cu 

bărbatu-său, ce ţine moșii cu anul, şi are velniță cu mașină, și 
un unchiu la București care șeade pe podul Mogoşoaei No. 751. 

«Sint holteiu şi n'am gând să mă însor. 
«După slujbă nu umblu. 
«Nu-mi bat capul de politică, şi n'am nici o opinie. 
aNu sint nici bun nici rău. La biserică merg rar. Nici fac 

nici primesc vizite. Vorbese puţin. Nu ştiu nici mazurcă, nici 
valţ. Nu joc nici stos, nici vist, nici preferanţ. 

«Obicinuese a mă culca de la șeapte, şi a mă: scula la un- 
spre-zece ceasuri. 

«ME bărbierese de trei ori pe săptămână. 
«Earna port peptar de flanelă şi galoşi blăniţi. 
«Am două frace, trei surtuce şi patru perechi pantaloni.
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«Boeri, cucoane şi cuconiţe! | 
«VE rog să nu bănuiţi că vi le spun aceste, fiind chiar în 

interesul domniilor voastre ca să nu vă mai osteniţi u le afla.— 
ME închin cu plecăciune!» 

Ideea acestui june, părându-mi originală și nimerită, o împăr- 
tășese d-tale, ca una ce poate să-ţi slujească şi pe acolo. 

Adio! 

(Costache Negruzzi, «Păcatele tinereţelor»). 

XV. 

Lupta de la Rovine. :) 

(fragment din Satira III-a), 

La un semn un țărm de altul, legând vas de vas, se leagă, 
Și, în sunet de fanfare, trece oastea lui întreagă; 
Jeniceri, copii de suflet ai lui Allan, și Spahii 
Vin dentunecă pămîntul la Rovine în câmpii; 
Respândindu-se în roiuri întind corturile mari — 
Insă ?n zarea depărtată sună codrul de stejari. 

Iată vine-un sol de pace c'o năframă ?n vârt de băț. 
Baiazid, privind la dînsul, îl întrebă cu dispreţ: 
—<Ce vrei tu?» 

—<Noi? Bună pace! Şi de no fi cu -bănat, 
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat». 
La un semn deschisă-i calea și s'apropie de cort 
Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. 
—<Tu eşti Mircea?» 

- —<Da, ?'mpărate !» 

—<Ai venit să mi te "nchini, 
Să nu schimb a ta coroană într'o ramură de spini?» 

— «Ori-ce gând ai, împărate, şi ori cum vei fi sosit, 
Cât sîntem încă pe pace, eu îţi zic: bine-ai venit! 
Despre partea închinării însă, Doamne, să ne erţi, 
Dar acă vei vrea cu oaste și r&sboiu, ca să ne cerţi; 
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale, 
Să ne dai un semn și nouă de mila Măriei-Tale — 
De-o fi una, de-o fi alta: ce e scris și pentru noi 
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i râsboiu», - 

1) (134) 

| Poelica. 
3



— «Cum? Când lumea mi-i deschisă, a privi gândeşti că pot, 

Ca întreg Aliotmanul să se ':npedice de-un ciot? 

O tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s'au pus! 

Toată floarea cea vestită a întregului Apus, 
Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi, s'adună, 
Să dea piept cu uraganul rădicat de Semi-lună.: 
Sa 'mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta; 

Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta, 

Fulgerele adunat-au contra Fulgerului, care, 

“In turbarea-i furtunoasă, a cuprins pămînt şi mare. 

Na avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a face 
Şi Apusul îşi împinse toate neamurile ?ncoace; 

Pentru-a crucii biruinţă se mișcară rîuri-riuri, 
Ori din codrii r&scolite, ori stârnite din pustiuri, 
Sguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi, 

Inegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi; 

Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii, 

Tremura înspăimântată marea de-ale lor corăbii. 

La Nicopole văzut-ai câte tabere s'au strîns, 

Ca să stee înainte-mi, ca şi zidul neînvins? 
Când văzui a lor mulţime, câtă îrunză, câtă earbă, 
Cu o ură ne'mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă, 

Am jurat, ca peste dinşii să trec falnic, fără păs, 

Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs!... 
Și de crunta-mi vitejie tu te aperi c'un tocag? 
Și, purtat de Diruinţă, să mă *mpiedie de-un moşneag ?> 

—«De-un moșneag, da, împărate! Căci "moşneagul;ce priveşti, 
Nu e om de rând, el este Domnul Ţării Româneşti. 

Eu nu ţi-aș dori vr'o dată să ajungi să ne cunoşti, 

Nici ca Dunărea să ?nnece spumegând a tale oști. : 

După vreme mulţi veniră, începând cu acel:oaspe, 
Ce din vechi se pomenește, cu Dariu al lui Istaspe.' 

Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vr'un pod, 

De-au trecut cu spaima lumii și mulţime de norod; 

Impâraţi, pe care lumea nu putea să-i mai încapă, | 

Au venit şi ?n ţara noastră, de-au cerut pămînt .şi apă. 
Şi nu voiu ca să mă laud, nici că voiu să te'nspăimint: 
Cum veniră, se făcură toţi o apă şun pămînt. 
Te fâlești că inainte-ţi r&sturnat-ai val-vertej 
Oștile leite ?n 'zale de 'mpăraţi şi de viteji? 
Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s'a pus? 
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-a voit acel apus?
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Laurii. voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fer, 
A credinţei biruinţă căta ori-ce cavaler, 
Eu ? Imi apăr sărăcia și nevoile şi neamul: 
Și de-aceea tot ce mișcă ?n ţara asta, riul, ramul, 
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este; 
Duşmănit vei fi de toate făra prinde chiar de veste. 
N'avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 
Care nu se 'nfiorează de-a' ta faimă, Baiazid !» 

Şi abia plecă bătrânul. Ce mai îreamăt! ce mai sbucium! 
Codrul elocoti de sgomot şi de arme şi de bucium ; 
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoasă, 
Mii de coifuri lucitoare es din umbra 'mtunecoasă. 
Călăreţii umplu câmpul şi roese după un senin 
Și în caii lor sălbatici bat-cu scările de lemn; 
Pe copite iau în fuga faţa negrului pămînt, 
Lănci scîntee lungi în 'soare; arcuri se întind în vânt 
Şi, ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, 
Orizonu "ntunecându-l, vin săgeți de pretutindeni 
Văjiind, ca vijelia şi ca plesnetul de ploae; 
Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătae, 
In zădar flamura verde o ridică în spre oaste, 
Căci cuprinsă-i de peire şi în faţă și în coaste. 
Căci se clatină rărite şiruri lungi de băiălie, 
Cad Arabii, ca şi pâlcuri risipite pe câmpie; 
In genunchi cădeau pedeştrii, colo caii se restoarnă, 
Cad săgețile în valuri, care şueră, se toarnă, 
Şi, lovind în faţă, ?n spate, ca şi crivățul şi gerul, | 
Pe pămînt lor li se pare că se nărue tot cerul. 
Mircea însu-şi mână ?n luptă vijelia *'ngrozitoare, 
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare; 
Durduind soseau călării ea un zid înalt de suliţi, 
Printre cetele. păgâne trec rupându-și large uliţi ; 
Risipite se'mprăştie'a dușmanilor şiraguri, 
Şi, gonini biruitoare, tot veneau a țării steaguri, 
Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată. 
Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată. 
Acea grindin” oţelită în spre Dunăre o: mână, 
Tar în urma lor se ?ntinde falnic armia română. 

(17. Eminescu «Poesii».)
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XVI. 

Invăţătură și mustrare celor mai mari 1) 

In Moldova, au cei mai mici despre cei mai mari acest obi- 
ceiu, de pier fără judeţ, fără vină şi fără seamă. Singuri cei 
mai mari judecători ; singuri pârîși; şi singuri plinitori ai legii ! 
Şi de acest obiceiu Moldova nu scapă, că mai mulţi dentre capete 
sînt iubitori a vărsare sânge nevinovat. Apoi dau vina locuito- 
rilor că sînt vicleni. Dar, cine ar iubi să moară? Cine nu 
dorește să vieţuească? Cu drag este celor mai mari să aibă viaţă; 
cei mai mici încă nu oar lepăda. Crez mai bine ar hi den dra- 
goste, decât den îrică să-i slujească. Şi de sar învăţa cei mai 
mari de pre nişte muște fără minte, cum se ţine domnia! Că 
toată albina își apâră căscioara şi hrana lor cu acele şi cu ve- 
ninul s&u; iar Domnul, adecă matca, pe nime nu vatămă; ce 
toate de învâţătura ei ascultă. Cum, dară, ar ti mai bine, pentru 
blândeţe să asculte pe cel mai mare şi să-l iubească, şi cu dra- 
goste să-i slujească, decât de groază și de frică să i se plece. 
Pentru că cela ce poltește să se teamă de el atâta norod de 
om, trebuesce şi acela să se teamă de toţi. Că tot vărsătorul 
de sânge, de frică face, ca să-i ia spaima şi să se teamă toţi 
de el, ce ar putea face cu blândeţe. 

(Grigore Ureche, <Domnii Țării Moldovei»). 

XVII 

AVOCAȚII 3) 
(Satira 1V) 

Admir pe înțeleptul ce din singurătate 
Voeşte ?n taina lumii cu gândul a străbate; 
Iubesc fără de margini şi pun chiar mai pe sus 
Pe-acel cărui Apolon la naştere i-a pus 
In mână dulcea liră, căci el are menirea 
Spre raiu, chiar în „viaţă, să ?nalţe omenirea. 
Dar nu numai pe-aceia, ce ?n visuri s'adâncese 
Spre binele obștimii, îi laud şi iubesc, 
Imi place și plugarul ce câmpul său lucrează, 
Ostașul ce încinge o sabie vitează; 
Neguţitorul care spre mări îndepărtate 
Porneșşte-a lui corăbii cu mărfuri încărcate, 
Intr'un cuvînt, îmi place ori-care meserie . - 

  

1) (135) 
2) (136)
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Când -este stăpânită de cinste, hărnieie. 
Din toţi acela numai de mine-i condemnat 
Ce şi-au ales din bresle pe-aceea de-advocat. 
«Cum ?> văd că mă întreabă ori-cine cu uimire, 
Tu osândeşti pe omul a căruia menire 

'Ţinteşte ca să scape pe cel nenorocit 
Din ghiara. nedreptăţii, de care-i prigonit? 

„Ce îel? Bărbatul vrednic, ce văduva să&rmană, 
Moșneagul slab și gârbov, copila :cca orfană, 

De-asupritori puternici cu glasu-i ocroteşte, 

Ocări, în loc de slavă latine, întâlnește?2 
— Dar; eu această breaslă uri-voiu totdeauna 

Căci scopul sâu e banul şi mijlocul minciuna. 

Când doi, trei ani pe bancă un tînăr a şezut 

Ş'apoi un biet examen râu, bine a trecut, 
In urma cărui şcoala în diplomă îi serie 
„Că ori-ce paragrafe din condică le ştie, 
De'ndată, fie doctor sau numai licenţiat 
Aleargă ca să-și scoată o carte de-advocat. 
Pe drum un portofoliu îşi ia din prăvălie 

Il umple cu tot felul de cărţi și de hârtie. 
Sașa prin tribunale îl şi vedem purces 
Doar, doar va pune mâna şi el pe vr'un proces. 

Cu câte mândre visuri, cu câtă încântare 

Gândeşte domnul doctor la "ntâia-i apărare! 
Cât roagă, cât îndeamnă, pe văr sau unchiu sau tată 
Să ?nceapă împotriva ori-cui vr'o judecată! . 

La membrul 'curţii, care juraţii presidează, 
Cu câtă umilire mai, mai nu 'ngenuchiază, 
Rugând ca din oficiu să-l fac” apărător 
Intr'un proces mai mare, de presă sau de-omor. 
Și dacă presidentul vr'un ucigaș vestit, 

Cu multă bunătate, îi dă pân” în sfârşit 
Cu câtă sîrguinţă citește prin dosare, 
Cu câtă mulţumire aleargă la 'nchisoare, 
Să vadă pe amicul ce calea-i va deschide 

Spre slavă — căci ce-i pasă de pradă sau ucide? 
- Ce blând îi stringe mâna, îi dă povăţuire 
Cum trebui să prefacă a sa mărturisire, . 
Spuind la judecată că numai prin tortură 

I-a smuls aşa cuvinte poliţia din gură;
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Cum trebueşte chipul schimbat şi potrivit, 
Ca nevinovăția să-i easă lămurit ; 

Cum martori prin tovarăşi el trebui să găsească 
Un alibi printr'înșii să se statornicească 
Sau, când nu se găsește alt mijloc de scăpat, 
Cum să 'nvinovăţească pe vr'un nevinovat. 
Ast-fel, după ce bine pe-amic îl dăscăleşte 
Şi cu 'ngrijire multă cuvîntu-și pregătește, 
In ziua judecății, ce vine în sfârșit, 
S'aşează pe-a lui bancă cu chipul strălucit. 
In toată vremea 'm care urmează cercetări 
Pe martori îi încurcă cu fel de întrebări 
Doar dintr'o biată vorbă ce ar eși pe dos 
Să poată mai pe urmă să tragă vr'un folos. 
Acuma la un martur, cu chipul mai isteţ, 
Din cap pân” la călcâe priveşte cu dispreţ, 
Acum lovește 'n masă, grozav se indignează . 
Şi, îndreptat spre curte, energic protestează. 
Iar la sfârşit, când vine acel dorit moment 
Să-şi facă apărarea, atunci cu ce talent, 
Prin păr purtându-și mâna, începe-a declama : 
Cu scop pe cei din juriu să poată *nduioșa.! 
Când îi asculţi ai crede că toţi sint niște răi, 
Poliţia-i compusă din sbiri şi din călăi, 
Toţi marturii sînt dușmani ce au depus din ură, 
Venin chiar procurorul a revârsat din gură, 
Acel utis, de-o moarte prea blând'a r&posat, 
Căci merita, tâlharul, să moară spânzurat. 
Intr'un cuvînt cu toţii sînt plini de vielenie 
Și numai ucigașul e om de omenie! 
O! când pe bietul juriu aşa l-a încâlcit, 
In cât omorîtorul e desvinovăţit, 
Cine-ar putea descrie figura triumfală 
Cu care-aruncă ochiul în jurul său prin sală ? 
Mai mândră are faţa decât un împărat, 
Căci vede viitorul de-acum asigurat. 

O! omenire oarbă, sărmani împricinaţi, 
Ce credeţi că procesul aveţi să-l câștigați - 
Fiind. aveţi dreptate, aflaţi cuvintul mare 
Că dreptul nu-i cum este, ci este precum pare. 
De-aceea advocatul în pricini de-ori-ce soiu
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Să fie totdeauna alăturea cu voi! 
Și dintre ei nu mergeţi la cel mai iscusit, 
Ci drept la cel ce 'm curte mai mult va fi iubit. 
Procesul vi-l câştigă ? Aceasta se întreabă, 
Iar nu de-i advocatul cu minte și de treabă. 
Ce este 'nţelepeiune, ştiinţă sau morală? 

Cuvinte ce se 'nvaţă Dăeţilor în şcoală. 
„Ce este chiar dreptatea? O îrasă scrisă "n lege 

Ce şi ?ntr'un chip şi ?n altul se poate înţelege. 
Din advocaţi acela-i mai însemnat, nui mare 
De află meşteşuguri în ori-ce *mprejurare, 
Ce astăzi, când salariul cel hotărit primește, 

Din lege paragraful drept alb îl tălmăceşte, 

Şi mâne, când de-un altul a fost tocmit cu plată, 

Cu multă siguranţă drept negru îl arată. 
Aice îndrăsneală şi frunte trebuesc; 
Siială, stânjinire, ce des în drum opresc 

Pe alţii, sînt la dînșii cusururi vederate, 
Ce trebuesc din suilet, de istov alungate. 

De-aceea advocatul, ori-ce știință fie, 

In veci trebui să pară că până ?n fund o ştie. 
Economie, artă, politică, morală, 

Istorie, chimie, știință medicală, 
Filosofie, totul ce mintea omenească, 

Dând viaţa 'ntreagă poate abea s'o adâncească, 
El lesne le desleagă prin câte-va cuvinte 

Ce au cetit în carte c'o seară mai ?nainte. 
Ast-fel că advocatul posede 'n mod fatal, 
Din causa meseriei, un cap universal... 

Sînt oameni—dar aceştia sint vrednici de jelit — 

Ce aste adevăruri deplin nu le admit, : 
Ce zic că advocaţii de fire-s condemnaţi 
A fi în veci în minte şi suflet încurcaţi, 
C'a lor entusiasmuri, de *mpricinaţi plătite, 

a lor principii, astăzi restrînse, mâni lărgite, 
Cu ?ncetul le tâmpeşte a dreptului simţire 
Ce are, fără studiu, chiar cea mai simplă fire; 

Ei zic că advocatul, când a ajuns bogat 

Şi după obiceiuri alege deputat, - 
Deprins să ştie vorba-i parale că produce, 
Și 'n Cameră aceste năravuri le aduce, 
Şi că pentru o ţară nu-i lucru mai fatal 

Decât ca el s'ajungă pe-un jilţ ministerial.
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„Căci râu ar fi de statul ce este cârmuit 
De-un cap in paragrate perdut şi sdrenţuit 
In loc de-o minte largă şun simțimînt firesc.., 
Dar.eu cu-aceste gânduri nu pot să mă unesc, 
Nu, nu! Eu nu voiu crede c'această meserie 
Atât de căutată, netrebnică să fie; 
No duce bine-o ţară în veci făr: advocaţi 
Căci poate-atunci, o groază! n'ar fi Împricinaţi ! 
Și omul cel mai simplu va judeca uşor 
Ce rău aceasta poate s'aducă *ntrun popor. 
Ș'apoi a mele versuri cu ce sar mai hrâni 
Când ei și alţi ca dînșii din oameni ar lipsi? 
N'ar mai avea satira nemărginitul preţ 
De-a spune adevărul în tonul ei glumeţ. 
Dar nu: mă tem de-aceasta: Pămintul cât nu piere 
E stofă nesfârşită, dar slab' a mea putere: 
Precum ciuperci pe câmpuri au fost, vor fi şi sînt 
Figurile cântate în veselul meu cânt. 

(Jacob Negruzzi, op. cit. «Satire>). 

XVIII. ” 
Linişte. :) o 

Nouri fumurii atârnă în lungi plete printre stânci 
Şi se'ntind mereu în faptul unei liniște adânci; 
Iar din nouri până 'n vale, neclintită stă o oaste 
De brazi vechi, bronzaţi şi sombri, revărsată peste coaste. 

Sus pe plaiul de pe munte călărese la pas doi inşi 
Printr'o negură pustie şi de-aceeași groază prinși; 
Sînt scăpaţi din fundul ocnei şi se duc tot rătăcind, 
Pe când negurile dese împrejurul lor sentind. 

E-o tăcere uimitoare pretutindeni peste plai 
Şi ei tac, cu moartea 'n suflet, și se lasă duşi de cai. 
«.S'au tot dus, și-acu ?ntr'o rîpă zac s&rmanii călăreţi, 
Morți subt un morman de pietre năruite din păreţi. — 
"Falnică și neclintită stă şi-acum întreaga oaste 
De brazi vechi, bronzaţi și sombri revărsată peste coaste; 
Numai norii-aleargă valuri-valuri printre stânci 
Innecându-le în marea unei liniște adânci... ' a O. Carp. 

1) (133)
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CAP. III. 

FORMA POESIEI. 

A. Elementele formei 

Ş 11. Pentru ca o concepţiune poetică să nu moară în su- 
fletul poetului ci să fie transmisă și altora, trebue să aibă 
mai multe calităţi. Cu privire mai întâiu la fond: | 

1 Concepţiunea poetică să fie posibilă şi în alte suflete 
decât în acela al poetului; să nu fie adică individuală ci so- 
cială. Ceea-ce este individual este ciudat sau bizar; rămâne |. 
sirein de sufletul nostru; e o curiositate caro poate ne in- 
teresează, dar nu ne mișcă; elementele din care se compune . 
nu se pot contopi într'un tot în sufletul nostru — și deci 
nu-i putem simţi poesia. Așa e bunioară exemplul (24). 

2 Concepţiunea poetică să fie durabilă, adică posibilă nu 
numai pentru generaţia de astăzi dar și în viitor, pentru 
toate timpurile; să nu fie trecătoare, ci eternă, «aere peren- 
nius>. Ceea-ce este trecător ne face să petrecem, dar nu să pă- 
trundem ; trăeşte cât-va prin modă şi-apoi moare; ne inte- 
resează numai pentru puţin timp, căci ne mișcă numai super- 

„ficial; e strein de adâncimile sufletului omenesc: elementele 
din care se compune nu se pot contopi într'o unitate strînsă 
și această unitate puţin strînsă nu se poate impune decât 
prea puţin sufletului nostru; — deci nu-i putem simţi în des 
tul poesia. Așa sînt, spre pildă, exemplele (108), (111), (114). 

3 Concepţiunea poetică să fie trainică adică posibilă nu 
numai pentru o clipită: să nu fie ca o umbră trecătoare, 

de care nu ești sigur dacă este sau nu este, ci ca o con- 
strucţie ce se zideşte şi r&mâne în mintea noastră putând 
“să resiste la nenumăratele schimbări sufleteşti ce încercăm 
în viață. Ceea-ce nu e trainic nu ne face nici măcar să 
petrecem — ne superă pentru că ne este cu neputinţă să 
închegăm într'o unitate ceea-ce apare şi dispare, ceea-ce nu 
știm bine dacă este sau nu este. Așa e exemplul (28). 

Ş 12. Ca să vedem însă dacă o concepţiune poetică are aceste 
calităţi, trebue ca poetul să o întrupeze într'o formă, trebue
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„adică să o concretizeze într'un material „care să cază sub simţurile noastre. Prin ajutorul formei se transmite sufle- tului nostru ceea-ce s'a plăsmuit în sufletul poetului. Această formă, ca să poată mijloci această transmitere, tre- . bue să aibă două calităţi: 1. Să întrupeze în mod desă- vârșit concepţiunea, ori-cum ar fi ea, a poetului; și II. Să fie înţeleasă de aceia pe care poetul vrea să-i miște, 
„IL. 1* Mulţi din noi ne simțim sufletul mișcat de simţiri, gândiri, imagini, amintiri, care se contopesc într”un tot, într'o simţire vagă dulce și încântătoare. In aceste momente, sîn- tem cu totul absorbiți de această simţire, sîntem furaţi de plăcerea ei ideală, şi uităm cu totul de noi înși-ne — de gri- jile şi necazurile vieţii reale. Această stare de uitare de sine, de topire în simţirea ce ne cuprinde sufletul, este prima condiție a poesiei. Ori-ce. poet trebue s'o aibă — şi de aceea se și zice că poetul este impersonal sau desinte- resat, adică în momentul când concepţiunea poetică se z&- mislește în sufletul său, este stăpânit numai de ea: nici-o preocupare streină, personală sau interesată nu o turbură. Această stare este însă nedesluşită, fără rândueală, informă, Simţim dar nu ne dăm seama limpede despre ceea-ce simțim şi de aceea, când o simţim, zicem că sîntem dispuşi spre poe- sie, dar nu putem zice că sîntem poeţi. 
2 La alţii această concepţiune vagă și încântătoare se lim- pezeşte. Elementele contopite: gândirile, imaginile, simţirile, amintirile se lămurese, deosebindu-se unele de altele și rân- duindu-se într'o ordine statornică. Prin această lămurire şi orânduire, toate elementele sufletești contribuese să scoată la iveală osimţire fundamentală, iar această simţire, la rândul ei, contribuește să scoată la iveală fie-care elementsufletese: totul se lămurește prin amănunte şi amănuntele prin tot. Această lămurire și orânduire a elementelor sufleteşti întrun tot este a doa condiție a poesiei. Ori-ce poet trebue s'o aibă—şi de aceea se zice că poetul vede concepţiunea din sufletul s&u mai înainte de a-i da o formă pricepută și de alţii. EI nu nu- mai simle desinteresat ceea-ce simte, dar şi îşi dă seama Zim- pede de ceea-ce simte. In această stare, concepțiunea este poe- . sie, dar numai întru cât este cunoscută de poetul care o are — este o poesie care deocamdată are valoare numai pentru au-
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torul ei. Ea rămâne îngropată în suiletul lui; acolo se plă- 
mădeşte, naşte și creşte; acolo moare, fără să știe nimeni 
de adâncimea și dulceața ei. Ea nu poate deveni un ele- 
ment de cultură pentru cei-l-alţi, ea e perdută pentru o- 
menire ; .ea, deși este, e ca și când n'ar fi. 

e Dar rare-ori poetul îşi păstrează concepţiunea în această 
stare. Și să vrea s'o păstreze i-ar fi greu s'o facă. In 
adevăr, amintirile, simţirile, gândirile, imaginile, din care se 
alcătueşte concepţiunea, își au isvorul în contactul pe care 
l-au avut simţurile cu lumea materială cunoscută de toţi. 
De la această lume a primit poetul impresiuni de care şi-aduce 
aminte, pe care le simte, cu care gândeşte şi din care, prin 
schimbări, croeșşte imagini. Și pentru că el de la aceasta lume 
materială le-a împrumutat, toemai pentru aceasta el e în- 
demnat să le materializeze, să le dea o formă cu ajutorul 
materiei.— Sculptorul îşi materializează concepţia ce simte 
şi vede în sufletul său, în peatră sau metal; pictorul, în 
linii și culori; musicantul, în sunete; arhitectul, în linii și 
în material de construcţie. Ca şi diînşii, poetul tinde să-şi 
materializeze concepţia ce simte și vede în sufletul său, în- 
run material concret. Acest material concret e vorbirea 
auzită sau văzută. A treia condiție dar a poesici este întru- 
parea în vorbire a concepţiunii poetice. Şi, negreşit, pentru ca 
poesia concepută de poet să nu scază, să r&mână întreagă 
cum s'a plăsmuit în mintea lui, trebue ca el, cu ajutorul 
vorbirii, să-i dea o formă, în care el să recunoască întreaga 
sa concepţie, cu simţirea ei fundamentală şi cu elementele 
sufletești ce întemeează această simţire. Intre vorbire şi în- 
tre concepţie să fie adică o perfectă corespondenţă. Ori-ce 
sunet: ori-ce vorbă, ori-ce reunire de vorbe, ori-ce reunire 

de îrase și de perioade să corespundă în sufletul poetului 
cu o disposiţie sufletească, cu: o representare, cu o simţire, 
cu un complex de simţiri şi judecăţi care să contribuească 

"la lămurirea şi deșteptarea întregii concepţiuni din sufletul 
poetului. Şi şirul acestor sunete: vorbe, proposiţii, frase sau 

perioade să deștepte în sufletul poetului şirul firesc în care 
deosebitele disposiţii sufleteşti, -representări, simţiri, com- 

plexuri de simţiri şi judecăţi se pot contopi una cu alta ca 
să dea naştere la o simţirea fundamentală, fără ca să se tur-
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bure și să se jienească una printw”alta. — Isbutind să-și în- trupeze concepţia poetică în vorbire, poetul o rupe din su- fletul său şi o aruncă în lume, între oameni. Concepţia po- 
etică nu mai este o ființă pur sufletească, nevăzută, neauzită, 
nepipăită de nimeni și făcând una cu sufletul poetului; ea acum este o fiinţă de sine stătătoare, de care şi alţii îşi pot da seama, ca de ori-ce lucru din lume câre cade sub simţurile noastre; ea nu mai e proprietatea exclusivă a poetului, — ea poate ii proprietatea tuturor, 
Ea poate fi proprietatea tuturor, dar poate să nu fie. In adevăr, până acum poetul 1*a fost absorbit de o simţire, 20 şi-a lămurit, deosebindu-le şi orânduindu-le, toate elementele sufleteşti ce alcătuese această simţire, și chiar 3 i-a dat o formă materială desăvârșită, întru cât el își recunoaște în această formă întreaga concepţie cu toate amănuntele ei; cu toate acestea e posibil ca această operă poetică, deși des- prinsă acum de sufletul postului, să remână o operă îndi- viduală, înţeleasă numai de propriul ei autor. Ea într'adevăr are o calitate: forma desevârșită. care mulțumește pe deplin pe poet; dar nu e destul atât pentru ca să fie transmisibilă şi altora, 

a 
Pentru aceasta, în afară de cele trei calităţi privitoare la fond ($ 11), se mai cere, cu privire la formă, pe lângă calitatea specificată. mai sus ($ 12, 1), încă una: forma să fie înţeleasă şi de alţii, 
II. O operă poetică zicem că e înţeleasă, când luând cu- noștinţă de formă, adică de partea ei materială, simţim că ni se urzeşte în suflet întreaga concepţiune a poetului, cu toate elementele sufleteşti și rândueala lor, împreună cu sim- țirea fundamentală pe care poetul a vrut so scoată la iveală Cu ajutorul acelor elemente. La poet concepţia urzeşte forma ; --la cititori sau ascultători forma urzeşte concepţia. Dacă forma unei opere poetice are şi calitatea de a fi înţeleasă concepţiunea poetului ni se transmite şi nouă. Forma, ast-fel * desăvârşită, e puntea de trecere dintre sufletul poetului și al nostru; forma face dintr'o concepţiune mărginită la un individ un element de cultură pentru o întreagă societate şi chiar pentru întreaga omenire. 

De obiceiu poetul, căutând să dea concepţiei sale o formă
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potrivită cu această concepţie, găseşte în acelaș timp, și 
îorma potrivită cu înţelesul nostru. Prieina acestui lucru - 
stă în faptul că materialul întrebuințat de poet pentru a 

da o formă concepţiei sale, adică vorbirea, nu este un pro- 
dus individual, nu-i aparține lui personal, ci unei întregi, 

sau şi mai multor, societăţi de oameni. El umai o împru- 
mută, dar nu o crează pe dea'ntregul. 

E natural dar ca cei ce vorbesc limba poetului să înţe- 
leagă în general concepţia poetului în cas când ea nu este 
streină de sufletul lor. 

Poetul îusă, împrumutând pentru intruparea concepţiei 

sale, -vorbirea de la societate, n'o lasă. așa cum se vorbeşte 

obicinuit, ci o modifică. Concepţia sa e o concepţie proprie, 
originală, deosebită de a celor-lalţi; pentru exprimarea unei 
asemenea concepţii, poetul are trebuinţă de o vorbire co- 

respunzătoare cu originalitatea ei, adică de o vorbire ori- 
ginală. Poetul dar e nevoit să prefacă vorbirea, iar această 
prefacere, proprie adevăraţilor poeţi, este cunoscută sub 
numele general de stil. Această prefacere a vorbirii, cons- 
titue forma concepţiunii poetice; prin ea pătrundem până 

la acea concepţiune şi ne-o însușim. 
Ca să ne dăm.deci seama de condiţiile ce trebue să în- 

deplinească forma poesiei pentru ca să fie înţeleasă, trebue 

să studiem vorbirea în elementele şi prefacerile lor, şi con- 

diţiile pe care trebue să le îndeplinească aceste prefaceri, 
pentru ca vorbirea să fie înţeleasă și deci și concepţia pe 
care o întrupează. Vom face acest studiu, aplicându-l la 
limba română. | | 

$ 13. Vorbirea întrebuințată ca formă a poesiei, adică stilul 
în genere, se presintă cu trei elemente: 10 Limba, 20 Stilul 
propriu zis şi 3 Simetria seu Rifmul în genere. 

B. 1 Limba. 

Ş 14. Sub numele de limbă înţelegem: I. Vocabularul sau 
suma şi felul vorbelor pe care le întrebuințează poetul în 
poesia sa; și IL. Sintaza sau felul în care se leagă aceste 
vorbe în proposiţii, frase şi perioade.
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I. Limba română are o sumă de vorbe care constitue voca- bularul ei. Parte din aceste vorbe, intr'unele locuri lo- Caite de Români, sint pronunțate într'un fel deosebit de cum se pronunță în Jimba literară, limba obicinuită a scri- itorilor. Acestea sînt formele dialectale. Ex. : poatee = poate; ghinţ= dinţi; copchii = copii. Altele se găsesc numai la o parte din Români: provincialismele, Ex.: şod= uriţ; feredeă = bae; biză = muscă; baș= chiar, întocmai. 
Altele se găsese mai mult sau numai la Românii culţi: neologisiele. Ex.: instrucţiune, matematică, telegraf, rațiune, artilerie. Aceste cuvinte sînt luate din alte limbi și intro- duse de curând pentru ca să exprimăm niște idei nouă în cultura noastră. Neologismele sînt câteodată barbarisme când sînt introduse fără nici o nevoe și, pe lângă aceasta, nu se potrivese cu firea limbii române. Ex.: m& anfișez = Puțin îmi pasă; bonjour=bună ziua; mă fac forte=—sint în stare; mă ambetez==mă plictisese, | 
Altele se întrebuinţează mai mult sau numai în clasele inculte. Unele sînt vorbe streine, rău auzite și rău pronun- țate: etimologiile populare: țifelnic= acid fenic; sub-firug =sub-chirurg; fandaxie= fantasie; liberează=—repară, re- parează. Cele-l-alte sînt vorbe Josnice: Ex: puturos=—leneș; mangosit=ticălos, —şi toate cuvintele de ocară. 
In fine, alte cuvinte se găsese numai în documente și la „Scriitorii vechi: arhaismele. Ex. jac=jaf; otcârmuire=—ad- ministraţie; jalobă=—jalbă, petiție. 
Nici-un poet însă, nici chiar cei mai mari, w'au fost în stare să întrebuinţeze toate vorbele unei limbi. Shakspeare „care trece de cel mai bogat în expresiuni dintre toţi poeţii lumii, ma putut întrebuința de cât vre-o 15000 de cuvinte pe când limba engleză, în care scria, avea un număr mult „mai mare de vorbe. Ast-fel fie-care poet e nevoit să se mărginească la un număr oare-care: de cuvinte, care con- stitue vocabularul său special. Din acest punct de vedere, un poet are un vocabular mai bogat în provincialisme, al- tul în -neologisme și barbarisme, altul în expresii şi etimo- logii populare, altul în arhaisme, 

Iar ceea-ce îndeamnă pe poet să aleagă, cu voce fără voe, unele cuvinte și nu altele, este originalitatea concepţiei care
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pentru a se întrupa, are trebuinţă de o formă originală ca şi 
ea însă-și. Ast-fel numerul vorbelor şi felul vorbelor între- 
buinţate de un poet, constitue un semn al originalității lui 
de concepţie. 

Poetul poate alege ori-ce fel de vorbă din tesaurul de 
cuvinte al unei limbi, dar cu două condițiuni: 

1) Vorba întrebuințată să nu ne isbească în mod neplăcut 
în- mijlocul celor-l-alte cuvinte cu care unindu-se exprimă 
concepţia poetului. 

2) Vorba întrebuințată să exprime cu precisiune şi cu - 
claritate, adică cu proprietate, ideea pe care poetul vrea 
s'o exprime. 

Aceste condițiuni se vor pricepe numaidecât, analisând 
mai multe bucăţi poetice. 

Victor Vlad:) (Delamarina), vrând să descrie starea de 
satisfacţie a unui flăcău bănăţean care a fost la târg și 
a văzut pe unul de-ai lui biruind în luptă pe un «come- 
dianţ», îl pune să povestească în limba română ce se vor- 
beşte în Banat. 

Eacă bucata întitulată «Al mai tare om din lumie.» (138) 
Punem alături și transcrierea ei în limba literară: 

Trâmbiţ, dobe, larmă, chihot, Trimbiţi, tobe, larmă, chiot 
Fluer, strigăt, ris şi ropot... Fluer, strigăt, ris şi ropot?) 
«Şie să fie? Şie să fie?» Ce să fie? Ce să fie? 
Eacă ?n tirg minăjărie, Iacă ?n târg menagerie 
O come'gie d'a cu fiară O comedie de-a cu fiare 
Şi *mprejur lumie și ţară Şi *mprejur lume și ţară 1). 

In călietcă o măimucă - |. n calească o maimuţă 
Baş ca omu, mincă nucă; Başî) ca omu mănâncă nucă; 

Alta blăstămată, șoadă Alta blestemată, șoadă 5), 

Si-al'cele minca-le-ar focu Şi-altele mânca-le-ar focul 

Să ţinea numa în coadă; Se ţinea numai în coadă, 

Nu-ş găsau o clipă locu. Nu-și găseau o clipă locul, 

» 1) 1810—1896, Pentru amănunte, vezi Conrorbiri literar, XXXII, 2, 
2) Murmur, . : 

3) Popor. 

4) Tocmai, chiar 

5) Posnaşă,



  

Lupi, urş, miţe, oi cornu'ce 
Fel-dă-fel de joaviiii slu'ce 
Chiţorani, arişi şi vulturi 
Dă prin lumie, dîn ținuturi, 
D'elia gibe, d'elia rele 
Feri-mă, Doamiie, dă iele 

Mul'ce-am văz't: pă bani, vedz 

[bine, 
Cum nu veige ori şi şine... 
D'apăi l-am vădzut anumie 

P'ă] mai tare om din lumie, 

Care să juca cu lieii 
Si-i bătcea dă-i lia toţ smeii.. 

Cui l-o dobori ?n ţărînă 
Işia că-i plâ'ceșce ?n mână 

O hîrteie d'a d'o sută 
Fără de niși-o dispută. 
«Dar cum mi'ce puiii cu niamţu, 

Care 'n ghinţ îș rupe lanţu ?2 

Să loviau fişiorii ?n coatce 

<Șine-i ? Unde-i? Care 

poa'cie?, . 
Cînd d'odată, eac'amaru ! 

Sandu Blegia, tăbăcaru, 

Să sufulcă și tuşăşce, 
Lîngă come'gianţ s'opresce, 

Să ri'gia Niamţu dă Sandu, 
Dară Sandu, fișiorandu, 
Mi-l cuprinsă dă subsoară 
Şi nu să lăsă cu'n «doară.» 

  

1) Lighioane, animale necurate. 

2) Chiţeani, şoareci mari. 
3) "Țări depărtate, 

4) Urite, 

5) Ceartă, discuţie, 

6) Flăcăii, 

1) Îşi dau cu coatele. 
s) își suflecă, îşi sumete mânecile. 
9) Ridea, lua în ris. 

  

    

Lupi, urși, mâţe, oi cornute 
Fel-de-fel de jivini:) slute, 
Chiţorani ?) arici şi vulturi 
De prin lume din ţinuturi 3) 
De-ale gâbe 4), d'ale rele 

Ferește-mă, Doamne, de ele. 

Multe-am văzut: pe bani, vezi 

[bine, 
Cum nu vede ori-și-cine. 

Yapoi l-am văzut anume 
Pe-ăl mai tare om din lume, 
Care se juca cu leii 
Şi-i bătea de-i lua toţi smeii. 

Cui'l-o dobori 'n ţărână 
Zicea că-i plătește 'n mână 

O hârtie de-a de-o sută 
Fără de nici-o dispută :) 
«Dar cum mi te pui cu neamţul 

Care ?n dinţi îţi rupe lanţul?» 

Se loveau feciorii 6) ?n coate î) 
« Cine-i? Unde-i? Care poate?, 

Când deodată, eac'amarul! 

„Sandul Blegea, tăbăcarul, 
Se sufulcă î) și tuşeşte 
Lângă comedianţ s'opreşte. 

Işi ridea 2) Neamţu de Sandul, 

PDară Sandu, feciorandul, 

Mi-l coprinse de subsoară 
Şi nu se lasă cun «doară!»



  

Strinje-l, suşie-l, zi-i pă numie 
Ălui mai tare-om din lumie. 

Gifie niamţu a siîlă; 
Dar lu Blegia nu-i baș milă: 
Hopa-ţupa-ţupa-hopa 
S'o găsit Nemţoiiiu popa; 
Ține-l, lasă-l, ia-l de mână 

Zdup —cu Niamţu în ţărină. 

«Bravo, Sandu să trăească !» 

Dar cînd fu să îi plă'eească, 
Ișie Niamţu:—<Abăr fratce, 
Nu să prinde că-i pe spatce...!» 

Vrea că-i pungă și că-i 'ciacă 
Suta zuitată s'o facă. 

— «Nu 'ce joşi cu miiie, dragă, 
Asta vedz în cap ţo bagă; 

Wascult vorbe io şi glumie 
Când mi-sio mai tare?n lumie.., 
Ş'adă suta!» işie Blegia, 
«Că de nu-ţ fac praf comeigia.> 

In această bucată întâlnim din 
cabularului: 

  

Strânge-], sucește-l,zi-i penume, 
Celui mai tare-om din.lume. 

Gâfâe neamţul a silă; 
Dar lui Blegea nu-i baș:) milă 
Hopa-ţupa-ţupa-hopa 
Şi-a găsit Nemţoiul popa. 
'Ține-l, lasă-l, ia-l de mână, 
Zdup — cu Neamţul în ţărână. 

«Bravo, Sandu să trăcască !» 
Dar când fu să îi plătească 
Zice Neamţul: — <Abăr:) frate 
Nu să prinde că-i pe spate...», 
Vrea că-i pungă şi că-i teacă 
Suta uitată s'o facă. 

« Nu te joci cu mine, dragă, 
Asta vezi în cap ţi-o bagă, 
N'ascult vorbe eu și glume 
Când mi-s cu mai tare'n lume. 
Şi-ado suta! «zice Blegea 
«Cădenu-ţi fac praf comediu!s 3) 

punctul de vedere al vo- 

a. Cuvinte prefăcute prin schimbări fonetice ce nu se 
găsesc în limba literară; adică forme dialectale. Ast-fel avem 
cuvinte în care, în anume posiţii, vocalele deschise sînt înlo- 
cuite cu vocale închise: 

Strigăt=strigăt; şi=şi; minăjărie = menagerie, mena- 
jerie; fiară =fiare; blăstămată =—blestemată; să ţinea = se 
ţinea ; fel-dă-fel = fel-de-fel ; din= din; finuturi= ţinuturi; 
dă=—de; apăl ='apoi; cuprinsă = cuprinse; pă =pe; silă=— 
silă; io=eu. . 

Avem apoi cuvinte, în care, tot în anume posiţii, fi, şi e 
înlocuit cu ș, ş: trimbiţ = trîmbiţi; îţ = îţi; ghinţ = dinţi; 
nu-ş = nu-şi; ţ'o=ţi-o; toți= toţi; 
„ce e înlocult cu și: şie=ce; ariși = arici; şine==cine; (2) 
ișia = zicea; niși= nici; fişiorii = feciorii; sușie-l = suce-l | 
(sucește-l) ; joși= joci; 

1) De loc. 
2) Însă. 

-3) (139). 

Poelica. 
* 10



146 
—— 

le e înlocuit cu tce: altcele altele ; cornutce = cornute ; 
slutce = slute; multce = multe; bătcea=— bătea; plătcește=— 
plătește; hârteie=— hârtie; coatece=—coate; poatece=poate ; îratce 
= rate; spatee= spate; toiacă=—teacă; tce=ce; : 

di, de e înlocuit cu dgi, dge: comedgianț==comedianţ; veige 
= vede; undge-i—unde-i ; ridgea —riîdea ; 

me şi le sînt înlocuite cu mie şi lie: lume=lumie; nume = 
numie ; anumie= anume; d'ale = d'elia ; 

ge e înlocuit cu ş: strînje-l=— strînge.-l; 
oii, uni, îni e înlocuit cu oiiiii, auiiă, dă: Nemţoaiii=Nemţoiu; puii = pui; joavini = juvini, jivini; 
zi e înlocuit cu dz: vedz= vezi ; 
di+consună e înlocuit cu Yh: Shinţ = dinţi; 
"ne e înlocuit cu pi: Niamţu = Neamţul; 
Și, în fine, cuvinte în care lipsesc sau sînt adăogate unele 

sunete: văz't—văzut; ișia=— zicea ; chihot=chiot ; zuitaţă = uitată; gasau = găseau; feri-m& = fereşte-mă. 
d. Tot din punctul de vedere al vocabularului, mai întâl- 

nim, În această bucată, cuvinte care nu se găsesc în limba 
literară sub nici o altă formă ; adică provincialisme, Ast-tel 
sint: baș= chiar; șod = caraghios, posnaş; gâb = urit; țară=popor; mâţă = pisică; chiţorani = chiţeani, șoareci 
mari, 

| 
e. Mai întâlnim neologisme, cum-e dispută = discuţie, 

ceartă, gâlceava, cârcotă, — și barbarisme ca: abăr (nem- țescul <aber»). 
d. Pe lângă aceste feluri de cuvinte, mai sînt, în această bucată, o.sumă de vorbe, pe care le cunose aproape toţi Ro- mânii: ele sînt cele mai numeroase și ele fac partea temei- nică a ori-cărei poesii române. Prin ajutorul lor, ghicim adesea înţelesul vorbelor al căror înţeles nu-l știm, Ast-fel avem: 

larmă, îluer, ris, să fie, eacă, târg, o, de cu, imprejur, ca, omul, 
nucă, altul,:numa, în, coadă, mânca, or, le, focul, nu, clipă, locul, lupi, oi, vulturi, prin, rele, ele, am, bani, bine, cum, 
ori, mai, tare, care, juca, lua, smeii, cui, dobori, ţărână, mână, sută, fără, dor, rupe, lanţul, loveav, când, deodată, amarul, 
tăbăcarul, tușește, lângă, s'oprește, mi-l, subsoară, lasă, gâfâe, 
milă, găsit, popă, ia-l, să trăească, fu, să, îi, prinde, pe, vrea, 
că-i, pungă, facă, dragă, asta, cap, bagă, ascult, de, fac praf...
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La acestea am putea să adăogăm şi acele forme dialectale 
care prin schimbările fonetice nu se depărtează prea mult de 
înfățișarea literară, precum: strigăt, şi, ţinea, fiară, fel- 
dă-fel ete, 

In Stilistică se învaţă totdeauna ca scriitorul să se fe- 
rească de forme dialectale, de provincialisme, de toate acele 
cuvinte care n'ar fi pe înţelesul tutulor. Din acest punct de 
vedere, poesia de mai sus ar fi plină de greşeli, ar fio 
poesie rea. Trebue să observăm însă că Sfilisitica ne invaţă 
regulele după care trebue să scrie toţi oamenii care au tre- 
buință de scris în afacerile lor publice şi private: ea ne 
învaţă să scrim într'o bună prosă, adică să seriem ast-fel în 
cât atenţiunea cititorului să fie îndreptată asupra lucrului 
despre care scriem, iar nu asupra originalității cu care scriem. 
In Poetică însă ceea-ce este interesant nu este lucrul des- 
cris, ci originalitatea cu care e conceput, în primul rând, 
și, al doilea, originalitatea cu care această nouă concepţie 
este exprimată, adică originalitatea de fond și originalitatea 
de formă. Nu trebue dar să judecăm bucata de mai sus 
după regulele Sfizisticei, ci după acelea ale Poeticei. Pe când, 
din punctul de vedere al celei dintâi, trebue să ne ferim 
de unele 'cuvinte din vocabularul limbii; din punctul de ve- 
dere al celei de al doilea, precum am spus şi mai sus, nici 
un cuvînt din vocabular nu poate fi înlăturat de către poeţi, 
toate pot fi întrebuințate, numai să îndeplinească cele două 
condițiuni arătate mai sus. 
Judecând dar bucata <Al mai tare om din lumie» nu tre- 

bue Să-i imputăm că este-atât de plină de forme dialectale 
și de provincialisme, ci să ne întrebăm dacă aceste forme 
dialectale și provincialisme îndeplinesc aceste condițiuni. 
Dacă le indeplinesc, atunci întrebuințarea lor constitue un 
semn al originalității de formă a poetului: originalitatea . 
vocabularului, așa cum îl analisarăm. 
Prima condiție (vorbele întrebuințate să nu ne isbească 

în mod neplăcut în mijlocul celor-l-alte cuvinte cu care sînt 
reunite în exprimarea concepţiei poetului) este minunat înde- 
plinită. Cuvintele cu formă dialectală nu ne isbese în mod ne- 
plăcut, pentru că toate vorbele care sînt modificate sînt
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modificate în acelaș chip, și simţim că avem aface aci cu o 
limbă vie, adevărată: limba bănăţenească. Când poetul zice 
trâmbiţ, în loc de <trâmbiţi» ; zice și fof, îf, ghinţ, în loc de 
«toți», <îţi», «ghinţi» ; — când zice şie în loc de «ce», zice şi 
arişi, şine, nişi, suşie-l, joşi, în loc de «arici», «cine», «nici», 
«suce-l», «joci»; — când zice dl!cele în loc de <altele», zice 
şi cornutce, sluice, mul!ce, bă!cea, plătceşte, hâricie, ete. în 
loc de «cornute», «slute», «multe», <bătea», «plăteşte», châr. 
tie». :) Şi tot ast-fel cu cele-l-alte schimbări fonetice. Poetul 
deci-nu falsifică limba, ci o păstrează în tot adevărul ei, iar 
acest adevăr se cunoaște tocmai după faptul că deosebitele 
îorme dialectale au ce-va comun, se văd că fac parte din 
acelaș organism. De aceea aceste forme dialectale, întrebuin- 
ţate de poet, nu ne isbese în mod neplăcut, ele au unele cu 
altele un aer de frăţie, iar atenţiunea noastră păstrează 
necontenit aceeași atitudine, nu e sdruncinată de loc tre- 
când de la unele vorbe la cele-l-alte, 

Pentru ca să ne convingem că ast-fel stau lucrurile, n'a- 
vem decât ca, în transcrierea literară alăturată: la text 
(139), să introducem numai unele forme dialectale, adică 
odată să pronunțăm plătească, altă-dată «plă!ceşte» ; odată 
«toți», altă-dată «trâmbif»; odată «sușie-l» și altă-dată «ariciu», 
și așa mai încolo. Vom vedea atunci că, dacă începem să citim 
poesia întrebuinţând formele dialectale, atenţia se vaîmpiedica 
îndată ce vom înbuinţa vre-o formă literară, și impresiunea ce 
vom simţi va fi neplăcută; și dacă din contră începem s'o ci. 
tim, păstrând formele literare, îndată ce vom întrebuința 
mai departe o formă dialectală, vom fi isbiţi în acelaș mod 
neplăcut. Acest amestec ne isbeşte în mod neplăcut pentru 
că simţim că lipseşte unitatea în vocabular. Vocabularul este 
lipsit de aparenfa adevtrului, cerută de ori-ce poesie. Za- 
darnic poetul va avea unitate în concepţie, zadarnic. această 
concepție va avea aparenţa adevărului, această unitate şi 
aparenţă de adevăr trebue să fie susţinută de unitatea în 
formă, și mai întâi de unitatea în vocabular, <Al mai mare 
om din lumie» are această unitate. 

Acest lucru îl vedem şi din intrebuinţarea provineialis- 

    

1) Această analisă se poate urmări şi în privinţa celor-l-alte particularităţi fonetice.
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melor. Provincialismele : șod, gâb, mâță, chițoran, etc. sînt 
provincialisme bănăţene: ele sînt intrate în organismul limbii 
române din Banat și presența lor într'o poveste a unui 
flăcău banaţean este firească şi nu ne isbeşte în mod neplăcut: 
ele se potrivesc cu toate cele-l-alte cuvinte întrebuințate 
la exprimarea concepţiei; întrebuinţarea lor are, ca şi for- 
mele dialectale, aparenţa adevărului. 
De-asemenea barbarismul «abăr» este tot așa de firescă, 

şi întrebuinţarea lui nu ne isbeşte în mod neplăcut, mai 
cu seamă din pricina faptului că e pus în gura unui Neamţ, 
care se presupune că nu știe destul de bine românește şi 
e natural să întrebuințeze câte-un cuvint din limba lui 
maternă. . 

Toate particularităţile de vocabular, din bucata ce ana 
lisarăm, sînt dar potrivite unele cu altele, constituese o 
unitate, au aparenţa adevărului. Ele dar, din acest punct 
de vedere, trebue să contribue la exprimarea concepţiei 
poetului și la transmiterea ei şi altora. 

Concepţia sau fondul acestei poesii fiind simţivea de 
haz nevinovat a unui flăcău bănăţean, care și-arată această 
simțire povestind o întâmplare de la târg, poetul, pentru a 
o exprima așa ca s'o simţim şi noi, a trebuit să întrebuițneze 
limba naivă a flăcăului bănăţean, limba care nu s'ar fi pă- 
rut naivă, mar fi avut aparenţa adevăratei naivităţi, 
dacă ar fi fost lipsită de formele dialectale, de provinci- 
alisme şi de cele-l-alte particularități de vocabular, arătate 
mai sus. 

A doa condiție (vorba întrebuințată, să exprime cu pre- 
cisiune şi claritate, adică cu proprietate, ideea pe care 
poetul vrea so exprime) este iarăși bine îndeplinită. 

Aceasta se vede chiar din observările de mai sus. Con- 
cepţia poetului fiind hazul naiv, toate amănuntele trebue 
să contribue la el. Și, într'adevăr, dacă lăsăm la o parte 
vocabularul întrebuințat de poet, și citim transcrierea li- 
terară a poesiei, vom observa că faptele descrise: me- 
nageria cu sgomotul său și cu poporul dimprejur, schi- 
mele maimuţelor, enumerarea dobitoacelor din menagerie,
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“lauda Neamţului că e cel mai tare om din lume, frica flăcăilor 
de a se pune cu el care rupe lanţul cu dinţii, înfăţişarea 
lui Sandu, lupta şi isbânda neașteptată a acestuia, glumele 
Neamţului care vrea să facă suta uitată și în sfârşit admi- 
rabila ameninţare a lui Sandu, care acum se crede el cel 
mai tare om din lume, că de nu-i dă suta îi sparge «co- 
medgia» —toate aceste fapte au haz, dar acest haz nu e 
deplin, nu e destul de naiv. Această lipsă provine tocmai 
din lipsa formelor dialectale și-a provincialismelor care 
face clară și precisă naivitatea hazului. Formele dialectale Şi 
provincialismele nu împiedică claritatea şi precisiunea idei- 
lor; ce-va mai mult, nu sînt întrebuințate de geaba, numai 
așa de plăcerea de a serie în limba bănăţenească, ci au un 
rol însemnat prin faptul că clarifică și precisează desăvârşit 
deosebitele idei din a căror reunire va resări nu numai 
hazul dar şi naivitatea lui. — Nu numai concepţia poetului 
cere întrebuinţarea unui asemenea vocabular, dar precisi- 
unea şi claritatea ei: ele sînt singurele cuvinte proprii cu 
care să se exprime cu deplinătate concepţia. poetului, și 
care jacposibilă transmiterea acestei concepţii şi celor-l-alţi. 
„Amândouă condiţiile fiind îndeplinite, prin chiar aceasta, 
vocabularul, întrebuințat de poetul Victor Vlad (Delamarina) 
în poesia sa, îndeplinește condiţia esenţială cerută de per- 
fecţia formei, condiţia de a fi perfect înţeleasă, de a fi per- 
feot străvezie pentru cei-ce vor să-și însușească concepţia 
poetică. | | 

Să facem aplicaţiunea acestor observaţiuni la un alţ 
exemplu în care vocabularul este rău ales. 

Un autor, vrând să arate că unele mame sînt mai rele 
decât animalele, descrie dragostea unei epe pentru mânzul 
ei, şi pentru aceasta începe mai întâi să descrie vremea când 
s'a întâmplat faptul din care se vede această dragoste: (140) 

Zilele babei. 
In nenumărate îpostase se schimbă vremea, în acelaş ceas: 

acuși soare vesel, acuşi fulgi de omât purtaţi de vânt de colo 
„colo. Nici aşa nu-i ajunge babei şi unde 'ncepe a scutura co- 
joacele, iar o lapoviţă în două cu ploae te udă ghioalcă. Peste
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un șfert de ceas soarele iar cată vesel spre noroade și baba 
rânjind par'că zice: am vrut să v'amăgesc. 
Apoi ne arată pe stăpânul acelei epe și pe mânzul ei: (141) 

Pe-asemenea vreme moş Toader fofăea pe lângă sacaua-i cu 
apă, tot strigând: «Nea Tăurel! Nea mânca-te-ar lupul!> Așa-l 
chema pe mânzul sburdalnic ce alerga încoace Şi ncolo, bueac, 
nepăsându-i de nemică. Era cu botul roşior, cu picioarele lungi 
și subțiri, mai mai îndoinqu-se par'că să cadă, ciulind urechile 
ca să se scuture de apă. Ca să nu se deoache avea la gât o 
sgardă roşie. Trupuşoru-i gingaș cu părul roib şi neted îl fâ- 
cea şi mai dragalaş. 4 , 
Fluturând căpşorul da ocol săcălei, anume plăcendu-i neliniştea 

"naică-sa, care . necheza și da să se uite tot la: dînsul, doar 
nu şi-ar pierde odorul. 

Trece apoi, fără să băgăm de seamă, la «gândurile» epei 
ce o văzurăm că nechează și dă să se uite la mânz: (142) 

Par'că simţea că-s oameni zei, că despart copilașii de fifa 
mamei şi lasă micuţii de lâncezesc de foame, de sete şi imor 
încet prinși în mreaja foamei ca fluturul în pânza păinjenului. 
Ea simţea că omul e pătimaș, hain din cale-afară: o bate eu 
biciul, când ea-i istovită de puteri, nu mai poate urca dealul. 
Moș Toader încă-i bun, dar stăpânul ei cel vechiu, ce om 
cânos! Cum i-a Îuat mai an odorul şi l-a vîndut! Ea se teme 
şi de umbra omului, de aceea sta locului înțelinită par'că prin 
rădăcini. Mai bine s'o ucidă decât să-l piardă și pe acesta. 

Și, după ce autorul ne spune foarte serios cum se gândește 
eapa, ne arată şi fapta ei: (143) 

Dar trăsurile se 'ncurcă n'au pe unde trece ; birjarii il ocă- 
resc și Moş Toader cu sprincenele *ncruntate aleargă când 
la eapă de-o trage de căpăstru, când la mânz de-l aduce de 

„sgardă lângă eapă; dar... abia face trei pași: mânzul iar s'apucă 
de năsbâltii și eapa se propește din nou. Plin d2 ciudă moş 
Toader îşi ese din fire şi intoarce coada biciuştei şi iuşti! și 
iuşti.... dar în zadar, eapa felezueşte din coadă şi nu se urnește 
din loc-pă' ce nu-i aduce mânzul lângă dînsa. Când o bate eapa 
face scandal ne mai auzit: nechează cu jale cun glas care par'că ! 
i se rupe din înemă, par'că zice: «Bate, calăule, bate ucide, 
fără mânz nu m$ mişe din loc! Voi sînteţi zei, nu vi-i milă 
nici de-ai voştri și mă tem» * 

In sfârşit, intervine un cserjent» fără folos, (căci eapa,
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după hotărirea luată, nu vrea să se miște din loc) şi autorul 
închee: (144) 

Se umple el moş Toader de năcaz și năduv, dar tot mai bună mamă e eapa decât multe femei din ziua de azi: ea-și apără cel mai sfînt drept: dreptul mamei de a-şi ocroti copilaşul! 
In această bucată întâlnim mai întâi, din punctul de ve- 

dere al vocabularului, forme dialectale, precum «sfert», «Qra- 
galaș», «săcălei>, «maică-sa» (genetiv), «ţiţa», «păinjenului», 
«Ccânos», <înţelinită», «sprincenele», <inemă», «calăule», <nă- 
caz», «năduv»,. în loc de formele mai literare: sfert, dră- 
gălaș, sacalei, Îmaică-sei, “ţiţă, păeajen, câinos, înţelenită, 
sprincenele, inimă, călâule, necaz, năduh — năduf. 

Intâlnim apoi provincialisme precum: «<acuş» = cîndată> 
dar cu înţelesul de «acum», «ghioalcă»> =leorcă, «tofăia» = 
gâfâia?, «bueac> = sălbatee, «propeşte» — opreşte, «felezu- 
ește» = dă încoace şi incolo, mătură. | 
„Apoi unele cuvinte cu zorme /durite de autor, după 
limba veche, și pe care autorul vrea să le introducă în limba 
română de azi, ca: <nemică> = nimică, nimic; «rei>—răi; 
«ocărese» =ocărăsc; precum şi unele arhaisme: «nOrod>=p0- 
por; «ocroti» = apăra. 

Mai înâlnim neologisme ca: «<ipostas»=—schimbarea (feţei 
Dumnezeeşti în Tatăl, Fiul și Sfintul Duh); «<birjăz==tră- 
sură; — şi barbarisme precum e: «scandal» = zarvă, pri- 
cină, ceartă. 

Și, în fine, o mulțime de cuvinte literare, precum: 
«ziuă», «babă», <nenumărat», «schimbă», «în», «acelaş», 
«ceas», «soare», «vesel», «fulgi-, «de», «purtat», «vânt», ete. ete. 

Se găsesc dar, în această bucată, cam aceleaşi categorii, 
deși nu în aceeași proporţie, de vorbe pe carele am găsit în: 
«Al mai tare om din lumie» —și totuși această bucată, din 
punctul de vedere al vocabularului este rea, şi este rea nu 
pentru că e împestriţată cu forme dialectale, provincialisme 
barbarisme, neologisme, ci pentru că aceste cuvinte sînt rău 
întrebuințate, nu îndeplinesc cele două condiţii ale formei. 

Prima, condiție nu e îndeplinită. In adevăr vorbele între- 
buinţate mai rar (formele dialectale, provincialismele, neo- 
logismele și barbarismele) ne isbese în mod neplăcut în 
mijlocul celor-l-alte cuvinte cu ajutorul cărora se exprimă
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concepţia. Și ne isbesc rău din pricină că cuvintele din în- 
treaga bucată nu fac parte dintr'un organism, nu se potri- 
vesc unele cu altele, nu formează unitate: vorbirea, în care 

sînt întrebuințate, mare aparenţa adevărului; e o vorbire 
împestriţată, nu unitară. 

In adevăr, la începutul bucății întâlnim un neologism : 
«ipostas», care împreună cu vorbele cele-l-alte alcătueşte 
(după expresia eliptică «Zilele babei.> ea însă-şi literar expri- 
mată). proposiţiunea literară: «In nenumărate ipostase se 
schimbă vremea, în acelaș ceas». Lăsând la o parte sintaza 
greoae despre care vom vorbi mai departe, această propo- 

siţiune ne vestește că avem a face cu o bucată scrisă în 
limba cultă, în care provincialismele nu sînt îngăduite de 
cât atunci când exprimă mai bine o idee decât ori-ce alt 
cuvînt. Indată dăm însă de forma dialectală <acuș», ce cu 
înţelesul de «acum», cum e întrebuințată în text, se aude 
cu deosebire în Muntenia. Atenţiunea noastră care era dis- 
pusă pentru a percepe un fel de vorbire e turburată în dis- 
posiţia ei prin acest cuvînt neaşteptat. Această turburare, pe 
care un critic o simte numaidecât, poată să fie trecută cu 
vederea de un necunoscător care, toemai de aceea, citește 
mai departe neturburat. Nu trece un rând însă şi atenţi- 

unea care, bine-r&u, acum se aşteaptă la o limbă cultă în care 

s'a admis acea formă dialectală îndoioasă, se isbește de cuvîn- 
tul «omăt» și, ce-va mai departe, de «ghioalcă», vorbe ce nu se 
întrebuinţează decât în Moldova. Dar vorbirea muntenească 
are unitate ei, vorbirea moldovenească are unitatea ei, vor- 
birea cultă asemenea, iar aci întâlnim amestecate particu- 
larităţi din toate aceste vorbiri. Şi acest amestec continuă: 

după forma dialectală moldovenească «șfert» vine earhaicul> 
«noroade», apoi provincialismul moldovenesc «tofăea», şi ni 
se dă impresiunea că vorbirea autorului este cea moldove- 
nească, întrebuinţând din greşală muntenescul «acuş»=— acum. 
Dar îndată, în loc de moldoveneștile roşă şi câpușor autorul 

întrebuințează formele ce se aud cu deosebire în Muntenia 
«roşie», «căpşor»; ceea-ce nu-l împedică apoi să pună în loc 
de muntenescul literar «sacalei», moldovenismul «săcălei> 
şi formele inventate după vorbirea veche <nemică» în loc 
de nimică «rei>, în loc de r&i «ocărese> în loc de ocârâse.
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- Formele dialectale moldolvenești : «dragalaș» pentru dră- 
galaş, «săcălei» pentru sacalei, «s» pentru sînt, «țiţa» pentru 
fila, «sprincene» pentru sprincene, <cânos» pentru câinos, 
cer întrebuinţarea şi celor-l-alte forme moldovenești. Autorul 
ar fi trebuit dar în loc de «pe acesta» (142) să serie pe-aista, 
în loc de «căpșor»— câpuşor; în loc de (1:14) «femei» — fimei 

El însă întrebuințează unele particularităţi ale pronun- 
țării moldovenești, lăsând pe cele-l-alte la o parte; și din 
contră întrebuinţează unele particularităţi ale pronunțării 
muntenești, nevrând să ştie de cele-l-alte. o 

Și în acelaș chip procede și cu cele-l-alte categorii de 
cuvinte. Și acest amestec, care la inceputul citirii poate 
scăpa din vedere, continuându-se şi înteţindu-se mai departe, 
nu întârziază de a produce o impresie neplăcută chiar ce- 
lui mai necunoscător, mai cu seamă dacă lipsa de unitate 
în vocabular mai este unită, cum e casul aci, cu lipsa de 
concepţie sau cu alte lipsuri de formă. 

' A doa condiție nu e îndeplinită nici ea. S'ar putea găsi 
- într'o bucată literară aceeași impestrițătură: de vocabular 
pe care o găsirăm în analisa bucății de mai sus, fără ca 
să fim isbiţi așa de neplăcut. Aceasta sar întâmpla atunci 
când deosebitele cuvinte, de deosebite categorii și luate din . 
deosebite graiuri, ar contribui la claritatea și precisiunea con- 
cepţiunii, când ele s'ar bucura adică deo perfectă proprietate. 
Dacă dar cuvintele din bucata de mai sus ne isbese așa 
de neplăcut, aceasta mai provine și din pricină că ele nu 
ajută de loc claritatea şi precisiunea concepţiei. 

In adevăr, după ce autorul a întrebuințat cuvîntul eipos- 
tas», întru ce oarea ajutat claritatea și precisiunea ideilor în- 
trebuinţând provincialul <acuş» în loc de forma literară acum, 
«om&t» şi «ghioalcă», în loc de «zăpadă» și «leurcă» cuvin- 
te mai literare, și mult mai potrivite lângă cuvintele de mai 
"nainte ? Intru nimic. La întrebuințarea impestrițată de for- 
me de cuvinte și de cuvinte din deosebite: graiuri, autorul 
ma fost condus de nici-un motiv. Precisiunea, claritatea 
nu câștigă și, prin urmare,' neplăcerea ce ne produce îm- 
pestrițarea vocabularului nu este rescumpărată prin plăce- 
rea de a pricepe precis şi clar concepţia poetului.
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Nici <dragalaș» nu ne face să siinţim mai bine şi alt-tel 
trupşorul mânzului de cum l-am simţi prin vorba drâgă- 
laş; nici «săcălei» nu ne face să ne gândim mai bine decât 
cuvintul sacalei; nici «roșie» în loc de roșă, nici «căp- 
şor»> în loc de căpuşor, precum nici <trupuşor» în loc de 
trupşor. 

Intrebuinţarea lor rămâne rea pentru că neplăcerea pe 
care ne-o pricinuește simțimîntul că ele nu alcătuese o u- 
nitate și nu fac parte dintrun organism, nu este cumpănită 
prin nici-o plăcere ce-ar proveni din proprietatea lor. 

Din analisa acestor exemple s'a lămurit cele două condi- 
ţiuni pe care trebue să le îndeplinească vorbirea, din punc- 
tul de vedere al vocabularului, pentru ca să fie capabilă 
de a transmite și altora concepţia poetului. Odată îndepli- 
nite aceste condițiuni, ori-ce vorbă din vocabular e bine 
întrebuințată şi, din punctul de vedere al numărului și fe- 
lului de vorbe, putem să caracterisăm, într'un fel sau în- 
twaltul, originalitatea de formă a deosebiţilor poeţi. Unii 
poeţi au un vocabular mai sărăc, alţii unul mai bogat; 

unii întrebuinţează vorbe mai concrete, alţii mai abstracte; 
unii întrebuințează multe arhaisme, alţii multe provinci- 
alisme, unii neologisme și barbarisme, alţii forme dialect- 

ale. Iar aceste caracterisări ne pot ajuta la o clasificare a 

poeţilor din punctul de vedere al vocabularului. 

Nota 3. — Originalitatea de formă, din punctul de vedere al 
vocabularului, este mai mare sau mai mică, după cum cuvintele 
întrebuințate de poet, prin această întrebuințare, capătă o nouă 

strălucire, un nou farmec. Cuvintele: 'ebălae», «lună», «teiu», 

«ramuri», «<crâng», «tremură», «poveşti», mai înainte de a fi în- 
trebuinţate de Eminescu în poesiile sale, p'aveau nici un farmece 
deosebit. Eminescu însă, întrebuinţându-le în poesiile lui, le a 
dat o strălucire necunoscută până la el. Această strălucire a 

făcut pe imitatorii lui să prindă un gust deosebit pentru aceste 

vorbe şi să le repete cu rost, fără rost—nedându-și seama că 
farmecul acelor vorbe nu venea din ele înşi-le ci din concepţia 
pe care ele o exprimau cu proprietate. 

Nota 4. — Originalitatea de vocabular, la unii poeţi mai în- 

drăsneţi, devine mai visibilă prin faptul că ei nu se mul- 
jumese numai cu cuvintele limbii, ci creează cuvinte nouă pen- 

.
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"tru a-și exprima concepţia. Ast-fel găsim la Eminescu forme 
nouă ca «distaină», pentru destăinuește, destăinue, «regii» pentru 
regești, regale. La Coşbuc găsim <întrulpi= grăsceane, împli-- 
nite ; <multul rotund= pămîntul; «de-ajunsul> preţ = preţul 
deplin, etc. Aceste creaţiuni de cuvinte de multe-ori rămân în. 
limbă, se încorporează cu ea, alte-ori nu. Ele sînt bune când 
îndeplinesc condiţiile ce am arătat că trebue să îndeplinească 
ori-ce vorbă poetică, dar nt rămân în limbă decât când expri - 
mă cu precisiune şi cu claritate o idee necesară pentru care- 
limba mare cuvînt echivalent. 

II. Pelângă vocabular, într'o limbă, mai deosebim sintaza. 
adică felul legăturii cuvintelor în proposiţii, a proposiţiu- 
nilor în frasă și a fraselor în perioade, Aceste legături sint 
foarte variate: avem proposiții simple şi desvoitate, desvol-- 
tate la subiect şi la predicat, desvoltate la atribute și la 
complimente; avem apoi /rase principale şi secundare, prin- 
cipale copulative, adversative, disjunctive, causale, consecu- 
tive, — secundare atributive, subiective, predicative, circum- 
stanţiale, drepte şi nedrepte; avem în fine perioade cu 'dou& 
sau mai multe membre, cu membrele mai desvoltate sau mai 
puţin desvoltate, mai simetrice sau mai puţin simetrice. 
Dacă mai punem acum că fie-care din deosebitele părţi ale 
unei proposiţii, frase sau perioade, poate fi exprimată prin: 
deosebite părţi ale vorbirii (de cuvint) și pot fi așezate în 
deosebite feluri și legate cu deosebite legături, vom înţelege 
îndată imensul număr de combinaţii de care este capabilă 
o limbă din punct de vedere sintaotic. Și dacă nici un poet 
nu s'a găsit să întrebuințeze toate cuvintele ce conţine 
vocabularul unei limbi, cu atât mai puţin se va găsi unul 
care să fi întrebuințat toate posibilităţile de legături între 
vorbele unei limbi. 

Așa fiind, poetul, precum -a fost nevoit de a alege numai. 
o parte din vocabular și precum a fost indemnat de pro- 
pria lui concepţie originală să aleagă un anume fel de cu- 
vinte potrivite pentru aseastă concepţie, — tot așa el e ne- 
voit să întrebuinţeze numai o parte din nenumăratele com- 
binaţiuni sintactice posibile şi să fie îndemnat de originalitatea 
concepţiei sale să întrebuinţeze mai mult un fel de construe- 
țiuni sintactice, decât alt fel. Din acest punct de vedere,
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unii poeţi au o sintaxă mai simplă, mai simetrică, mai lime 
pede; alţii o sintaxă mai complexă, mai lipsită de simetrie, 
mai încâleită. La unii predomină proposiţiunea, la alţii frasa, 
la alţii perioada. Ori-care ar îi însă numărul combinaţiunilor 
sintactice posibile dintr'o limbă, toate pot fi întrebuințate de. 
poet, toate, fiind întrebuințate, pot constitui un caracter al 
originalității lui de formă şi prin urmare un semn al origi- 
mnalităţii lui de concepţie, dar cu două condițiuni — analoage 
cu acelea pe care le-am întâlnit studiind vocabularul: 

1) Ori-ee construcţie sintactică întrebuințată de poet să 
fie în concordanţă pe deo parte cu cele-l-alte construcţii în- 
trebuinţate, pe de alta cu vocabularul— să formeze adică îm- 
preună un organism, o unitate; în acest cas, evident, con: 

trucţia sintactică nu ne isbeşte în mod neplăcut căci se 
potrivește şi cu firea. vocabularului şi cu firea celor-l:alte 
construcţi. 

2) Ori-ce combinaţie sintactică întrebuințată de poet să 
exprime cu precisiune şi cu claritate, adică cu proprietate, 
ideea poetului. 

Se cere adică: 1) o concordanţă perfectă cu cele-l-alte 
elemente ale formei şi 2) o concordanţă perfectă cu elemen- 

tele fondului. 
Indeplinind aceste condițiuni, construcţiunile sintactice 

întrebuințate de poet îndeplinesc condiţiunea specială a 
formei: de a fi înţeleasă şi de cei-l-alţi şi nu numai de poet. 

Rostul acestor. condițiuni se vor pricepe îndată ce vom 
căuta să le aplicăm la exemple: 

Poetul G. Coșbuc are o concepţie originală în n. poesiile 
în care descrie simţiri naive şi fericite de la ţară — și în 
poesii unde e vorba de fapte repezi și de pasiuni super- 
ficiale, dar active şi violente. Eminescu, din contră, are con- 

cepţie originală în poesiile în care descrie simţiri triste și 
rafinate—şi în poesii în care descrie faptemăreţe şi pasiuni 
adânci, dar deprimante. Aceste concepţii deosebite nu pot 
fi exprimate decât tot în forme deosebite — și ast-fel forma 
poesiilor unuia e deosebită de forma celui-l-alt. Această 
deosebire de formă trebue să se găsească în toate elementele 
formei — și în limbă și în stil şi în simetrie. In limbă iarăși
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trebue să se găsească și în vocabular și în. sintază. Şi pentru 
că ne ocupăm de sintaxă, să învederăm deosebirea de formă 
a acestor doi poeţi, în privinţa ei. e 
Vom lua de la fie care câte-o bucată exprimând aproape 

aceeași idee. Vorbind de frumuseţea fetei lui Săgeată, poetul 
G. Coşbuc zice în «Nunta Zamfirei» (145). 

E lung pămîntul, ba e lat, 

Dar ca Săgeată de bogat 
Nici astăzi Domn pe lume nui, 
Și-avea o fată—fata lui — 

Frumoasă în altar s'o pui 
La închinat. 

Iar Eminescu în «Luceafărul», vorbind de frumuseţea Că- 
tălinei, zice: (146) ” 

A fost odată, ca ?n povești, 
A fost ca niciodată, 

Din rude mari împărătești, 
- O prea frumoasă fată, 

Și era una la părinţi 
Și mândră *'n toate cele, 

Cum e fecioara între sfinţi 
Și luna între stele.... 

Studiind amândouă aceste bucăţi, numai din punctul de. 
vedere al sintaxei, și lăsând la o parte deosebirile din alte 
puncte de vedere (bunioară cele cu privire la forma strofei, 
căci versul e acelaș), observăm o mare deosebire între ele 

Coşbuc, ca să exprime ideea că pămîntul e și foarte lung 
şi foarte lat, foarte întins în lungiș şi curmeziș, în loe 
să întrebuinţeze o proposiţie contrasă la predicat (pămîn- 
tului e Jung şi laț) unde cele două predicate ar fi legate 
prin conjucţia copulativă «și», face două proposiţii şi, în loc 
să le coordoneze prin ajutorul conjucţiei copulative «și», 
ce se pare mai firească, le coordonează prin ajutorul rare; 
conjucțiuni adversative «ba». Această coordonare adversa- 
tivă nu e însă un capriţiu al poetului, ea corespunde unei ima- 
gini pe care vrea să ne-o dea el, exprimă prin urmare cu 
claritate şi cu precisiune, adică cu proprietate, o ima- 
gine care face parte din concepţia lui. In adevăr, prin 
această construcţie pootul vrea să ne dea nu numai ideea
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de mărime a pămîntului, de întindere a lui în toate părţile, ci 
şi de ideea acţiunii pe care am face-o noi vrând să ne con- 
vingem de această întindere. Ca să vedem cât e de întinsă 
o suprafaţă, trebue s'o măsurăm în lungiș și în curmeziș, 
dar lungișul nu este în direcţia curmezișului, deci raportul 
dintre cele două.măsurători este de natură adversativă iar 
nu copulativă. Această idee zace în construcţia poetului şi 
devine clară prin ea: luând cunoștință de această formă, ne 
inchipuim ideea, că pămîntul e întins, mult mai viu decât cu 
altă construcţie, pentru că această construcţie ne sileşte să 
măsurăm cu ochiul minţii întinderea pămîntului în două 
direcţiuni contrarii și să luăm ast-fel o cunoștință mai ma- 
terială, mai sensibilă de ea. 

Frasa eliptică ce urmează s'ar putea exprima în con- 
strucţie sintactică dreaptă ast-fel: «Dar nu se găseşte nici 
astăzi vre-un om care să fie mai bogat decât era Săgeată». 
Cu toate că prin această construcţie dreaptă se pare că ex- 
primăm toate rosturile gândirii înţelese, totuși, prin faptul 
că se leagă de prima frasă prin adversativul «dar», ea co- 
prinde o idee mai mult. In adevăr, luând amândouă fvasele 

” împreună, le-am putea exprima, în construcție sintactică 
obicinuită ast-fel: «E lung și lat pămîntul, dar, ori-cât ar 
fi de lung şi lat, nu se găseşte pe faţo lui nici astăzi un om 
caresă fie mai bogat precum era Săgeată». In această construe- 
ție apare proposiţiunea «ori cât ar fi de lung și lat» și vor- 
bele «pe faţa lui», care în poesie sînt redate numai prin 
simplul «dar», iar acest «dar» este plin de acel înțeles din 
pricină că e sprijinit de construcţia adversativă din frasa 
imediat precedentă. Prin această concentrare a construcţiei 
sintactice și prin punerea înainte (prin inversiune) şi con- 
centrarea .proposiţiunii «să fie mai bogat decât era Săgeată» 
poetul a găsit mijlocul dea ne atrage mai întâi atenţia asupra 
imensei bogății a lui Săgeată: (147) 

«Dar ca Săgeată de bogat> * 

și apoi, prin întroducerea cuvîntului «astăzi» care reclamă, 
în complexul înţelesului proposiţiunii, construcţia cu «nici»; 
(148) | 

<Xici astăzi om pe lume nu-i»
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ne face să simţim această bogăţie care era aşa de mare 
încât întrecea nu numai bogăția tuturor celor ce pe întin- 
sul pămînt domneau atunci (idee sub înțeleasă dar bine înţe- 
leasă din pricina construcţiei cu «<nici») dar şi pe aceea a tu- 
turor domnilor din ziua de astăzi. , , 

Dacă trecem mai departe, trebue să remarcăm curioasa 
aposiţie «— fata lui —> care, în alt loc, ar părea că e o re- 
petiție absolut nefolositoare, dar care aci are un precis 
și clar înţeles, întru cât ne face să simțim cât de mult iubea 
Săgeată pe fiică-sa: «fata lui», «fata lui tată-său», «-odorul 
sufletului său». Evident aci — «fata lui» nu însemnează «fata 
care era a lui» și, ca să ne convingem de aceasta, n'avem 
decât să observăm ridicolul ideii ce-ar resulta din construcția 
sintactică: «şi-avea o fată care era a lui». In loc de dragostea 
adâncă, intensă, intimă a unui părinte pentru aceea pe care, în 
fie-ce clipă, o simte că e carne din carnea sa și os din osul. 
său, ne-ar veni în minte îndoeli asupra adevăratului ei tată 
și toată impresia de fericire ce e în casa unui asemenea 

- tată care e așa de bogat și are o așa de frumoasă fiică, 
s'ar nimici. Și aposiţia aceasta “ca și construcţiile de mai 
'nainte sînt proprii autorului, sînt creaţiunea lui originală 
şi au un caracter de înrudire care nu poate scăpa nimenui ; 
cu alte cuvinte îndeplinesc prima condiție a perfecțiunii 
formei, și îndeplinesc cu atât mai bine această condiţie cu 
cât vorbele întrebuinţate,—vocabularul—sînt cele mai multe 
monosilabe, au adică un volum care se potriveşte bine cu 
caracterul de concentrare al construcţiilor sintactice între- 
buinţate. Pe de altă parte; atât aceasta aposiţie cât și cele- 
l-alte construcţii sînt perfect legitimate prin faptul că expri- 
mă cu claritate și precisiune chiar fundamentul concepțţi- 
ei poetului, nu sînt numai proprii poetului, dar au şi pro- 
prietate, îndeplinesce adică și a doa condiție a formei. 

Aceleaşi lucruri, înțfine, sînt de observat şi la ultima frasă, 
așa de concentrată și totuși așa de firească în această 
concentrare a ei: 

" «Icoană în altar so pui 
La închinat» 

«Era precum e o icoană pe care poţi s'o pui în altar ca 
să se închine lumea la ea» aşa ar suna construcția sintactică
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obicinuită. Poetul suprimă însă dintr'o dată trei proposiţii: 
«era precum e» și «poţi», preface substantivul predicativ în 
aposiţie (e o icoanăz=eicoană»); suprimă relativul («pe care») 
ca fiind de prisos; iar subordonata finală o înlocueşte cu 
un supin («ca să se închine la ca lumea» — «la închinat»): 
Şi ideea, fireşte, reese perfect deşi supinul de la urmă (mai 
cu seamă că e la rimă) e cam neobicinuit,—și reese perfect, 
pentru că, mai întâi, concentrarea aceasta de construcţie se 
potriveşte cu toate cele-l-alte construcții, în acelaș chip con- 
centrate, prin urmare nu ne superă ; şi, al doilea, suprimă- 
rile acestea care, în alte împrejurări și la alţi scriitori, ne-ar 
rătăci gândirea către alte idei streine de ideea ce soriito- 
rul vrea să exprime, aci ele lasă să apară-numai această 
idee şi nici una alta. Concepţia poetului singură se stră- 
vede : construcţia nu e numai proprie poetului, dar are și 
proprietate. , 

Cu aceste construcţii sintactice poetul ne poate transmite 
concepţia lui, care, în această poesie, se caracterisează prin 
avântul pasionat şi naiv al deseripţiei, prin fericirea sănă- 
toasă şi uşor cugetătoare a fiinţelor descrise, cu un cuvînt 
printrun optimism ce ne mişcă prin repeziciunea imaginilo» 
îar nu prin adâncimea lor. 

Dacă studiem acum, tot din punctul de vedere al con- 
strucţiunii sintactice, cele.două strofe, analoage ca conţinut, 
ale lui Eminescu, vom găsi o formă sintactică cu totul deo- 
sebită, pentru că poetul are cu totul altă originalitate în 
concepţie. Pa | ” 

Mai întâi ne isbește o lipsă de concentrare 'a construe- 
țiunii sintactice, o deslânare pe unele locuri mai mare de 
cât în vorbirea obicinuită. <A fost odată ca niciodată o 
fată foarte frumoasă de împărat>—așa ar suna în construe- 
ție sintactică .dreaptă ideea din prima strofă, construcţie 
clară și destul de concentrată. Dar această construcţie sin- 
tactică nu ne împărtășește nici un farmec particular, nici-o 
poesie, în afară de cea obicinuită tuturor basmelor. Din 
ele nu vedem concepţia originală a unui poet. Pentru ca 
să facă visibilă această concepție, Eminescu împrumutând 
ideea, îi dă altă desvoltare sintactică. 

Poetica. Partea |. "si
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Ast-fel, mai întâi, el deslânează strinsa formulă predi- 
cativă «a fost odată ca, niciodată», care,. şi în vorbirea 
obicinuită, se pune tot înaintea subiectului, şi o deslânează 
anume : 1* introducând proposiţia explicativă <ca 'n poveşti» 
şi 2 repetând încă o dată verbul «a fost»: (149) 

«A îost odată ca'n poveşti, 

A fost, ea niciodată...» 

In al doilea rând, în loc de «o fată foarte frumoasă de 
împărat» în care atributul «o» e înaintea substantivului. 
subiect «fată», iar atributele «foarte frumoasă» și «de îm- 
părat» unele după altele, în urma lui,—poatul desvoltă mai 
întâi cel din urmă atribut «de împărat»,. transformându-l 
întrun compliment al verbului sub înţeles «trăgendu-se» 
(trăgendu-se «din rude mari împărătești»); îl aruncă înaintea 

. atributului «o>; pune în loc de «foarte frumoasă», atributul 
«prea frumoasă» și-l asvârle înaintea substantivului-subiect, 
dar în urma atributului «o», lăsând ast-fel tocmai la urmă 
substantivul determinat prin aceste atribute : (150). * 

«Din rude mari împărăteşti 
O prea frumoasă fată. 

Prin aceste modificări, Eminescu, în loc să ne dea impre- 
sia de viu, de repede, de impetuos, ca Coşbuc, ne dă im- 
presia din contră de ce-va liniștit, trăgănat, melancolic. In 
loc să ne paraliseze gândirea prin mișcarea vioae a imagi- 
nilor, el lasă din contră curs gândirii să se cufunde în con- 
templarea lucrurilor. Sufletul nostru nu este aţiţat cu putere, 
nu e silit de avânt să easă din disposiţiunile lui obicinuite 
de liniște, ci din contră, luând cunoştinţă de lucrurile fer- 
mecătoare ce se desfăşoară înaintea lui, este provocat să 
se liniştească și mai mult, să amorţească, să aromească, să 
viseze: 

A fost odată ca ?n poveşti — 

a fost, dar a fost «ca ?n poveşti», a fost cum au tost lucru- 
rile ce ni se spun din vremuri vechi, adânci, — şi sufletul, 
fără -voe, se cufundă în propria lui adâncime pentru a simţi 
„acele lucruri petrecute atât de demult și care au picurat 
într'însul în vremile stinse ale copilăriei.
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A fost ca niciodată — 

a fost, dar nu numai ca *n povești în care sar putea 
găsi vre-o sămînţă de existenţă reală, ci «ca niciodată» ca şi când S'ar fi petrecut într'o lume unde lucrurile n'au niciodată existenţă. Sufletul nostru iar se cufundă în pro- pria lui adâncime dincolo de lumea reală a existenţei pipăite. 
Poetul a dsslânat, a ampliticat „construcţia sintactică obici- 

nuită, dar n'a făcut aceasta nici pentru ca să potrivească 
vorbele după vers, nici ca să slăbească efectul formulei 
originale: el a descompus formula concisă populară pentru a scoate noi acorduri, noi sentimente care dormeau în ca, pe care el le-a simţit, și pentru care, pentru a le expri- ma, a trebuit să desvolte ceea-ce era concentrat, Proposiţia explicativă «ca ?n povești», care amplifică, este de aceeași natură ca și repetiţiunea <a fost» care iarăşi amplifică. Ele Prin urmare, sînt de aceeași natură—se potrivesc, 2 ne su- Deră: prima condiție a formei e îndeplinită; şi e îndeplinită cu atât mai mult cu cât vorbele din vocabularul poetului au în genere un volum mare, au multe vocale, sînt armonioase şi nu cer o mare sforţare pentru a fi pronunţate și deci se 
potrivesc cu mersul liniştit, visător al construcției amplifi- 
cate. Pe de altă parte, fie-care din amplificările construe- 
ției exprimă ce-va care face parte din concepţia poetului 
și o exprimă cu claritate și precisiune, pentru că citind a- cele versuri simţim în sufletul nostru o disposiţie deosebită de aceea pe care ne-o dă formula concisă populară, iar această disposiţie, liniştită, adâncă, visătoare—întru cât ve- dem că se distinge şi e nouă, — trebue să fie provocată cel puţin în parte și de claritatea și precisiunea noilor construc- țiuni sintactice, adică de proprietatea acestor construeţiuni. 
Forma sintactica a poetului îndeplinește adică şi a doa con- diție a desăvârşirii formei. 

Dacă mergem cu analisa mai departe, la strofa a doa, ve- 
dem că construcţiile sintactice din ea contribuese să aţiţe în sufletul nostru aceleași sentimente de liniște, de melan-. 
colie adâncă, de vis: (151) ! 

<Şi era una la părinţi, 
Și mândră ?n toate cele,
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Cum e fecioara între sfinţi, 
Şi luna între stele». 

In loc de construcţii adversative de felul lui Coşbuc: 

” E lung pămîntul, ba e lat 

în loc de aposiţii abrupte ca: 

Și-avea o fată—fata lui— 

care ne dau impresia energiei impetuoase, întâlnim la Fmi- 
nescu construcţia copulativă exagerată: (152) 

_Şi era una la părinţi 

Şi mândră ?n toate cele; 

amplificări de atribute: «și era una la părinți» (emp.: «şi- 
avea o fată»); și «mândră 'n toate cele» (emp.: <icoană»). 
Și în loc de comparații concentrate în metafore: (153) 

«Icoană, în altar s'o pui 

La închinat» 

care contribue la energia iniţială a strofei, întâlnim -acumu- 
lări de comparații desvoltate în membrele lor și legate prin 
construcţii copulative: (154) 

«Cum e fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele». 

— toate particularităţi sintactice care ne dau cu claritate 
şi preeisiune impresia de linişte, melancolie și vis. 

Să analisăm acum, tot din punctul de vedere al sintaxei 
o bucată unde construcţiunile sintactice sînt râu alese și 
nu îndeplinesc nici-una din condiţiile știute. De acest fel 
este exemplul (155 

Zilele Babei. 
In nenumărale ipostase se schimbă vremea, în acelaş ceas; 

acuş soare vesel, acuș îulgi de omăt purtaţi de vânt de colo 
colo. Nici aşa nu-i ajunge babei şi zadencepe a scutura cojoacele 
iar o lapoviţă în două cu ploae fe udă ghioalcă... 

Autorul începe printr'o proposiţie concisă, eliptică: (56) 

” Zilele babei, 

care se poate traduce cu: «sînt zilele babei»; «cele ce po-
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vestesc se petrec pe vremea zilelor babei»; <e pe la înce- 
putul lui Martie»; <a dat în primăvară. Această construcţi- 
une nu e împrumutată din limba poporului ci de la lite- 
raturile culte, e de natură literară. Expresia însă de «zi- 
lele babei», fără intenţiune de a o privi ca proposiţie inde 
pendentă, este curat populară, românească. Vorbele sînt 
populare dar construcţia sintactică este literară. E o nepo 
trivire între vocabular și topică şi de aceea ne simţim r&u- 

- împresionaţi chiar de la începutul bucății. O parte din 
prima condiţie —potrivirea şintaxei cu vocabularul — o gă- 
sim neîndeplinită. 

Analisând frasa următoare observăm că are o construe- 
ţie iarăşi literară. Dar această construcţie nu e literară 
prin imitație decât în ce privește legătura celor două mem- 
bre, legătură formată printr'o pausă la mijloc anunțând o 
explicaţie (157): 

Se schimbă vremea... acuș soare vesel, acuș îulgi.... 

In partea d'intăi, însă(158): 

«In nenumărate ipostase se schimbă vremea, în acelaș ceas» 

avem o construcţie literară proprie autorului. In adevăr: 10 
In construcţia literară obicinuită vorbele cu înţeles mai im- 
portant se pun la începutul frasei. In casul de faţă, ceca ce e 
important nu e faptul că se schimbă vremea în «nenumărate 
ipostase», dar că se schimbă <în acelaș ceas»: construcţia sin- 
tactică literară ar îi cerut ca aceste din urmă vorbe să fie 
puse la început, autorul însă le pune după o virgulă, la sfâr- 
şit. 20 In sintaxa literară predicatul nu se pune înaintea su- 
biectului decât când vrem să obţinem un efect; în casul de 
faţă autorul pune predicatul 'naintea subiectului (se schim- 
bă vremea) fără nici un motiv. In fine 3 expresia «în acelaş 
ceas» în loc de <într'un ceas» este întrebuințată de autor cu 
gând să dea mai multă claritate cugetării, deși expresia 
obicinuită «întrun ceas» e tot așa de clară, şi pe lângă 
aceasta mai e și mică în volum și deci mai puţin osteni- 
toare la pronunţat. : 

Cu alte cuvinte, în frasa ce analisăm, pe lângă construc- 
ţia sintactică literară obicinuită, mai întâlnim construcţii 
literare proprii (dar fără proprietate) care nu se potrivese
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nici cu vocabularul popular de mai "nainte nici construc- 
ţia literară împrumutată. | 

Tot o construcţie literară proprie fără proprietate întâlnim 
în proposiţia (159): . 

«Nici așa nu-i ajunge babei». 
In adevăr adverbul «așa» este un adverb de calitate, pe 

când verbul cajunge» de care depinde cere un adverb de 
cantitate («Nici atât nu-i ajunge» sau mai bine: «nici cu 
atăi nu se mulţumeşte, nu se satură» — înţelesul ideii este 
cantitativ nu calitativ). Autorul inventând o construcție 
proprie introduce în sînul proposiţiei o contradicţie de 
forme care ne supără, fără să ne producă vre-o plăcere prin 
precisiunea ce ar fi obţinut printr'o asemenea construcţie, 
Dar culmea contradicţiei în întrebuințarea construcţiunilor 
sintactice este în proposiţia : (160) 

<Şi unde ?ncepe a scutura cojoacele....» 
Construcţia cu «unde» este o construcţie populară, româ- 

nească, care are particularitatea de a avea forma negativă şi înţelesul puternic afirmativ. Ast:fel avem în Creangă (161) (162): | 
«Unde nu se încinge între ei o bătae crâncenă> = Şi numai 
iată că se încinge între ci o bătae crâncenă. 

. „Unde nu mă *mbărbătez» = Şi deodată mă îmbărbătez foarte, 
Autorul însă, în proposiţia de mai sus,pe deo parte, după 

co întrebuinţase construcţii literare împrumutate sau pro- 
prii, deodată întrebuinţează construcţia populară româ- 
nească cu «unde», însă, pentru a arăta că ştie să fie origi- 
nal, îi suprimă negaţiunea, care în construcţia populară e 
absolut necesară. Ast-fel pe de o parte întrebuinţează o 
construcţie cu caracter deosebit de caracterul construcţiu- 
nilor de până acum, iar pe de alta o falsifică luându-i cla- 
ritatea originală. Această modificare nu e cel puţin con- 
gruentă cu modificarea de mai sus (într'un ceas=<în acelaș 
ceas») pentru că acolo mărește volumul vorbirii, pe când 
aci îl micșorează. | 

Autorul dar: 1 Intrebuinţează construcţii sintactice, posi- 
bile în limbă, dar cu caractere deosebite, fiind între dîn- 
sele incongruente; e lipsit adică de o sintază organică unilară,
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care să aibă aparența adevtrului. 22 Modifică construcţiile 

sintactice, dându-le întorsături imposibile, şi printr'aceasta 

împiedică și mai mult ca sintaxa întrebuințată să aibă apa-. 
renţa adevărului, pe care trebue să o aibă o formă care cere 

să fie înţeleasă. Din aceste două fapte, cel d'întâiu e pri- 

vitor la limbă, cel d'al doilea la stilul propriu zis, despre 

care ne vom ocupa mai departe. Ori-cum ar fi însă, e destul 

primul fapt pentru a dovedi că construcţiile sintactice între- 

buinţate de autor nu îndeplinese prima condiţie a formei, 

în ce privește sintaxa, : . 

„__ Dar aceste construcţii nu îndeplinesc nici a doa condi- 

fiune. Precum am văzut mai sus, construcţiile sintactice 
proprii nau proprietate, nu contribuese la clarificarea sau 

precisiunea concepţiei chiar când autorul are această in- 
tenţiune. Pricina e că toată bucata din care fac parte rân- 
durile ce încercăm să analisăm e lipsită de ori-ce concepţie. Și 
această lipsă de concepţie în ce priveşte totalitatea bucății 

se restrânge şi în amănunte. Lucrurile ce ne sînt descrise 
nici nu au strălucirea lucrurile imaginate, nici vioiciunea 
lucrurilor amintite, nici concisiunea lucrurile gândite, nici 
exagerarea celor simţite ; și evident, neavând nici-unul din 

aceste caractere, nu putem găsi în fond: nici un fel de 
simţire clară și precisă care să aibă aparenţa adevărului, 
pe care să ne-o putem însuși şi noi și care, ca ori-ce sim-. 
ţire originală, să ne umple sufletul de-o încântare nouă. Şi 

această lipsă de concepţie se simte din fie-care construcţie 

sintactică. Prima proposiţiune concisă ar avea caracterul 
“gândirii serioase, dacă expresia populară «babă» mar avea 
un caracter cu desăvârşire contrar: această contradicţie nu 
ne poate da nici o simţire clară și precisă, deci construcţia 
întrebuințată n'are proprietate. A doa îrasă, deslânată în 
construcţia sintactică, par'că vrea să explice cu deamă- 
nuntul și cu destulă seriositate felul vremii, dar îndată 
descrierea își schimbă caracterul: autorul continuând, între- 
buinţează fără nici-o preparaţie construcţia cu «nici» și, 
pentru a o susţine, părăsește descripţia exactă a vremei, 
pentru a face alusii la lucruri din lumea imaginară (nici 
aşa nu-i ajunge babei şi unde începe a-şi seutura cojoacele) 

de natură puţin serioasă. Ast-fel o nouă contradicţie răsare
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între deosebitele construcții sintactice; contradicții care nu 
pot da fiinţă unei concepţii unitare și organice, ca unele ce 
ele înși-le exprimă concepţii fără legătură posibilă între ele. 

De aci vedem că bucata dată nu îndeplinește din punctul 
de vedere sintactic, nici a doa condiţiune a formei, și nici 
nu se putea alt-fel, din momentul ce construcţiile sintactice 
sînt chemate să dea formă unui fond contradictoriu, fără 
unitate și deci fără nici o aparenţă de adevtr. 

C. Incheerea. 

Ş 15. Pentru ca o concepţie poetică să fie transmisibilă 
se cere ca ea: 

A. Din punctul de vedere al fondului, să fie: 
1* Socială, adică posibilă şi în sufletul semenilor noștri, 

nu numai în sufletul poetului; 
„20 Durabilă, adică să fie posibilă în toate timpurile, pentru 
toate generaţiunile, și | Ă 

3%. Trainică, adică să se imprime adânc în sufletul nostru, 
să înceapă a face parte dintr'însul: să resiste la schimbările 
sufletești din decursul vieţii, să nu fe adică niciodată uitată, 

B. Din punctul de vedere al formei, concepţia poetică, pen- 
tru a îi transimisibilă 'se cere ca'să fie întrupată: a 

I. Intr'o formă în care poetul să-şi recunoască întreaga 
concepţie în toate amănuntele ei. Această calitate cere de 
la poet trei condiţii: 10 Să fe împersonal sau desinteresat 
în concepţie; 2* Să poată imagina, să poată vedea în min- 
tea sa, toate amănuntele concepţiei, înainte de-a le da o 
iormă materială; 3 Să găsească pentru fie-care din aceste 
amănunte un material potrivit prin care să le sensibilize- 
ze, adică să stabilească o perfectă corespondenţă între con- 
cepţie și materialul sensibil. 

II. Intr'o formă pe care publicul s'o poată înțelege, adică 
să ajungă a-și putea imagina, cu ajutorul acelei forme, în- 
treaga concepţie. Și, fiind-că materialul, în care se intru- 
pează poesia, este vorbirea, poetul pentru a-și putea sensi- 
biliza concepţia trebue să stilizeze vorbirea în toate amă- 
nuntele. :
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Vorbirea cuprinde trei elemente pe care poetul trebue să 

le stilizeze: 
ie Limba 

20 Stilul (propriu zis) şi 
3 Simetria sau Ritmul în genere. 

Ş 16. Limba cuprinde: - 

I. Vocabularul cu deosebitele lui categorii de vorbe: 

a. forme dialectale, 

b. provincialisme, 

e. arhaisme, 

d. neologisme, 
e. barbarisme, 

* î. forme inventate, 

8. forme şi vorbe literare. 
II. Sintaxa cu deosebitele ei feluri de construcţii: 

a. proposiţiunea simplă, desvoltată şi contrasă; 

b. frasa cu proposiţii coordonate şi subordonate; 
ec, perioada cu secţiuni şi membre simetrice şi 

asimetrice. 

Stilizarea din punctul de vedere al limbii constă în a 

alege din cuvintele și construcţiile sintactice, posibile într'o 
limbă, pe acelea care par poetului mai potrivite pentru ex- 
primarea concepţiei sale. 

Ori-ce vorbă din vocabular, ori-ce construcţie dintr'o 
limbă poate îi intrebuinţate de poet, cu două condiţii: 

1) Vorbele şi construcţiile sintactice să se potrivească ast- 
îel cu firea vorbelor şi construcţiilor sintactice cu care stă 
în legătură, încât să nu ne isbească în mod neplăcut. - 

2) Vorbele şi construcţiile sintactice să exprime cu pro- 
prietate concepţiunea poetului. 

$ 17. Aplicafia.— Adevăraţii poeţi, ori cât de împestri- 
„ţat vocabular ar avea, ori-cât de rele construcţii ar între- 
buinţa în exprimarea concepţiei lor originale, nu fac nici-o 
greşală întrebuinţând un asemenea vocabular şi asemenea 
sintaxă. Din contră, falsii poeţi, ori-cât de.corecte cons- 
truoţii sintactice ar întrebuința, în execuţiunea pseudo-con- 
cepţiei lor, nu dovedesc printr'aceasta de loc că au o formă 
bună. Cei d'intâi, într'adevăr, nu întrebuinţează vocabula- 
rul împestriţat şi construcţiile sintactice încâlcite decât nu-



mai pentru ca cu ajutorul lor să sensibilizeze o concepţie 
"care cere o asemenea formă ; pe când cei de-al doilea în- 
trebuințează vocabularul ales și sintaxa regulată, tocmai 
pentru ca să acopere lipsa de concepţie. La cei d'întâi for- 
ma corespunde unui fond, vepresintă ce-va; la cei de-al 
doilea forma nu represintă nimic;—la cei d'intâi forma 
are valoare; la cei de-al doilea formă e lipsită de valoare. 

Creangă, în «Amintiri din copilărie», povestind cum a 
prins o pupăză într'o scorbură, ne descrie mișcările suile- 
tești ce-a încercat la această faptă, întrun vocabular plin 
de provincialisme și într'o sintaxă destul de încâlcită, dar 

- amândouă perfect potrivite cu fondul: (163) 

Și când aproape să scoţ pupăza afară, nu ştiu cum se face 
că mă spăriiu de creasta ei cea rotundă de pene, căci nu mai 
văzusem pupăză până atunci, şi-i dau iar drumul în scorbură. 
Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că şerpe cu pene 
nu poate să fie, după cum auzisem din oameni că se află prin 
scorburi căteodală şi şerpi, — unde nu mă îmbărbătez în sine- 
mi și iar bag mâna să scoţ pupăza, pe ce-a fi, dar ca sărma- 

-na se vede că se mistuise prin cotloanele scorburii, unde-va, căci 
n'am mai dat de dinsa nicăeri..., 

Acelaș lucru îl observăm când el ne descrie așa de viu 
cum, împreună cu mătușa-sa Marioara, care-l prinsese fu- 

„rând cireşe, a prăpădit cânepa din grădină: (164) 
«... Atunci eu mă dau iute pe o. creangă mai spre poale şi 

odată fac zup! în nişte cânepă care se întindea de la cireş în- 
nainte, şi era crudă şi până la brâu de înaltă; şi nebuna de 

- mătușa Mărioara după mine; şi eu fuga epureşte prin cânepă 
şi ea pe urma mea, până la gardul din fundul grădinii pe care 
ne-având vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, fugind tot epu- 
rește, şi ea după mine până în dreptul ocolului, pe unde mi-era 
iar greu de sărit; pe de lături gard, şi hârsita de măluşă nu 
mă slăbea din fugă nici în ruptul capului; cât pe ce să pună 
mâna pe 1nîne. Şi eu fuga, şi ea fuga, şi eu fuga şi ea fuga, 
până ce dăm cânepa toată palancă la pămînt; căci, să nu spun 
minciuni erau vre-o două-spre-dece prăjini de cânepă frumoasă 
și deasă cum îi peria, de care nu s'au ales nimica; şi după ce 
facem noi trebușoara asta, mătușa pa ştiu cum se încâlceşte 
în cânepă, ori se împedică de ce-va şi cade jos...» 

Tot discursul lui Farfuride (20) din «O scrisoare perdută»
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este o țesătură sintactică de barbarisme și neologisme ce 
nu se poate descurca. Totuși poetul, d. 7. L. Caragiale, prin 

vocabularul și prin lipsa de legătură dintre vorbe, propo- 

siţiuni și frase, ce pune în acel discurs, isbutește admira- 
bil să ne arate cu precisiune și claritate felul de cultură 
şi starea de haos sufletese al acestui personagiu plăsmuit 

de mintea sa. | 

„Acelaș poet în «De-ale carnavalului» ne arată cu aceleași 
mijloace simplitatea şi semi-cultura «cantindatului» la per- 
cepţie, punându-l să explice «sub-firugului» Iordache, cum 
face să nu-l mai doară măseaua (165) 

Cum intru, zic serios: știi so scoţi ? seoate-mi-o! De par ezan- 

pla, adineauri la d-ta)... D-ta nici nu înţelegeai ce vreau cu.... 
Şi pe urmă, mă dau în vorbă, mai de una mai de alta... Dar 
când intru, simţ odată ca un cuţit (arată Ia falcă) cald, şi pe urmă 
rece; pe armă din vorbă 'n vorbă vii d-ta sul-firugul, cu cleş- 
tele: atunci deodată simt iar un cuţit... rece, şi pe urmă nu- 

mai de cât cald... şi pe urmă nu mai simt nimic... Vezi d-ta 

pe semne nu ştiu cum devine care va să zică de este al na- 

turii ce-va, că măseaua, în interval de conversaţie, de frică trece... 

In exemplele (8) şi (21), din contră, atât vocabularul cât 

și sintaxa sint corecte: vocabularul nu conţine decât cu- 
vinte literare cu forme literare, sintaxa este regulată, pro- 

posiţiunile legându-se în frasă și în perioadă, după însem- 
nătatea lor respectivă. Această regularitate nu corespunde 
însă nici-unei concepţiuni şi n'au nici o valoare din punct 
de vedere poetic. 

Mihail Zamfirescu :) care avea un vocabular împestriţat 

cu neologisme și barbarisme, avea totuși o sintaxă foarte 
regulată. Iată un exemplu (166) — o bucată în versuri în- 
titulată «Noaptea e lină», din «Cântece și plângeri»: 

Noaptea e lină şi profarmată, 
Şi luna plină luce ?n senin, 
Floarea de rouă pură se 'mbată, 

Dar eu suspin! 

Calea vieţi-mi e înnorată: 
Prin întuneric simţ că declin? 
Pentru fericea de altă-dată 

Bu sînt strein. 

1) 1850—1$79,
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Speranţă dulce consolătoare ! 
Singură stelă conducătoare 

Pe-acest pămînt, 

Vino P'animă și încălzeşte 
Inima-mi jună co se păleşte 

D'al soartei vânt, 

O analisă cât de superficială descopere regularitatea con- strucţiunilor sintactice din această bucată, dar această re- gularitate nu contribue în nimic la exprimarea sentimen- tului de întristare de care autorul se crede cuprins. Con- cepţia lipsind, regularitatea formei nu e de ajuns să ne dea poesie; și nu constitue un merit poetic. 

D. Exerciţii. 

Lzerciţiul 7. — Să se analiseze următoarele bucăţi din | punctul de vedere al vocabularului şi să se arate: 1) ce ca- tegorii de cuvinte cuprind; 2) dacă aceste cuvinte îndepli- nese cele două condiţii privitoare la formă: 

  

I . 

ROMÂNUL ȘI UNGURUL 0) 
Vintu-adună nori de ploae (Sărbătoarea năvălirii s) Și 'ntimplarea întilnisă Lumea toată ca să scie Romiîn cu clăbiăţ 2) de oae Că copiii pustiirii 
Cunu d'ăla uns cu clisă. 3): Îs paici de ani o mie). 
AI cu clisă pă musteţe <Hat, la voi nu fi ospeţe Pă musteţe răsușşitee Veselie, băcurie ?2 Cu pin!ceni pă şijme creţe Ișia ăl cu şijme creţe. 
Sta de vorbă. Draşe-mi-tce! «) Da Rumînul: cAudz prostie! 
«Moi» işia el, <pe sub soare, Daţi-i voi cu jioe şi cîntură Mai îriimos nu fi nimica D'aea baș nu ne prea pasă, De chit mare serbatore Voi vi-s d'ăi aduși de vînturi Din ţara lui Ion Papriea!» D'apoi noi—noi ni-s acasă», 6) 

(Victor Vlad [Delamarina]) —— 
1) (167). 
2) Căciulă, 
3) Untură. 
4) Drace-micte ! - 
5) Serbarea mileniului unguresc, 
6) Noi sîntem acasă.
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II 

ZOBIEy 

(frasment) 

D'alungul tufăriilor dese şi verzi, printre plute bătrâne, prin- 
tre sălcii tunse și scorboroase, Riul-Târgului își răsfiră apele 
pe minunata sa albie, în fâșii şerpuite, reci şi străvezii încât 
îi nunteri petricelele rotunde, rostogolite la vale. 

Morile vuesc pe malul stâng, învălmășind în spiţele roatelor, 

talazurile albite d'o spumă bășicată, ce fierbe şi se sparge de 

bolovani de piatră. 

"Peste peria, hălăciugă de verdeață, copacii de la moara lui 

Crasan se înalță drepţi şi cletânaţi molatic; mai sus decât 
clădirile orașului, aşezat în lungul şoselii, stă neclintit turla 
lui Negru-Vodă. 

D'o parte şi de alta dealurile smărăldii se încovoae în maluri 

mari şi, depărtându-se, se prefac în muscele, muscelele se as- 
vârlă în munţi năpraznici cu creştetile văroase, brăzdate de 

puhoae și pârlite de arşiţa soarelui. | 

Și munţii, încălecând unul peste altul, ceafă pe ceafă, se a- 
mestecă la hotarele ţării cu albăstriul cerului. 

Acolo pe creştetele Craiului, Cetăţuii și Păpuşii, vulturii îşi 
„cuibează puii şi îi reped la vânat; şi când cad ţintă la pămînt 

par nişte gloanţe trimise din seninul cerului. 

Firea vieţuitoare se mișcă ca o secătură în așa mândreţe, 
minunea minunilor, podoabă răsărită din pămînt din ecarbă 

verde, — care. trezeşte şi întunecă mintea, înalţă şi sugrumă 
ori-ce licărire a gândului. 

Dacă frumuseţea naturii deşteaptă închipuirea, bogăţia ei nă- 
bușeşte, nimiceşte, stârpește ori-ce tresărire a omului. Când ea 
nu-și mai stăpâneşte uriașele minuni, omului îi răpeşte mintea, 

îi fură măreţia inimii,—îl înţeleneşte cu mândreţea și comoara 
ci, — şi, deschizându-i belşugul sînului, îl pleacă la pămînt, îl 
farmecă şi răpește bogăţia minţii. 

Peste ce a făcut natura de minunat și prăpăstios numai ge- 
niul şi prostia stăpânesc. 

1) (163)
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„ici pătrunderea fără scamăn şi neghiobia fără pic de înţe- 
les pot prididi. A stăpâni sau a nu înțelege e singurul mijloc. 
da nu suferi. A pricepe tot sau a nu te sinchisi de nimic, 
aceasta e singura taină a vieţii. 

(Delacraucea, Trubadurul“) 

III 

LA O TENEBROASĂ. :) 

Femee cu ochi negri, cu neagră capelură, 
Cu negre şi lungi gene şi văl negru împrejur, 
Tu semeni, belă, nopţii, dar nopţii cei obscură, 
Ce-ascunde crime negre sub vălul ei obscur! 

(cllexandru Depărăţeanu „Doruri şi Amoruri“.) 

IV, 

Casa din oţetari. 2) 

La extremitatea despre Miază-noapte a mahalalei Oţetarilor 
cra pe timpul lui Caragea o uliţă înfundată, strîmta și neîncetat 
plină de noroi. In acea uliţă se aflau mai multe căsuțe învelite 
cu trestie, în care locuiau numai sacagii şi căruţaşi. In mijlocul 
acestor bordee miserabile, era o casă care, prin arhitectura ei- 
de ordin otoman şi prin mica grădină compusă din arbori ro- 
ditori și flori, atrăgea foarte mult băgarea de seamă a tre 
cătorilor. a 

Curtea acestei case era îngrădită cu uluci de ştejar ascuţite 
la vârf şi foarte înalte, iar în partea despre faţada uliţei, avea 
parmaclicuri cioplite și așezate cu mare gust. In mijlocul în- 
grădirii era o poartă cu două canaturi, învelite cu streaşină 
de uluci mărunţele, ca să o apere de stricăciunea ploilor. In 
vâriul acelui înveliș, erau doi căpriori în formă de sceptru, având 
fie-care la extremitatea de sus un cocoș lucrat în lemn foarte 

  

1) (169). 
2) (70).
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gros, iar pe faţada stâlpilor erau sculptați doi şerpi ţinând câte 

un mer în gură. 

Casa era de zid, cu un singur etaj şi împărţită în dou ca- 

mere şi un pridvor. Invelitoarea ei era de olane, iar la cele 
două puncturi. unde se unese doliile, avea câte o bâşică de pă- 

mâînt smălțuită cu vârtul în formă de pasăre. 

Uşa principală ce conducea în lăuntru casei cra compusă din - 

mai multe bucăţi de lemn lustruite cu rîndeaua şi legate de 

căptuşala principală prin cue de fer alb cu capetele rotunde 

și lustruite. 

Lângă pridvor era o grădiniță formată din câte-va viţe le- 

gate în formă de boltă, un eorcoduș, doi zarzări şi câţi-va piersici, 

printre care erau câte-va brazde, despărțite între însele de 

bucăţi mici de cărămizi foarte frumos aşezate. Aceste brazde 
erau pline de garoafe sălbatice, ochiul boului, lemnul dom- 

nului și limba mieluşelului :); iar pe lângă îngrădirea de trestie 
a micei grădini şi pe prispa caselor erau așezate o mulţime de 
oale cu maghirani, indrușaimi și alte flori scumpe de pe atunci 

In unul din colţurile curţii era un puț cu roată lângă care se 

formase un lac de apă ce servea de scăldătoare câtor-va rațe 

româneşti .şi leşești. 

Interiorul caselor era ast-fel aranjat: una din cele două ca- 
mere servea drept cămară pentru conservarea proviziunilor 
iar cea de a doa, destinată pentru locuinţă, era pardosită (pa- 

-vată) cu cărămizi vopsite cu vopsea roşie și avea două paturi 
turceşti acoperite cu saltele, perne şi macaturi de cit. Aproape 
de ferestre era o masă de brad acoperită cu o pânză albă cu măr- 

ginile de borangic galben, pe care erau puse câte-va cărţi una 
peste alta, hârtie de scris și o pereche câlimări de alamă; iar 
sub această masă se vedea un îșlic învelit în hârtie groasă, o 
pereche cisme turcești de saftian roşu şi o strachină cu ou 

Pe peretele despre Răsărit erau două icoane așezate pe o 

bucată de stofă. Lângă dînsele se afla o sticluţă cu aghiasmă, 
un mănuchiu buchel) de busuioc uscat și câte-va spice de grâu; 
iar în faţa acestor obiecte de devoțiune, era spânzurată o candelă 

ce ardea neîncetat dând o lumină slabă şi melancolică. Tavanul 
acestei camere era de grinzi şi uluci de ştejar frumos lucrate. 
Lângă un alt perete și cam aproape de tavan, era o culme pe 

care steteau atârnate: un anteriu, o giubea blănită, niște ciacșiri 

de şal roşu şi câte-va rochi. Osebit de aceste mobile ce indi- 

carăm, mai era în acestă cameră o ladă de Braşov, câte-va 

1) Nume de flori ce se cultivau peatunci și chiar acum prin grădinile meseriașilor,
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" ureioare cu apă de băut și o sobă oarbă, d'asupra căreia era 
pusă o tavă cu tacâmul dulceţii şi al cafelei ; iar în firidele de 
jos se vedeau câte-va Sheme de lână şi o donicioară cu fuse 

(Wiculae Filimon, «Ciocoii vechi și noi»). 

vV. 

SINGURĂTATE +), 

Stau singur în odae; moi pana'n calamare 
Căci sînt deprins gândirii să dau eu întrupare. 
Dar în ce parte oare curg gândurile, curg ? - 
Se pierd ele în zare cold, în spre amurg, 

Pe unde astrul zilei, în lină cumpănire 
Spre alte lumi a dus el măreaţa-i coborîre. 

De ce mi-i pironită privirea în văzduh 

Şi pe-al meu suflet oare ce-apasâ aşa năduh ? 
Sînt singur în odae, și mă gândesc la clipa 
Când singur voiu fi'n lume, când moartea cu aripa 

„Va fi cosit în juru-mi pe toţi ce am iubit ” 
- Și ?n dosul lor zădarnic, căta-voiu spre-astinţit. 

(ÎI. Laur, în cArchiva»). 

Ezerciţiul 8. Să se compare, din punctul de vedere al sin- 
taxei, următoarele bucăți, arătându-se: 1) care bucăţi au 
construcţii sintactice mai complicate şi mai neregulate și 
care mai simple și mai regulate; 2) care îndeplinesc mai 
bine cele două condiţii ale formei. 

NOAPTEA PAȘTELOR. +) 

Patru-zeci de ziie de-a rândul creştinul a trăit lepădat de 
ori-ce plăcere, de ori-ce ispită, muneindu-şi trupul în strașnică 

  

D (30. 
1) (172)
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cumpâtare şi sufletul în aspră pocăință; el, cu inima obidită, 
a urmărit lungile chinuri şi umiliri ale Mântuitorului omeni- 
rii, pe care, în săptămâna patimilor, preotul în biserică le-a 
povestit prin îndelungi şi dese cetiri, prin jalnice cântări; ela : 
stat faţă la sfâşieloarea agonie a fiului lui Dumnezeu, a văzut 
în seara de Vineri epitaful pe care se arată trupul sângerat și 
sdrobit al lui Isus, reintrând cu pompă solemnă, în tainicul 
altar, ca într'un mormînt tăcut. 

Sub așa negre întipăriri a eșit el din biserică, cu capul ple- 
cat, cu inima înfrântă şi sfintul locaş şi-a închis porţile într'o 
jalnică tăcere. O noapte și apoi o zi întreagă au trecut, poso- 
morite, fără nici o ușurare pentru inimă, fără nici o măngâere 
pentru biata fire omenească. O negură de jale, o amorţire su- 
îletească sa revărsat peste lumea creștină, la amintirea îngro- 
zitoarei crime, ce s'a comis, sînt acum câte-va sutimi de ani. 

A doa seară vine și presimţirea așteptată, dar nu încă măr 
turisită, a unci apropriate bucurii, face pe creștin să-şi caute 
şi alinarea şi întărirea întrun somn prematur. De timpuriu, 
cetatea e afundată în întuneric, în liniște, în nemişcare. Abia - 
dacă în fundul altarului, dinaintea icoanei mântuitoare, mai ve-! 
ghează lumina șovăindă a unei candele | 

Dar în tăria nopţii servitorii templului pășese dibuind pragul 
cel năpustit; ei pătrund în locaşul deșert care răsună a gol sub 
pasurile lor sfieţe. Unii aprind scânteea de ească în adâneile - 
candele de argint alţii fac să vibreze din ce în ce mai tare toaca. 
şi clopotul, care deşteaptă din somn pe credincioși. 

Unul câte unul sosesc acum și aceștia, strecurându-se dea- 
lungul păreţilor întunecoși, pe care abia se resfrânge sticlirea 
transparentă a candelelor; o şoptă de pași umiliţi, de tăcute mă- 
tănii, de cruci cuvioase, o murmură de închinăciuni și de bine- 
cuvintări încep a se înălța de pretutindeni. 

Atunci uşile altarului se deschid; preotul, în vestminte stră- 
lucitoare de fir, apare cu făclia aprinsă; el dă semnul obşte- 
ştii luminări şi fieşi-ce creştin aleargă să ia pentru sine, foe 
de la acea lumină; în câte-va minute, mii de făclii îşi înalță 

"flacăra lor-luminătoare sub boltele templului; cădelniţele răs- 
pândesc cercuri din ce în ce mai întinse de miresme,. glasuri 

” întărite tresar de cântece de bucurie. O șlire mântuitoare ve- 
stese ele toate: «Cristos a înviat! Cristos a înviat din morţi. 
cu moartea pre moarte călcând şi celor din mormînturi viaţă . 
dăruindu-le!> 

Inimile credincioşilor tresaltă de bucurie; minţile lor simt 
Poetica. Partea I. . 12 -
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porniri uimitoare cătră gloria și mărirea cerească. In acele va- 
luri de lumină, de profumuri, de cântări, în acea falnică ve- 
selie a bisericii creștine, toată firea serbează cu încântare mă- 

reţul mister al învierii, întărirea credinţei, înturnarea speranţe- 
lor, renașterea a tot ce e bun, frumos şi adevărat, a tot ce se 

poate chema pe lume amorul divin! ” 

„1. Odobescu, 

II 

MIHU COPILUL 1) 

  

“(fragment) 

La dealul Bărbat, | Noaptea ca ziua. O. 
Pe drumul săpat, | Merge, măre, merge, 

Merge hăulind,. Şi-urma li se șterge 
Merge chiuind ? , Printre frunzi căzute 
Mihu copilaş | Pe cărări pierdute; 
Mândru păunaș, O „|. Merge tot mereu 
Păunaș de frunte, __ Voinicelul meu, 

Copilaş de munte, N Din frunze pocnind, 
“Merge el cântând, Codrii vechi trezindy 
Din cobuz sunând, -. Şi mereu grăind: 
Codrii desmerdând, - —«Hai, murgule, hai, 
Din cobuz de os,  - "Pe coasta de plaiu; - 
Ce sună frumos. . Ce lași tu drumul | 
Merge cel voinie “| Si-apuci colnicul? | 
Pe-un murguşor mic, Ori zaua te-apasă, : 

Prin miezul nopţii, . „Ori şaua te'ndeasă, 

Prin codrul Herţii, Ori frâul cu fluturi, 
Mult 'e frunza deasă, “1 Ori seumpele rafturi, 
Noaptea'ntunecoasă "Ori armele mele 
Şi calea pietroasă! Ce Iucese, ca stele, 
Dar, când se urca "1 "De duci aşa greu 
Şi murgul călca, - Aa Trupuşorul meu? . 
Piatra scăpăra, "i: | —<Zaua nu mvapasă. 
Noaptea lumina, 0 Şaua nu m&'ndeasă, 

 



Frâul nu mă strînge, 

Chinga nu m& frânge, 

Dar ce m& apasă 

Şin drum nu m6 lasă, 

Că s'aţin pe-aici 

Patru-zeci-şi-cinei, 

Cin'zeci fără cinci 

De haiduci levinţi, 

Dușşi de la părinţi, 
De când erau mici 

La codrwn potici. 

Şi-acum se găsesc, 

De benchetuese 

La valea adâncă, 

La muchea de stâncă, 

La des păltiniş, 

Mărunt aluniş; 

La masă de piatră 

In patru crăpată, 

Cu sîrmă legată, 

Cu slove săpată, 

Cu slove de carte 
Cu aur suflate. 

Iar la masă şade, 

Gata să te prade, 
Ianuş Ungurean, 

Vechiul hoţoman, 
Cu barba sburiită, 

De rele'nvechită, 

Pânăni brâu lungită, 
Cu brâu 'nvălită. 

El are, măi frate, 

Săbii lungi și late, 
Durdă ghintuită, | 
Inim'oţelită; 

Şi mai are încă, 

Pe mprejur de stâncă, 
Voinicei levinţi 
Cu armele'n dinţi, 

Peciori buni de mână, 

Căliţi, tari de vînă, 
Flăcăi groşi în ceafă, 
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Voinici făr'de leafă, 

Cu chivere ?nalte, 
Cu cozile late, 

Lăsate pe spate, 

Ei te-or auzi 

Şi s'or repezi, 

Şi amar de tine 

Şi amar de mine!» . 
— «Hai, murgule, hai! 

Pe coasta de plaiu;. 

Lasă colnicul -""* 
Şi-apucă drumul * 
Că eşti cu Mihul! 
Lasă'n urmă-ţi teama 

Că te iau pe sama 
Istor braţe groase, 
Groase şi vinoase 

Istui piept lat, 
Lat și'nfășurat. 
Istui păloşel 
Cu buza de-oţel.: 

Unguru-i fălos, 
Nu-i primejdios, 

Gura lui e mare 
Dar nu muşcă tare. 

Câţi sînt ei ? cin'zeci, 
Sese-zeci, opt-zeci, 

O sută, o mie? 

Lasă'n cale-mi vie, 
Dacă vreu să ştie 

" Cine e Mihul, 
Mihu Copilul!» 
Murgul ca gândul 
Lasă colnicul 
Şi-apucă drumul. 
— «Hai, murgule, hai! 

Pe coasta de plaiu, . 
La poeana grasă, 

Dumbrava frumoasă, 

_Cu earbă'nverzită, 
Cu flori înflorită!» :- 

(Colecţ. de Poesii populare V. Alexandri.



  

180 

III. 

EPIGONII) 
(fragment) 

Când privese zilele de-aur a scripturilor române, 
ME cufund, ca într'o mare de visări dulci şi senine, 
Şi în jur par'că-mi colindă dulci și mândre primăveri, 
Sau vă&d nopţi ce ?ntind de-asupră-mi oceanele de stele, 

Zine cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele, 

Cu isvoare-ale gânâirii și cu riuri de cântări. 

- V&d poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere; 
Cichindeal, gură de aur, Mumulean, glas de durere, 

Prale, firea cea întoarsă, Daniil cel trist şi mic, 

Văcărescu, cântând dulce a iubirii primavară, 

Cantemir, eroind la planuri din cuțite și pahară, 
Beldiman, vestind în stihuri de răsboiul inimic. 

Liră de argint, Sihleanu, Donici, cuib de ?nţelepciune, 

Care, cum rar se întâmplă, ca să mediteze pune 

Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb—. 
Unde-i boul lui cuminte, unde-i vulpea diplomată ? 
S'au dus toţi şi s'au duc toate pe o cale ne'nturnată, 

S'a dus Pann, îinul Pepelei, cel isteţ ca un proverb. 

Eliad zidea din visuri şi din basme seculare 
Delta biblicelor sfinte, profeţiilor amare, 

Adevăr scăldat în minte, sfinx pătrunsă de'nţeles, 
Munte cu capul de piatră de furtune detunată, 
Stă şi azi în faţa lumii, o enigmă n'explicată, 
Şi vegheaz'o stâncă arsă dintre nouri de ceres. 

Boliac cântă iobagiul şa lui lanţuri de aramă; 
D'ale ţării flamuri negre Cârlova oştirea cheamă, 

In present vrăjește umbre dintr'al seculilor plan; 

Şi ca Byron, treaz de vântul cel sălbatec al durerii, 
Palid stinge-Alexandrescu sîînta cande!' a sperării 
Desciirând eternitatea din ruina unui an. 

Pe un pat alb, ca un linţoliu, zace lebăda murinaă, 

Zace palida virgină cu lungi gene, voace blândă, 
_. , 

1) (134)
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Viaţa-i fu o primăvară, moartea-o părere de rău; 

Iar poetul ei cel tin&r o privea cu îmbătare, 
Şi din liră curgeau note şi din ochi lacrămi amare, 
Şi ast-fel Bolintineanu începi cântecul său. 

Mureşan scutură lanţul cu-a'lui voace ruginită, 

Rumpe coarde de aramă cu o mână âniorţită, 

Cheamă piatra să învie ca şi miticul poet, 
Smulge munţilor durerea, brazilor destinul spune 

Și, bogat în sărăcia-i, ca un astru el apune, 

Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet. 

Iar Aegruzzi şterge colbul de pe cronice bătrâne, 

Căci pe mucedele pagini stau domniile române, 

Scrise de mâna cea veche a învâţaţilor mireni; 
Moae pana în coloarea unor vremi de mult trecute, ! 
Zugrăvește din nou iarăşi pânzele posomorite 
Ce-arălau faptele crunte unor domni tirani, vicleni. 

Şacel rege-al poesiei, vecinic tînăr şi ferice, 

Ce din frunze îţi doinește, ce cu fluerul îţi zice, 
Ce cu basmul povestește — veselul Al/ezandri, 

Ce ?nşirând mărgăritare pe a stelei blândă rază 
Acum scculii străbate, o minune luminoasă, 
Acum ride printre lacrămi, când o cântă pe Dridri. 

Sau visând o umbră dulce cu de-argint aripe albe, 
Cu doi ochi, ca dou& basme mistice, adânce, d'albe, 

Cu zimbirea de virgină, cu glas blând, duios, încet, 
EI îi pune pe-a ei frunte mândru diadem de stele, 
O aşează ?n tron de aur să domnească lumi rebele - 

„Și, iubind-o fără margini, serie visul de poet. 

Sau, visând cu doina tristă a voinicului de munte, 

Visul apelor adânce şi al stâncelor cărunte, 
Visul selbelor b&trâne de pe umerii de deal, 
EI deşteaptă ?n sînul nostru dorul ţării cei străbune, 
El revoacă ?n dulci icoane a istoriei minune, 
Vremea lui Ștefan cel mare, zimbrul sombru şi regal.... 

(31. Eminescu, <Poesii»)
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Albă păsărică! 

Ce stai singurică 
Lângă cuibul tău? 
Nu-i ziua senină 
Sau nu curge lină 

Apa la pârău? 

De ce plângi cu jale? 
Vezi sorile tale 

Cum se veselesc; 

Prin luncile-umbroase 

Vezi cât de voioase 

Sbor şi ciripese. 

Ce durere, spune, 

Ce dor greu supune 

Inimioara ta, 

IV. . 

PĂSERICA +) 

  

De stai singurică, 

Dragă păsărică, 

Şi nu poţi cânta? 

— Frate 'n depărtare 

O pajură mare 
Se ?nalță mereu; 
Gheara-i se lungeşte 

Ochiu-i se ţinteşte 

Tot spre cuibul meu. 

Apa-i lină, frate, 

Yrunza lin se bate 
In codru ?nfiorit. 

Dar cuibu-mi jos cade 
Că de mult îl roade 

_Un șarpe cumplit. 

(V. Alcesandri) 

v. 

CUCONUL PANTAZACHI2) 
(fragment) 

Căsuţa lui Pantazachi Breazu era așezată pe valea Bahluiu- 
lui şi avea dea-lungul ci un cerdac de lemn, boit cu galben şi 

despărţit la mijloc prin o portiţă. Din cerdac te coborai într'o 

mică grădină, bine îngrijită, tot aşa de curată şi veselă ca și 

casa. Proprietarul <Cuconul Pantazachi», cum îl numea toată 

mahalaua, m'avea nici femee, nici copii, ci singur aici cu Mef, 
un prepelicar mare şi frumos, el trăia o viaţă fârte liniştită, 

De cum se desprimăvăra, până toamna târziu. Pantazachi pe- 

trecea toată ziua în cerdac sau în grădină, căutând de pomi şi 
de îlori sau jucându-se cu cânele său de vânat, Met era prie- 
tenul stu cel mai bun şi, în această calitate, avea o mulţime 
de drepturi. EI putea prânzi impreună cu stăpânul său, își 
punea când voia capul pe genuchii lui, ba câteodată se întin- 

dea chiar pe divanuri. Dar şi ce câne deștept! Știind că stă- 

1) (175) 
2) (136).
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pânul său avea obiceiul să se scoale la şease ceasuri, nici o 

minută mai de vreme sau mai târziu, cum auzea bătând ora, 

cl se ducea la patul unde dormea Pantazachi şi-i lingea înce t 

mâna până îl deștepta. In grndină, când stăpânul sfârșea de 

fumat, Mef lua ciubucul în dinţi şi-l ţinea sau îl ducea în casă, 

după deosebite semne ca-i făcea Pantazachi. Când vedea de 

departe pe vre-un cunoscut viind în vizită, Mef alerga iute la 

stăpânul său şi-l înştiinţa lătrând de trei ori. Iar când Pan- 

tazachi se pătea să meargă la vânat, nu era fiinţă mai fericită 

pe lume decât Mef care se gudura, sărea, hămăia, alerga de 

la trăsurica la care se înhăma calul, în casă, şi din casă la tră- 

sură, până ce stăpânul su era gata de plecare... - 

(Iacob Negruzzii «Copii de pe natură») 

VI. 

IN LUME!) 
(fragment) 

Păşind încet pe drumul larg şi plin de praf, omul se apropia 
de oraş. In spate îşi ducea calabalicul; niște haine vechi, câ- 

te-va schimburi și o pereche de ghete, iar în sin, învălite 
într'o năframă, <cartea de botez, cartea de lucru şi cartea 

de cătănie,» întreaga lui avere, Trei ani de zile slujise pe îm- 

păratul şi, negăsind loc în oraşul unde fusese, cun bâţ în mână 

şi cu câţi-va creiţari în buzunar, porni în lume și călca aşezat 

ca omul învățat cu drumurile. 

Auzise, ba unii îl și sfătuiră să plece la Lugoş, unde sînt 

mai mulţi maistori 2) şi trecerea negoţului mai mare, iar el, cu nă- 

dejde în suflet purcese la drum. Se simţea tare şi doritor de 

muncă. Trei ani de zile nu mai văzuse lucrătoare, 3) trei ani 

de zile să nu mai lucreze meşteşugul ce cu atâta drag îl învă- 
țase, îi părea că acum n'ar mai şti prinde pielea în mână. Insă 
cu cât pășea înainte, cu atât încrederea în sine îl stăpânea mai 

mult «dar lucru, lucru, îşi zicea în gândul lui, încât să se mire 

toţi şi opincile argăsite de mine când le ia săteanul în mână 

să nu le mai lase.» Și când îşi zicea așa, pășea mai repede şi-i 

venea să sboare, şi să ajungă mai curând. Dar apoi iar se do- 
molea îi veneau alte gânduri, că nu va găsi loc și atunci ce 

va face? | 

«Să nu găsească de lucru ?> Ii era frică să-şi râspundă şi să 

1) (Uz 
2) Maestri. 

3) Atelier.
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se gândească la ce va avea să facă când nu .va găsi loc. A! nu- 
mai să găsesc la cine-va de lucru, se mângâia tot el, alungân- 
du-şi ast-fel gândurile rele și ţesându-și viitorul. Şi se vedea 
în lucrătoare muncind cât șapte şi aduuând creiţari pe ereiţari, 
se vedea cumpărând întâiu o piele, apoi două, în urmă trei, 

șase și tot mai multe, tot mai multe până ce-și va face şi el o 

lucrătoare şi, dacă găseşte și el o fată pe plac, să se însoare. 
Gândurile îl îmbătaseră şi nu mai știa pe unde calcă, venea 

incet cu capul în pămînt, dar locului n'ar fi stat, căci oboseala 
mo simţea și par'că cine-va îl împingea înainte. 

Era toamnă târzie, câmpiile sărăcite şi drumul pustiu. Plo- 
pii din marginea drumului îşi plângeau frunzele risipite de vânt 
şi trişti îşi încovoiau vârfurile ţuguiate. | 

"Țarina săracă şi moartă, iar dealurile fără glas se rumeneau 
în asfinţitul soarelui ca omul pe care în clipa morţii voeşti să-l 
scapi cu cel din urmă leac. Şi umbrele fântânelor resleţe din 

întinderea zărilor, se prelungeau mucnite, par'că jeleau ciaţa și 

veselia de odinioară. Câte un cârd de ciori, speriate de cine 
știe ce, se înălța din miriștele gloduroase şi se aşeza pe vâr- 
furile plopilor bătrâni, dând din aripi şi eloncănind a pustiu. 

Dar Sandu nu vedea şi nu auzea nimic; venea el în deel 
şi vorbindu-şi la inimă, 

(£. Popovici-Bănățeanul «Din viaţa meseriașilor») 

CAP. IV. 

FORMA POESIEI (urmare) 

20 Stilul propriu zis 
A. Pundamentul stilului propriu zis. 

$ 18. Pentru ca să-şi întrupeze concepţia sa originală, 
poetul nu se poate mulţumi numai cu vocabularul și cons- 
trucţiile sintactice pe care le-a avut limba până la dinsul. 
Acest vocabular și aceste construcţii sintactice pot exprima 

şi întrupa numai concepţiile poetice de mai 'naintea lui; pen- 
tru exprimarea noii concepţii trebue noi forme, şi cel dintâi 
semn, după care cunoaștem că avem afaco cu un adevărat 
poet, este noutatea limbii ce întrebuinţează în poesiile sale. 
Poetul adevărat, îndemnat de originalitatea concepţiei sale, 
modifică limba atât în vocabular cât și în sintaxă, schim-
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- bându-le înţelesul obicinuit şi une-ori chiar forma. Aceste 

, 

modificări pe care un poet le face în limbă și care se a- 

daogă la tesaurul limbii de mai nainte, constituesc particu- 

larităţile sale de stil propriu zis. 

Ceea-ce e fundamental și ceea-ce dictează forma este con- 

cepţia poetului, fondul. De felul acestui fond depind deose- 

bitele modificări ce constitue stilul propriu zis. Pe temeiul 

acestui fond vom face dar studiul acestor modificări. . 

Fondul sau concepția unei poesii constă: I. Mai întâi din- 

tr'o simţire originală, clară, absolut deosebită de toate sim- 

ţirile cuprinse în concepţiile celor-l-alți poeţi. Această sim- 

ţire veselă sau tristă, turburată. sau liniștită, plină de en- 

tusiasm sau de ură, e pentru fie-care poet de o veselie sau 

tristeţe, de o turburare sau seninătate, de un entusiasm sau 

de o indignare sui generis. Ea răsare în sufletul nostru, din 

imaginile, amintirile, simţirile, ideile întrebuințate de poet, 

ca o resultantă a contopirii tuturor acestora, cu un carac- 

ter clar şi răspicat, şi învălue toate imaginile, amintirile, 

simţirile, ideile, ca întrun nimb sau aureolă încântătoare. 

Intw această simţire fundamentală stă farmecul poesiilor unui 

-poet şi ea constitue, când se revelează în prosă, farmecul 

prosei bunilor scriitori. 
Această simţire, cu puţine variaţiuni,se regăseşte în toate 

operele unui poet: deosebitele idei, imagini, amintiri, sim- 

ţiri întrebuințate de poet, ori-cât de deosebite ar fi între 
ele, contribuesc totdeauna la scoaterea ei în relief. Această 

simţire, cu această caracteristică și cu această extensiune, 
cere, pentru a fi exprimată, o formă stilistică corespunz&- 
toare. Această formă va fi, ca şi ea, generală, adică se va 

regăsi aproape în toate operele poetului. Vom avea dar-să 
vorbim mai întâi de formele stilistice generale. | 

II. In al doilea rânâ, fondul sau concepţia unei poesii constă 
din imagini, idei, amintiri, simţiri particulare, care ori sint 

contopite în proporţii mai mult sau mai puţin egale, ori 
precumpănese unele mai mult decât altele. Fie-care dintre 
cle contribue să scoată la iveală cât mai clar simţirea ori- 
ginală de care vorbirăm, iar această simţire originală, la 
rândul ei, contribue să le lămurească, cât mai mult pe fie- 
-care din ele. Ori cum ar fi însă, ele se deosibesc de la poet
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la poet și pentru exprimarea lor, poetul trebue să între- 

buinţeze forme stilistice particulare. 
Aceste forme stilistice, întocmai ca și elementele de fond 

cărora corespund, nu se regăsesc în toate operele unui poet, 

şi de foarte multe ori nici chiar în decursul unei singure 

opere. Totuşi unele au o extensiune mai mare decât altele 
după extensiunea elementelor de simţire, imaginaţie, me- 

morie și judecată ce le servă de fundament. 
$ 19. Formele de stil generale corespunzătoare simţirii o- 

'viginale ce constitue fundamentul stilului propriu zis, variază 

"după tonalitatea, după intensitatea şi după calitatea acestei 
simţiri. ! 

1» După tonalitate simţirea originală poate arăta: 

a) că poetul se pune mai presus și în afară. de lucrurile 

ce povestește. EI ne înfățișează aceste lucruri întregi dar 
din partea lor neînsemnată şi, arătându-ne puţinul preţ ce 

pune pe ele, stârneşte în noi veselia și risul. Stilul core- 
spunzător unei asemenea stări de sentiment se numesce 
comic sau hazliu. 

d) că poetul nu se pune mai presus de lucrurile ce po-. 
vesteşte, că ele fac parte integrantă din fiinţa lui sufle-y 
tească actuală. In acest cas el ni le înfăţişează din partea 
lor însemnată. și, arătându-ne cât de mult se leagă cu su- 
“fletul lui, produce |! în noi o stare sufletească serioasă. Stilul 

corespunzător unei asemenea simţiri se numește sever. Și, 
în fine, simţirea originală poate arăta: 

c) că poetul, deşi lucrurile ce ne spune fac parte inte- 
grantă din sufletul lui, deşi în realitate le crede de preţ, 
totuși vrea.să le arate fără nici-o însemnătate, mai prejos 

şi în afară de sufletul lui. Este starea sufletească despre 
care am vorbit mai sus ($ 7 III) și cunoscută sub numele de 

«humor>. Stilul corespunzător unei asemenea simţiri origi- 
nale se numește Junoristic. 

Veselia sau hazul, seriositatea și humorul sînt trei feluri 
de stări sufleteşti care rar se pot găsi în proporţii egale“ 
la un'poet: de obiceiu predomină numai una, iar cele-l-alte 
se găsesc numai sporadic. Fie-care din aceste stări sufle- 
teşti au deosebite forme de stil: alt-fel se succed frasele şi 
se leagă cuvintele în stilul comic, alt-fel în stilul sever,



187 

alt-fel în stilul humoristie. Şi alt-fel de vocabular întrebuin- 
ţează fie-care dintre ele. 

Stilul comic îşi permite cuvinte vulgare, construcţii sin- 

tactice prescurtate, chiar incorectitudini de limbă. Stilul 

sever din contră e de obiceiu periodic şi se fereşte de cu- 
vinte care ne-ar aduce aminte imagini josnice, caută cu- 

vinte care trezesc idei şi sentimente înalte, idei și senti- 
mente care stăpânesc suiletul nostru în împrejurările so- 
lemne, când omul se ridică mai presus de sine însu-și. In 
fine, stilul umoristic poate întrebuința tot felul de vorbe 
și tot felul de construcţiuni, dar cu condiţie ca vorbele şi 
construcţiile vulgare sau familiare, ce le-ar avea, să ne tre- - 
zească în' suflet seriositate, iar vorbele şi construcţiile so- 

„lemne din contră veselie şi rîs. ” 
Se pot deosebi aceste trei feluri de stiluri comparând mai 

multe bucăţi din acelaș autor. 
I. Creangă întrebuinţează de obiceiu stilul hazliu, mai rar 

pe cel humoristic şi foarte rar pe cel sever. Eacă o bucată 
scrisă aproape toată în stilul sever (178): 

Aşa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunăţii, 
pe cât îmi aduc aminte; şi-mi aduc bine aminte, căci braţele ci 

mau leg&nat, când îi sugeam ţiţa cea dulce și mă alintam la 

sînu-i găngurind şi uitându-mă în ochii ei cu drag! Și sânge 

din sângele” ei și carne din carnea ei am împrumutat; şi a vorbi 

de la dînsa am învăţat. iar înţelepciunea de la Dumnezeu, când 

vine vremea de a pricepe omul ce-i bine şi ce-i râu, 

Dar. vremea trecea cu amăgele și eu creșteam pe nesimţite; 
şi tot alte gânduri îmi sburau prin cap și alte plăceri mi se 
deşteptau în suflet; şi, în loc de înţelepciune, m& făceam tot 

mai neastâmpărat și dorul meu cra acum nemărginit; căci sprin- 
ţar şi înşelător este gândul omului, pe ale căruia aripi te poartă 

dorul necontenit și nu te lasă în pace, până ce intri în mormînt: 

Insă vai de omul care se ia pe gânduri! Uite, cum te trage 

pe furiș apa la adânc; şi din veselia cea mai mare, cazi de o- 

dată în uricioasa întristare! 
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură 

este veselă și nevinovată. Şi drept vorbind, aceasta-i adevărul 

Ce-i pasă copilului, când mama şi tata se gândesc la neajun- 

surile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i 
frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul încălecat pe 

băţul stu, gândește că se află călare pe un calde cei mai straş-
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nici, pe care aleargă cu voe bună şi-l bate, cu biciul şi-l stru- 

neşte cu tot dinadinsul şi răcneşte la el din toată înima de-ţi 

îa auzul; şi de cade. jos crede că l-a trântit calul, și pe b&ţ îşi 
descarcă mânia în toată puterea cuvîntului. 

Așa eram eu la vîrsta cea fericită, şi așa cred că au fost toţi 
copiii, de când îi lumea asta şi pământul, măcar să zică, cine 
ce-a zice, 

(Amintiri din copilărie) 

Tată cum se schimbă însă stilul aceluiaș autor, devenind 

hazliu, ce-va mai departe: (19) 

N 

Odată la un Sfintul Vasile, ne prindem noi vre-o o câţi- va bă- 

ieţi din sat, să ne ducem cu plugul; căci eram și. eu mărişor - 
acum, din păcate. Și în ajunul Sfintului Vasile, toată ziua am 
stat de capul tatei să-mi facă și mie un buhai; or de nu, batâr 
un harapnic. 

— Doamne, ce harapnie ţi-oi da cu, zise tata de la o vreme. . 

N'ai ce mânca la casa mea? Vrei să te buşească:cei nandralăi 
prin omăt? Acuş te descalţ! , 

Văzând eu că mi-am aprins pae ?n cap cu asta, am şterpe- 
lit-o de-acasă numai cu beşiea cea de porc, nu cum-vă să-mi în 
tata ciubotele şi să rămân de ruşine înaintea tovarăşilor. Şi nu 
ştiu cum s'a întâmplat că nici unul dintre tovarăşi n'avea clo- 
pot.. Talanca .mea era acasă; dar mă puteam duce s'o iau? In 
sfârşit facem noi ce facem, şi sclipuim de colo o coasă ruptă, 
de ici o cărcee de tânjeală, mai. un vătrar cu belciug, mai be- 
șica cea de pore a mea, și pe “după toacă şi pornim pe la case. 
Și-o luăm noi de la popa Oșlobanu, tocmai din capul satului 
din sus, cu gând să umblăm tot „satul... Când colo, popa tăea 
lemne la trunchiu afară; și cum a văzut că ne aşezărm la fereastră 
şi ne pregătim de urat, a început ane trage câte-va nașteri î în- 
desate şi a zice: . 

— De abia s'au culcat găinile şi voi aţi şi început? Ia. staţi 
o leacă, blestemaţilor, să vă dau eu! Noi atunci am pârlit-o la 
fugă. Iar el svârr! cu o scurtătură în urma noastră; căci era 
om hursuz şi pâclişit popa Oșlobanu. Şi din spaima ceea, am 
fugit noi mai jumătate de sat înapoi, fără să avem când îi 
zice popei: «Drele pe podele și bureţi pe pereţi; câte pene pe 
cocoşi, atâţia copii burduhoşi», cum obicinuese : a zice Plugarii 
pe la casele ce nu-i primese. 

Măi! al dracului venetic și ceapcân de popă, zicem noi după . 
ce ne adunăm toţi la un Joc, înghieţaţi de frig şi speriaţi; cât
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pe ce era să ne ologească boaita cea îndrăcită; vedea-l-am dus 

pe năsălie la biserica Siîntului Dumitru, de sub cetate, unde 

slujeşte ; curat ucigă-l crucea l-a colăcit să vie să-și facă budi- 

” hacea casă la noi în sat. Ferească Dumnezeu, să fie preoţii noştri 

aşa; că nu te-ai mai înfrupta cu nimica de la biserică, în ve- 
cii vecilor! Şi până-l mai menim noi pe popă, până-l mai bos- 

corodim, până una alta, amurgeşte bine. 

Ei, acum, ce-i de făcut? Hai (să intrămiici în ograda asta 
zise Zaharia lui Gâtlan, că ne trecem vremea stând în mijlocul 
drumului. Şi întrăm noi la Vasile-Aniţei și ne așezăm la fereastră 
după obiceiu. Dar par'că naiba vrăjeşte: cela nu sună coasa, că-i 

e frig; celuia că-i îngheaţă mâinile pe cârcee; văru-meu Ioan 
Mogorogea, cu vătarul subsuoară, se pune de pricină că nu ură, 

și numa-ţi crăpa inima *n tine de necaz! Ură tu, măi Chiriece. 

zic eu lui Goian; și noi, măi Zaharie, să prufnim din gură ca 

buhaiul, iară iştialalţi să strige: hăi, hăi! Ş'odată şi începem, 

Şi ce să vezi? Unde nu se ia hapsina de nevasta lui Vasile- 

Aniţei cu cociorva aprinsă după noi; căci toemai atunci trăgea 
focul, să dea colacii în cuptor. «Vai aprinde-v'ar focul, să ve 

aprindă, zise ea burzuluită grozav; dar cum se cheamă asta? 

In obrazul cui v'a învăţat!» ! , 
Atunci noi, la fugă băeţi, mai dihai decât la popa Oşlobanu... 

Dar bun pocinog a mai fost ş'aista, zicem noi, oprindu-ne în 
râserucile drumului din mijlocul satului, aproape de biserică, 

Incă una-două de acestea și ne scot oamenii din sat afară, ca 
pe niște lăeţi. Mai bine să mergem la culcare. Şi, după ce ne 
avvunim noi şi pe la anul cu jurămâînt să umblăm tot împreună, 

ne-am despărţit unul de altul, r&bigiţi de îrig şi hămesiţi de 

foame, şi hai fie-care pe la casa cui ne are, că mai bine-i pare. 

Şi eaca așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela. 

(Amintiri din copilărie) 

Humoristic, în fine, descrie Creangă, satul său, despre care 

se face că vorbește ca de cine ştie ce loc însemnat de pe faţa 

pămîntului, şi despre care totuși, cu bună ştiinţă, nu ne 
spune de cele mai. multe ori (și atunci se vede mai bine 

humorul) decât lucruri neînsemnate (180): 

— Nu mi-ar fi ciudă încaltea, când ai fi şi tu ce-va şi de te 
miri unde: îmi zice cugetul meu; dar aşa un boţ cu ochi ce 

"te găseşti, o bucată de humă însufleţită din sat de la noi şi nu 

te lasă inima să taci; asurzeşti lumea cu ţărăniile tale!. 
N
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— Nu mă lasă, vezi bine, cugete, căci şi eu sînt om din doi 

„oameni; și satul Humulești în care m'am trezit, nu-i un sat 
lăturalnie, mocnit şi lipsit de priveliștea lumii ca alte sate; şi 
locurile care înconjură satul nostru încâ-s vrednice de amin- 

tire. Din sus de Humulești vin Vânătorii Neamţului cu sămînţă 
de oameni, de aceia care s'au hărțuit odinioară cu Sobietzki, 

craiul Polonilor. Şi mai din sus, mănăstirile Seoul și Neamţul, 
altă dată fala bisericii române, și a doa visterie a Moldovei. 
Din jos vin satele Boiştea și Ghindăoanii; care injugă numai 
boi ungurești Ia carele lor; unde plugurile rămân singurele pe 
brazdă în țarină cu săptămânile, prisăcile fără prisăcar, hol- 
dele fără jitar și nimeni nu se atinge de ele; iar oamenii din 
aceste sate nu ştiu ce-i judecata; aproape de Boişte vine satul 

Blebea care mai mult de jumătate după ce-şi scapă « căciula pe 
baltă, zice: «să fie de sufletul tatei !» 

In spre apus miază-zi vin mănăstirile Agapia cea tăinuită de 

lume, Văraticul unde și-a petrecut viaţa Brâncoveanea cea bo- 

gată şi milostivă, şi satele Filioara, hăţaşul căprioarelor cu 

sprîncene, scăpate din mănăstire, Bălţătescii cei plini de sala- 

mură şi Ceahlăeştii, Topolița şi Ocea, care alungă cioara cu 
perja'n gură tocmai dincolo peste hotar; iar spre Criv&ţ peste 

„Ozana, vine Târgul Neamţului, cu mahalale, Pometea de sub 
dealul Cociorva, unde la toată casa este livadă mare, Țuţuenii, 

veniţi din Ardeal, care mănâncă slănină râncedă, se ţin de coada 

oilor, lucrează lână şi sunt vestiți pentru teascurile de făcut 
oloi şi Condrenii cu morile de pe Nemţişor și piuele de făcut 
sumane. Iar. deasupra Condrenilor pe vârful unui deal înalt şi 

plin de tihărăi se află vestita cetate a Neamţului, îngrădită cu 
pustiu, acoperită cu fulger, locuită vara de vitele fugărite de 

strechie și străjuită de ceucele şi vindireii care au găsit-o bună 
de făcut cuiburi într'însa. Dar asta nu mă priveşte pe mine, 
băiat din Humulești. Eu am altă treabă de făcut: vreau să-mi 
dau seamă despre satul nostru, despre copilăria petrecută în 

el și atăta-i tot. 

Câţi Domnitori şi Mitropoliţi s'au rânduit la scaunul Mol- 
dovei, de când e ţara asta, au trebuit să treacă măcar odată 

prin. Humuleşti spre mănăstiri. Apoi unde pui cea-l-altă 'lume 
care s'a purtat prin satul. nostru, şi tot lume mai mult bo- 
gată şi aleasă mă rog, la mănăstirea Neamţului, icoană făcă- 
toare de minuni, casă: de nebuni, hram de Ispas şi iarma- 
roc în târg tot atunci; apoi tot pe aici treacăt spre iarmaroace: 
la Piatra de Duminica Mare şi la Fălticeni de Sântu-llie; la 
Secu, hram de. Tăerea Capului Sf. Ioan Botezătorul; la Aga-
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pia 'n deal, hram de Schimbarea la Faţă; la Agapia m vale, 

hram de S-ţii Voievozi, şi la Văratic, hram de Sântă-Maria- 
Mare; lume şi iar lume. Şi câte târnosiri şi sfinţiri de biserici 

din nou; şi câte soboare şi revizii de feţe bisericești şi poli- 

ticești, și câţi streini din toată lumea, şi câte inimi purtate de 

dor, şi câte suflete zărobite și r&cite n'au trecut prin satul 
nostru spre mănăstiri? Lume, lume și iar lume! Şi câte oştiri 

streine, şi o droaie de cătane câlări, tot Nemţi de cei mari, 

îmbrăcaţi numai în îir, au trecut în vremea copilăriii mele cu 

săbiile scoase prin Humulești spre mănăstirile de maici, după 

Nataliţa cea frumoasă; şi au făcut Nemţii mare tărăboi prin 

mănăstiri, şi au răscolit de-a-fir-a-păr toate chiliile maiceler dar 

nau găsit-o; căci beciul privighitorului Pârvu din Târgu-Neam- 
țului putea să tăinuească la nevoe o domniţă. Şi noroc de vă- 

răticence, care au știut a-i domoli, luându-i cu binişorul și a-i 

înce să-şi bage săbiile în teacă; spuindu- le că cei ce scot sabia 

de sabie vor peri! 

Dar ce-mi bat eu capul cu craii şi cu în pliraţii, și nu-mi 

caut de copilăria petrecută în Humuleşti și de nevoile mele ? 
Aşa era cu cale să fac de la început; dar am ţinut să arăt că 
Iumuleştenii nu-s trăiţi ca în Dârlogul ursului, ci au fericirea 
de a vedea lume de toată mâna. 

(Amintiri din copilărie). 

Gr. Alerandrescu, tocmai din potrivă de Creangă, între- 
buinţează de obiceiu stilul sever, de multe ori stilul humo- 
ristic şi rar pe cel hazliu. 

Exemplul de stil sever este cânul 1810» (181): 

Să stăpânim durerea care pe om supune, 

Să aşteptăm în pace al soartei ajutor; 
Căci cine ştie oare şi cine îmi va spune 

Ce-o să aducă ziua și anul viitor? 

Mâine, poimâine, poate, soarele fericirii . 

Se va arăta vesel pe orizon senin; . . , 

Binele ades vine pe urmele mâhnirii 
Şi o zîmbire dulce dup'un amar suspin. 

" Aşa zice tot omul ce'n viitor trăește, 

_Așa zicea odată copilăria mea; 
Şi-un an vine, trece, alt an îl moşteneşte 

Și ce nădejdi dă unul, acela-l-alt le ia.
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Puţine-aş vrea iubite, din zilele-mi perdute, 
Zile ce ?n vecinicie şi-iau repedele sbor; 
Puţine suvenire din ele am plăcute, 

"- A tost numai ?n durere varietatea lor! 

Dar pe tine an tînăr, te v&d cu mulţumire! 

Pe tine te doreşte tot neamul-omenese! | 
Si eu sînt mică parte din trista omenire. 

_Şi eu a ta sosire cu lumea o slăvesc! 

Când se născii copilul ce s'aştepta să vie, 

. Ca să ridice iarăși pe omul cel căzut, 

Un bătrân îl luă în braţe, strigând cu bucurie: 
«Sloboade-mă stăpână, fiind-că l-am văzut!» 

Ast-fel drepţii ar zice, de ar vedea *mplinite 
Câte într'al tău nume ne sînt făgăduite, 
O an prezis atâta, măreț reformator! 

Incepi, prefă, r&stoarnă şi îmbunătăţează, 

Arată semn acelor ce nu voesc să crează; 

Ado, fără zăbavă, o turmă și-un păstor. 

A lumii temelie se mişcă, se clătește; 

Vechile-i instituţii se şterg, s'au ruginit; 

Un duh ferbe în iume și omul ce gândeşte: 

Aleargă către tine căci vremea a sosit. 

Iei umbre de noroade le vezi ocârmuite, 

De umbra unor pravili călcate, siluite 
De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici. 
Ori-care sentimente înalte, generoase, 

Ne par ca nişie basme de povestit frumoase 

Şi tot entusiasmul isvor de idei mici. 

Politica adâncă. stă în fanfaronadă, 
Şi ştiinţa vieţii în egoism cumplit; 
De-a omului mărire nimic nu dă dovadă, 
Şi numai despotismul e bine întărit.“ 

An nou! Aștept minunea-ți ca o cerească lege: 
Dacă însă păstorul ce tu ni l-ai alege, 
Va îi tot ca păstorul de care-avem destui, 
Atunci.... lasă în starea-i bătrâna tiranie; 

La Qarurile tale cu nu simt bucurie 
De 'mbunătăţiri .rele cât vrei sîntem sătui..
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Ce bine va aduce o ast-fel de schimbare ? 
Şi ce mai r&u ar face o stea, un comet mare, 
Care să arză globul şi-ai lui locuitori ? 

Ce-i pasă Dietei turme, în veci nenorocită, 
Să ştie de ce mână va fi năcelărită, 
Şi dacă are unul sau mulţi apăsători ? 

Eu nu îţi ceiu în parte nimica pentru mine, 
Soarta-mi cu a mulţimii aş vrea să o unesc: 
Dacă numai asupră-mi nu poţi s'aduci vr'un bine, 
Eu riz de-a mea durere și o despreţuese. . 

După suferiri multe inima se *mpietreşte; 
Lanţul, ce ?n veci ne-apasă, uităm cât e de greu; 

Râul se face fire, simţirea amorţeşte, 

Și trăesc în durere ca ?n elementul meu. 

Dar aș vrea să văd ziua pămîntului vestită, 

Și să respir un aer mai liber, mai curat; 

Să perd ideea tristă, de veacuri întărită, 

Că lumea moştenire. despoţilor s'a dat! 

Atunci dac'a mea frunte palidă, obosită, 
Dacă a mea privire s'o 'ntoarce spre mormînt, 
Dac'a vieţi-mi triste făclie osândită 

S'o "'ntuneca, s'o stinge de-al patimilor vânt, 

Pe aripile morţii celei mântuitoare 
Voiu părăsi locaşul unde-am nădăjduit; 
Voiu lăsa fericirea acelui care-o are, 

Și a mea suvenire acelor ce-am iubit! 

(Poesie şi prosă «Meditaţii»), 

Şezi mă rog împotrivă și vezi de joacă bine, 

Introducere în poetică. 

Tot în acest stil sînt scrise şi bucăţile citate mai sus, 
«Umbra lui Mircea la Cozia», (141) şi «Răsăritul lunii la Tis- 

mana» (112). In «Epistola marelui logoftt 1. Văcărescu», (80) 
de acelaș poet, deși în stil sever, găsim totuși o parte, par- 

tea unde vorbește de patima lui poetică, descrisă mai mult 
în stil humoristie decât în stil sever. Dar unde stilul său 
humoristie se iveşte cu claritate este în «Satira spiritului 
meu» (182): 

„.— Trageţi toţi câte-o carte! Domnule, ești cu mine, 

13
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— Dar ţi-am spus, cuconiţă, că eu din întâmplare, 
Nici bine, nici nebine, nu pociu să fac cercare. 
Am cuvintele mele; aste jocuri plăcute, 

Cu voia dumitale, îmi sînt necunoscute. 

— Nebun cine te-o crede, vrei să te rugăm poate? 
Astăzi chiar şi copiii ştiu jocurile toate. 
Veacul înaintează. Caro: vezi că ţi-e rândul! 
Dar ce făcuși acolo! Unde îţi este gândul? 
Când eu am dat pe riga, baţi cu alta mai mare? 
Ast-fel de neştiinţă e lucru de mirare! 

Aşa-mi zicea deunăzi, cu totul supărată, 

O damă ce la jocuri e foarte învățată. 
Apoi, şoptind pe taină cu câte-va vecine: 

— Vedeţi, zise, ce soartă şi ce păcat pe mine? 

Doă greşeli ca asta, zău, sufletul mi-l scot, 

A! ce nenorocire, ma chere, ce idiot! 

Vino acum de faţă şi stăi la judecată, 
Tu, care le faci astea, ființă prea ciudată, 
Spirit, ce joci o rolă în lumea trecătoare; 
De ce treabă-mi ești bună, putere gânditoare, 
Cânâ nu pociu.la nimica să me ajut cu tine, 
Când nu te-ai deprins încă, nici vistul să-l joci bine? 

Nu mai eşti tu acela care ?n copilărie 
Ştiai pe din afară vestit? Alexandrie, 
Şi vieaţa ciudată a unui Craiu cuminte, 
Care lasă pe Dracul fără încălțâminte ? 
Tu care, mai în urmă, rizând d'aceste toate, 
De rost puteai a spune tragedii însemnate, 

Meropa, Atalia și altele mai multe, 
Declamându-le toate cui vrea să te asculte? 

Negreşit, îmi vei zice, țiu minte ce îmi place, 

Dar cărţile cu mine, nu pot să se împace. 

Mai lesne pociu a spune hoţiile urmate 
La zece tribunale sub nume de dreptate; 

Mai lesne pociu să număr pe degetele mele 

Câţi sfinţi avem pe lună și câte versuri rele, 
Decât-să bag de seamă ce carte nu e dată, 
A cui este mai mică și cine o să bată.
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Când sînt în adunare, n'am altă mulţumire 
Decât să se deschidă sujeturi de vorbire: 

Atunci sînt gata, liber, ascult şi, cu plăcere, 
Tuşesc, zimbesc, mă leagăn, şi-mi dau a mea părere. 

— Frumos r&spuns! Ascultă: pe cât mie îmi pare, 

De lume, de năravuri ai slabă încercare: 

Trebue să ştii jocul și danţul ce-ţi lipseşte, 
Şi nişte mici petreceri ce se zic româneşte 

«Jocuri nevinovate». Nevinovate fie, 

Măcar că vini destul din ele pot să vie... 

Trebue să faci pasuri și complimente bune; 

La vorbe serioase, când alţii se vor pune, 

Să n'asculţi, să spui glume, să scoţi la jucării, 

Şi pân” a ride alţii să rizi tu mai întii. ! 

Vezi domnișoru-acela care toate le ştie, 
Căruia vorbă, spirit, îi stă în pălărie, 
In chipul de-a o scoate cu praţii prefăcute? . 
Hainele de pe dinsul sînt la Paris cusute:; 

Singur ne "ncredinţează. Lorneta atârnată 

Este şi mai streină, de-o formă minunată; | 

Vrea s'o cumpere Prinţul, dar, ca un om cu minte, 

Dumnealui o toemise ce-va mai înainte. 
Când le-a spus astea toate, o ia la ochi, priveşte 

Chiar pe dama aceea cu care-atunci vorbește; 

I-o dâ în nas, se pleacă şi, în sfârşit,o lasă, 
Zicându-i: «Ce lornetă! te-arată mai frumoasă!» 

Fie-şi-cine cunoaște, ce cap tinărul are; 

Dar pentru că dă bine din mâini şi din picioare, 
Şi trânteşte la vorbe fără să se gândească, 

Am văzut multă lume cu duh să-l socotească. 
Iată de ce talente avem noi trebuinţă! 
Dar tu care uiţi lesne, spirit făr' de ştiinţă, 
Socotești că poţi'oare, prin ast-fel de mijloace, 

Arătându-te ?n lume vre o figură-a face? 
Pretenţia aceasta mi s'ar părea ciudată. 

Când pe la nunte, baluri, ne ducem vre o dată, 
(Căci din nenorocire puternica natură 

* Ne-a unit împreună cu-o strînsă legătură), 
Riz, vezendu-te singur şi întrun colţ d'o parte,
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Par'c'ai fi mers acolo ca să compui o carie, 
Iar nu ca să te bucuri cu lumea dimpreună. 
Dacă vr'o coconiţă, frumoasă, dulce, bună, 

Crezând că ne prefacem, ne ?ndeamnă, ne pofteşte, 

Ne ia la joc, greşala-i îndată și-o plăteşte. 
Rar să se afle-o damă de mijloc așa tare, 
Ca să n'o faci să cază la cea d'întâi mişcare 

Asta îţi e talentul şi darurile toate! 

Cât pentru darul vorbei, ce crezi că îl ai poate, 

E numai.o părere, îţi ceiu şi ertăciune, 

Că nici pentru prieteni minciuni nu voiu a spune. 
Adevărat, se 'ntâmplă să zici pe la soroace 

Câte o vorbă dot, care la unii place. 
In câte rânduri însă distracţiile tale 
Te fac să scoţi cuvinte ce nu ar fi cu cale, 
Să superi din greșală persoane insemnate, 
Ba încă câteodată și dame delicate... 
Rizând d'acele doă, statornică păreche, 

Care îşi petrec seara şoptindu-și la ureche; 
De cele-l-alte patru contese ideale, 
Umilate de pretenţii și vrednice de jale, | - 

Pe care dacă prinţul le ia la bal de mână, 

Nu mai vorbesc cu nimeni câte o săptămână, 
Astăzi rizi de-o pedantă, mâine de-o prețioasă, 
Zici de una ajunsa în vârstă cuvioasă, 

Că atestatul vremii nu va să-l priimească, | 
Și de-alta ce iubeşte de cinste să vorbească, 

Ce laudă virtutea şi ?n veci ţi-o pomeneşte, 
Zici că e virtuoasă cât ştim noi evreește. 
Greșşelile acestea îţi fac un urît nume. 
Tu ştii ce se întâmplă când se aude ?n lume 

Că cine-va s'apucă defectele s'arate, 

Mulţi scot sub al lui nume minciuni nenumărate. 

S'a vorbit intr'o'casă de un fantaron mare, 
Declamând sentimente ce sigur nu le are, 
Care la lot ar pune suilarea omenească, 

Când cine-va cu dinsul ar vrea să o tocmească ; 
S'a zis ce-va de Iancu, de Stan, de Lăurescu; 

Cine le-a scos acestea ? — Le-a scos Alexandrescu, 
Făr'a zice nimica, siugura ta zîmbire, 
De te-i afla de faţă, e o ?nvinovăţire.
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In zadar te porţi bine şi lauzi câteodată: 

Chiar lauda în gură-ţi de satiră-i luată, 

Aşa, în loc să critici greșalele streine, 
In loc să rizi de alţii, mai bine rizi de tine. 

Invaţă dansul, vistul şi multe dalde alea, 

Iar, de vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea. 
(Poesie şi prosă „Satire“). 

In acest stil mai e scris «O profesiune de credinţă», «Co- 
metei», «Răspunsul Cometei» şi multe părţi din fabule. 

Stil hazliu, deși pe-alocurea humoristic, întrebuinţează 
Gr. Alerandrescu în «Răsbunarea şoarecilor» sau «Moartea 
lui Sion» (183): 

Pe dealul Mitropoliei, Numeroasă şoricime, 

In Arhiva României, Seminţie roditoare 
Unde statul grămădește Şi de literi rozătoare. 

“Tot ce nu-i mai trebueșşte, Şeiul lor, un guzgan mare, 
Unde s'află aruncate “In dosare locueşte, 
Secături nenumărate: Nume de Rozon el are 

Hârtii, condici osândite, Şi pe poliţe domneşte. 
Judecăţi nenorocite: El e strănepot de frate 
Are cuiburi din vechime | Lui Raton, care odată... ete. :) 

(Poesie și prosă Satire“). 

Ş 20. Ori-cât de deosebite ar fi între ele aceste forme de 

stil generale, totuși când sînt întrebuințate de acelaș poet, au 
ce-va comun între dinsele. In mersul frasei, în întonarea ei, 

în aşezarea și felul cuvintelor, este o parte de formă comună 
care trebue să represinte, în materialul sensibil, simţirea par- 
ticulară ce constitue originalitatea poetului și care trebue să 
se regăsească aceeași în toate operile lui cele bune. 

Asemenea, ori-cât, de asemănate ar fi formele generale de 

stil a mai multor poeţi — având bunioară toţi stil comic, sever 
sau humoristie —totuşi originalitatea proprie fie-căruia face 

1) G. Sion, într'o bucată de versuri, învinovăţea pe Gr. silexandrescu, şeful Arhivei 
de pe vremuri, că numai scrie şi că nu mai scrie probabil pentru că şoaricii din 
Arhivă i-ar fi ros pana, Gr. „ilerandrescu în bucata de mai sus, pune pe Rozon 

căpetenia şoarecilor, să denunțe printrun discurs întregei şoricimi, calomnia lui, 

Sion, : şi-i propune să meargă cu toţii la Iaşi să-şi r&sbune. In adevăr ei merg la 

Iaşi şi-şi răsbună pe Sion surprinzându-l noaptea şi rozendu-l.



. 198 

ca stilurile lor, asemănătoare în alte privinţe, să se deosibească 
totdeauna cu claritate, unul de altul. 

Așa, d. ex., vedem că prima bucată din Creangă, (178) este 
scrisă în stil sever ca și «Anul 1840» (181) de Gr. Aleran- 
drescu. Și unul și altul întrebuințează tonul susţinut, serios 
cu frase periodice, vorbe alese, totuși severitatea lui Creangă 
este mai intimă, mai familiară, pe când alui Gr. Alezandrescu 
este mai profundă, mai nobilă, mai pronunțată: tonul unuia 
ne deşteaptă mai mult.simţirea, iar al celui-l-alt mai mult 
cugetarea. Cu alte cuvinte, caracteristica de a găsi acelaş 
ton în doă forme generale de stil, nu împiedică deosebirea 
dintre dinsele, deosebire dictată de originalitatea de sim- 
ţire a fie-căruia. 

Din contră, deşi bucăţile lui Creangă citate mai sus au, 
din punctul de vedere al tonalități, forme generale de stil 
deosebite, totuși se văd că sînt scrise de acelaș autor care 
odată este hazliu, altă-dată sever, altă-dată humoristic, dar 
care, la fie-care dată, pune în formă ca şi în fond niște 
caracteristice după care-l recunoaștem în ori-ce scriere 
a lui. Și acelaș lucru îl observăm la bucăţile lui Gr. Alezan- 
drescu, ca și la bucăţile ori-cărui bun poet. Cu alte cuvinte, 
faptul că un poet întrebuințează două forme de stil, cu doi 
tonalități diferite nu împiedică ca aceste doă forme să aibă 
asemănare între dînsele, asemănare dictată de originalitatea 
poetului care rămâne una și aceeași. 
«+ De aci resultă că un poet are o singură formă generală de 
stil și că această formă generală se poate diferenţia, din punc- 
tul de vedere al tonalităţii, în mai multe specii care toate se 
reduc la forma de stil generală corespunzătoare simţirii 
originale fundamentale ce stabilește unitatea între toate 
operele acelui poet. 

$ 21.—20, După intensitate, simţirea originală fundamen- 
" tală poate fi: 

-4) mai puţin intensă decât elementele ce intră în con- 
cepţia poetului. In acest cas simţirea poetului se subordo- 
nează lucrurilor, iar acestea ne impresionează mai mult cu 
propria lor putere decât prin puterea ce le-o comunică spi- 
ritul autorului. Poetul absorbit de lucrurile ce povestește
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nu se gândeşte să îngrijească cu stăruinţă nici de succesiu- 
nea în care ni le comunică, nici de .forma în care le îm- 

bracă. Limba sufere puţine modificări intenţionate, dar multe 
neintenţionate. Construcţiile sintactice sînt fireşti, dar une- 

ori neîngrijite, neprecugetate, de multe ori simple, adesea- 
ori complicate maicu seamă din pricina'lipsei de particule 

care să arate cu stricteţe legăturile logice dintre proposi- 
ţiuni. Vorbele sînt cele întrebuințate în vorbirea de toate zi- 
lele a poetului, familiare sau nobile, amestecate la întâmplare. 
Stilul care are aceste caracteristice şi corespunde unei ase- 
menea simţiri originale se numeşte simplu. — Simţirea ori- 
ginală mai poate fi: 

d) tot aşa de intensă ca şi elementele ce intră în con- 
cepţie. In acest cas poetul se vede că a căutat cu dina- 

dinsul să-şi dea seama, pe de o parte de natura lucruri- 

lor ce povestește, pe de alta, de natura limbii în care vrea 

să le exprime, şi se sileşte la ori-ce moment să pună un 
acord desăvârșit între spiritul său și materia dată. Limba 
sufere firește modificări multe şi intenţionate din partea 
lui. Construcţiile sintactice sînt cugetate, cumpănite, sim- 
ple, când lucrul exprimat e simplu, iar nu când îi vine la 
îndemână poetului; complexe, când natura obiectului, iar nu 

capriţiul momentan al poetului le cere. Dependențele pro- 
posiţiunilor și fraselor între ele, ale vorbelor în proposiţiuni, 
sînt cu îngrijire arătate şi potrivite cu dependenţele logice 
dintre deosebitele elemente ce constituese concepţia. Vor- 
bele sînt iarăși cu chibzueală alese, familiare când obiectul 
e familiar, nobilă când obiectul este înalt, niciodată însă 

provincialisme sau arhaisme, neologisme sau expresii po- 
pulare prea particulare. Stilul, care are aceste caracteristice 

-şi corespunde unei asemenea simţiri originale, se numește 

temperat. 

In fine, simţirea originală a poetului mai poate îi: 
c) nai intensă decât elementele ce intră în concepţia poe- 

tului. In acest cas, spiritul poetului energic și impetuos, se 
joacă cu acestea întoemai ca valurile unui torent cu îrun- 
zele și surcelele ce au căzut intr'însul. Limba nu sufere 
modificări nici din pricina neîngrijirii poetului, ca la stilul
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simplu, nici din pricina îngrijirii lui de a pune un acord 
desăvârşit între originalitatea simţirii sale şi elementele 
concepţiei, ca la stilul temperat, ci din pricina impetuosi- 
tăţii simţirii postului. Atât în ce Brivește construcţiile sin- 
tactice” cât și în ce privește vocabularul, dacă întâlnim 
incorectitudini sau neîngrijiri ca și la stilul simplu, aceste 
incorectitudini și neîngrijiri nu provin din pricina pute- 
rii lucrurilor povestite de poet, ci din pricina intensității 
spiritului lui. Afară de aceasta succesiunea gândirilor, ea 
şi la stilul simplu, este fără ordine, dar mersul vorbirii nu 
este calm și târzielnic, ci turburat Și grăbit. Stilul care are 
aceste caracteristice se numeşte impetuos sau retoric. 
Pentru ca să simțim mai clar deosebirea dintre aceste 

iorme generale de stil, cu greu vom putea găsi exemple din 
operele aceluiaș poet: mai lesne îi vine poetului să-și va- 
rieze tonul decât intensitatea simţirii. Totuși avem în lite- 
ratura noastră un poem, în care găsim câte trele stilurile. 
Este «Scrisoarea» sau «Satira III» de Eminescu, Partea de 
la început e scrisă în stil temperat (181): 

Un Sultan, dintre aceia ce domnese peste vr'o limbă 
Ce, cu-a turmelor pășune, a ei patrie şi-o schimbă, 
La pămînt dormea, ținându-și căpetâiu mâna cea dreaptă! 
Dară ochiu 'nchis afară, înlăuntru se deşteaptă. 
Vede cum, din ceruri luna lunecă şi se coboară 
Şi s'apropie de dinsul, preschimbată în fecioară, 
Inflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri, 
Ochii ei sînt plini de umbra tăinuitelor dureri, 
Codrii se înfiorează de atâta frumuseţe, 
Apele ?ncreţesc în tremur străveziile lor feţe, 
Pulbere de diamante cade fină ca o bură, 
Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură. 
Și, prin mândra fermecare, sun” o muzică de șoapte; 
Iar pe ceruri se înalță curcubeele de noapte. 
Ea, şezând cu el alături, mâna fină i-o întinde. 
Părul ei cel negru ?n valuri de mătase se desprinde: 
«Las să leg a mea viaţă dea ta. In braţe-mi vino, 
Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin'o,' 
Scris în cartea vieţii este, şi de veacuri şi de stele, 
Eu să fiu a ta stăpână; tu stăpân vieţii mele.»
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Din temperat, stilul devine apoi din ce în ce mai impe- 
tuos, fără să ajungă însă să aibă o intensitate destul de ca- 

racteristică (185): 

Şi, cum o privea Sultanul, ea se ?ntunecă, dispare; 

Jar din inima lui simte un copac cum că răsare, 
Care creşte într'o clipă ca în veacuri mereu creşte, 

Cu-a lui ramuri peste Jume, peste mare se lăţeşte, 
Umbra lui cea uriașă orizontul îl coprinde 
Şi sub dînsul universul într'o umbră se întinde; 
Tar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, 

Atlasul, Caucasul, Taurul şi Balcanii seculari, 

„Vede Eufratul şi Tigrul, Nilul, Dunărea bătrână; 

Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână. 

Ast-fel Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri 

Şi corăbiile negre leg&nându-se pe rîuri; 

Valurile verzi de grâne leg&nându-se pe lanuri; 
Mările ţărmuritoare şi cetăţi lângă limanuri, 
Toate se întind 'nainte-i. Ca pe un uriaş covor, 
Vede ţară lângă ţară și popor lângă popor; 
Ca prin neguri alburie se străvăd şi se prefac 
In ?ntinsă *mp&răţie sub o umbră de copac. 

Vulturii porniţi spre ceruri, pân” la ramuri nu ajung, 
Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung 
Şi loveşte rânduri, rânduri, în frunzişul sunător. 
Strigăte de Allah! Allah! se aud pe sus, prin nor. 

Sgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă, 

Urlete de bătălie s'alungau după olaltă; 
| Insă frunzele-ascuţite se îndoae după vânt 

/ Şi, deasupra Romei nouă, se înclină la pămînt. 

/ : Apoi poetul continuă iarăși în stil temperat (186): 

Se cutremură Sultanul... se deşteaptă şi pe cer 
Vede luna ce plutește peste plaiul Eschişer, 

Şi priveşte trist la casa Șeihului Edebali; 
După gratii de fereastră, o copilă el zări 
Ce-i zimbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun; 

E-a Şeihului copilă, e frumoasa Maicatun. 

„Atunci el pricepe visul că-i trimis de la Profet, 

Că pe-o clipă se ?nălţase chiar în raiu la Mahomet,
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Că, din dragostea-i lumească, un imperiu se va naște,  : 
Ai căruia ani şi margini numai cerul le cunoaşte. 

Visul său se ?nîripează şi se ?ntinde vulturește, 
An cu an împărăţia tot mai largă se sporeşte; 
Iară flamura cea verde se înalţă an cu an, 
Neam cu neam urmându-i sborul și Sultan după Sultan. 
Ast-iel ţară după ţară drum de glorie-i deschid... 
Până *n Dunăre ajunge furtunosul Baiazid. 

Aci urmează fragmentul (134) citat mai sus, în care ve- 
dem cum Mircea vorbește în stil simplu, iar Baiazid în stil 
retoric. Drescrierea luptei este iarăși în stil retoric, deşi 
măreţia subiectului face mai puţin visibilă caracteristica sti- 
lului. 

In stil temperat estescrisă descrierea oștirii după luptă (187): 

Pe când oastea se așează, iată soarele apune, 
Voind creştetele “nalte ale ţării să ?ncunune 
Cu un nimb de biruință; fulger lung îneremenit 
Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit, 
Pân' ce isvorăse din veacuri stele una câte una 
Și din neguri, dintre codrii, tremurând s'arată luna. 

„Doamna mărilor şa nopţii varsă linişte şi somn. 
Lângă cortu-i unul dintre fiii falnicului Domn 
Sta zîmbind de-o amintire, pe genuchi scriind o carte, 
S'o trimită dragei sale de Ja Argeș mai departe: 

Scrisoarea ce face feciorul lui Mircea către Doamna sa, 
este în stil simplu caracteristic (188): 

«De din vale de Rovine «Că şi eu trimite-voiu 
«Grăbim, Doamnă, către Tine, |! . <Ce-i mai mândru pe la noi: 
«Nu din gură, ci din carte, «Oastea și cu flamurile, 
«Că ne ești așa departe. * Codrul și cu ramurile, 
“Te-am ruga, mări, ruga «Coiful ?nalt cu penele 
«Să-mi trimiţi prin cine-va «Ochii cu sprîncenele ; 
«Ce-i mai mândru ?n valea Ta; | «Și să ştii că-s sănătos, 
« Codrul cu poenele, «Că, mulţămind lui Cristos, 
«Ochii cu sprîncenele ; «Te sărut, Doamnă, îrumos. 

Ușor putem vedea însă deosebirea dintre stilul simplu, tem-
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perat sau retoric dacă comparăm între ele bucăţi cu acelaș cu- 
prins sau cu cuprins analog, scrise de deosebiți poeţi. Ast-fel 

comparând «Gâșştele» (29) de 47. Donici cu «Pisica sălbatică și 
Tigrul» (30) de Gr. Alerandrescu, observăm îndată că stilul 

lui Donici e simplu, pe când al lui Gr. Alezandrescu este 
temperat. Și mai. bine se vede“comparând fragmentele (33), 
(31) şi bucata (85), dintre care, cel d'intâiu din <Delendum» 

ded. 42. Plahuţă esto scris în stil retoric, cel de al doilea din 

«Epistola către Voltaire» de Gr. Alezandrescu în stil tem- 

perat, iar cea din urmă (35) «Parnas» de Al. Donici, în stil 
simplu. Tipice însă prin simplitatea stilului lor sînt multe 
bucăţi din Creangă. Ast-fel dintre cele citate, cu deosebire 

caracteristice avem fragmentele (163) şi (164). 
De obiceiu, au stil simplu producţiile populare şi operele 

scriitorilor primitivi ; stil temperat, producţiile poetice și ope- 
rile clasice, iar stil retoric, operile din perioada de deca- 
denţă. Totuși această observaţie nu e justă decât în gene- 
ralitatea sa, și se pot găsi opere decadente în stil simplu, 
dar afectat, opere clasice în stil retoric, dar susţinut prin 

măreţia subiectului, și opere primitive în stil temperat, dar 

neintenţionat de autor. 
O aplicaţie interesantă în privinţa acestor forme generale 

de stil, putem face citând cele trei marșuri mai însemnate 
care s'au produs în literatura noastră: marșurile lui Câr- 
Iova, Jlureşanu şi Alezandri care, din punctul de vedere al 

intensității, au stiluri deosebite, deşi nu destul de tipice. 
Marșul oștirii române al lui Cârlova este scris în stil 

simplu (189): " 

Fraţii mei, copii r&sboiniei, ascultare mumei daţi ! 

Iată ceasul, mic şi mare armele să: 'mbrăţişaţi, 
Strigând toţi.într'o unire, 

Spre a mumei fericire: 
S'alergăm de obşte, fraţi! 

Cerul vouă vă deschide un drum foarte lăudat 
Ca să mergeţi cu pas mare către slavă ne'ncetat. 

Fie vout dar în minte 
Că Europa însă-şi simte 
In ce cale aţi intrat.
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Glasul Patriei să sune în auzul tuturor, 
Strigând vouă: «<Lenevirea rușinată sub picior!» 

Toţi acum cu o strigare, 

Spre a voastră înălţare, 
Să daţi mână ajutor. 

. 

Acea armă ruginită şi ascunsă în mormînt 
Braţele să înferbinte; easă iarăși pre pămînt! 

Tinerimea s'o ?ncunune 
Cu isbânzi și fapte bune; 
Pe ea facă jurămînt! 

Inaintea fie-cărui îndestul vaţi umilit; 
Indestul şi lenevirea cu greu somn v'a stăpânit; 

Acea soartă fără milă ” 
Sau de voe sau de silă, 

In sfârşit va slobozit. 

Priviţi slava de aproape; voi în urmă-i aţi călcat 
Şi pe fruntea fie-cărui raza ei a luminat; 

Deci la arme daţi năvală 
Şi pe rând eșiţi cu fală, 
Căci vulturul s'a nălţat! 

EI sub aripa-i vă cheamă şi vestește ca să ştiţi ' 
Că d'acuma înainte Nafie să vă numiţi. 

Deci d'acuma înainte 
Alergaţi cât mai ferbinte 
Laure să dobîndiţi. 

Intr'această cale sfîntă înfruntaţi ori-ce nevoi; 
Biruinţa pretutindeni să se ţie după voi, 

Şi strigaţi co glăsuire : 
«Slavă, dragoste, unire 
«In veci fie între noi!» 

Inainte-vă vrăşmașii să aplece fruntea lor, 
„Să-şi cunoască neputinţa ca să scape de omor; 

Dar atunci a voastră mână 
Spre ei fie mai blajină, 
Dându-le și ajutor.
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Bărbăţia şi virtutea aici încă se găsesc; 
Incă curge printre vine acel sânge strămoşese 

Ce la vreme se arată 
Şi nu pere nicivdată, 
Ca un dar Dumnezeesc. 

Pe câmpia românească, tot tăcere până când? 

Până când de arme plină să nu sune când şi când? 
Şi pe ?ntinsa ei lăţime 

Să nu easă cu iuţime 
Cetele mereu la rând? 

Aici şcoala biruinței într'o vreme a stătut, 
Ale căreia ruine se văd încă vechi de mult; 

Dar acum fără zăbavă 
Acea strămoșească slavă 

A să easă în minut. 

Glasul nostru strigând: <Arme!> pe strămoşi a deșteptat, 
Ale cărora ţărâne în morminte sau mișcat 

a lor umbre ?n veci tăcute 
Stau cât colo nevăzute, 

Privind steagul înălţat. 

Ce privire dulce mie! Steagul fâlfâe în vânt; 
Armele lucesc și slava ese iarăşi din mormiînt; 

” Tinerimea îndrăsneaţă, 
Mândră, falnică, măreaţă 

Uşor calcă pe pămint. 

Lacrimă de bucurie, curgi, ah! curgi neîncetat! 
Veacuri sînt de când ascunsă p'al meu pept tu n'ai picat. 

Arma, iată că luceşte! 
Slava iată că zîmbeşte! 

Steagul, iată-l s'a nălţat! 

«Răsunetul» lui J/ureşanu este scris în szil temperat (190): 

Deşteaptă-te, Române, din somnul cel de moarte 
In care te-adânciră barbarii tâi tirani. 
Acum ori niciodată croeșşte-ţi altă soartă, 

- La care să se 'nchine şi cruzii tăi duşmani.
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Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume 
Că'n aste mâini mai curge un sânge de Roman, 
Și cn a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumfător în lupte, un nume de Traian, 

Inalţă-ţi lata frunte şi cată 'n jur de tine 
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii! 
Un semn ei mai aşteaptă şi sar ca lupi ?n stână: 
Bătrâni, bărbaţi şi tineri, din munţi şi din câmpii. 

Priviţi, măreţe umbre, Mihaiu, Ştefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voştri strănepoțţi: 
Cu braţele armate, cu focul vostru ?n vine, 
Vieaţă ?n libertate ori moarte strigă toţi. 

Pe voi vă nimiciră a pismei r&utate, 
Şi oarba neunire la Mileov și Carpaţi; 
Iar noi, pătrunşi la suflet de sfinta libertate, 
Jurăm că vom da mâna să fim pururea fraţi. 

O mamă văduvită de la Mihaiu cel Mare 
Pretinde de la fii-și azi mână d'ajutor, 
Și blestemă cu lacrimi în ochi pe ori şi care. 
Ce'n ora de pericol sar face vinzător. 

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă, 
Ori-care star retrage din gloriosul loc, 
Când patria sa mamă, cu inima duioasă 
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc! 

N'ajunse iataganul barbarei Semi-lune, 
A cărei plăgi fatale și azi le mai simţim, 
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune; 
Dar martor ne e Domnul, că vii nu o primim! 

N'ajunse despotismul cu *ntreaga lui orbie, 
Al cărui jug din secoli ca vitele. purtăm, 
Acum se ?ncearcă cruzii, în oarba lor trufie, 
Să ne răpească limba; dar morţi numai o dăm, 

Români din patru unghiuri ! acum ori niciodată, 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă n simţiri;



207 

Strigaţi în lumea largă, că Dunărea-i furată 
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri! 

Preoţi, cu crucea ?n frunte! căci oastea e creştină, 
Devisa-i libertatea şi scopul ei prea sfint, 

Myvrim mai bine ?n luptă cu glorie deplină, 

Decât să fim sclavi iarăși în vechiu-ne pămînt! 

In fine, «Deșteptarea României» de 7. Alecsandri. este 
scrisă în stil retforie (191): 

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemișcare, 
N'auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător, 
Ce se 'nalţă pân! la ceruri din a lumii deşteptare, 

Ca o lungă salutare 
Cătr'un falnic viitor? 

Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate? 
Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfint și românese 

La cel glas de înviere, la cel glas de libertate, 
Ce pătrunda și răsbate 
Ori-ce suflet omenesc? 

Iată lumea se deșteaptă din adânca-i letargie ! 
Ea păşește cu pas mare cătrun ţel de mult dorit. 
Ah! treziţi-vă ca dinsa, fraţii mei de Românie! 

Sculaţi toţi cu bărbăţie, 
Ziua vieţii a sosit. 

Libertatea ?n faţa lumii a aprins un mândru soare, 
Ş'acum neamurile toate către dînsul aţintesc, 
Ca un cârd de vulturi ageri, ce cu-aripi mântuitoare 

Se cerc vesel, ca să sboare 
, Către soarele ceresc! 

Numai tu, popor Române, să zaci vecinic în orbire ? 
Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator ? 
Numai tu să nu ici parte la obşteasca înfrățire, 

La obșteasca fericire, 

La obştescul viitor? 

Până când să creadă lumea, o! copii de Românie! 
C'ori-ce dor de libertate a perit, s'a stins din voi? |
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Până când tot să ne plece cruda, oarba tiranie 
Şi la caru-i de trufie 

Să ne ?njuge ca pe boi? 

Până când în ţara noastră tot străinul să domnească? 
Nu sînteţi sătui de rele, n'aţi avut destui stăpâni? 
La arme, viteji, la -arme! faceţi lumea să privească 

Pe câmpia românească 
Cete mândre de Români! 

Sculaţi fraţi de-acelaş nume, iată timpul de frăţie! 
Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi 
Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie, 

Şi de-acum pe vecinicie 
Cu toţi mânile vă daţi! 

Hai! copii de-acelaș sânge, hai! cu toţi într'o unire, 
Libertate-acum sau moarte, să cătăm să dobîndim! - 

Pas, Români! lumea ne vede... Pentru-a patriei iubire, 
Pentru-a mamei desrobire 
Viaţa noastră să jertfim ! 

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare! 

Care vede 'n a lui ţară libertatea renviind; 
Fericit, măreț, acela care sub un falnic soare 

Pentru Patria sa moare, , 
Nemurire dobîndind. 

(Poesii „lărgăritărele“), 

$ 22.—30% Din punctul de vedere al calității, simţirea ori- 
ginală ce formează fundamentul unei concepţiuni poetice, 
poate îmbrăca iarăși trei forme generale de stil. Ast- fel ea 
din acest punct de vedere, poate fi: 

a) ştearsă şi concentrată, şi anume când printre elemen- 

tele particulare din a căror contopire ea resultă, predomină 
gândiri sau amintiri abstracte. In acest cas vocabularul 
este relativ sărac; construcţiile sintactice cuncentrate, dar 

simetrice; gândirile şi amintirile succedându-se prin ajutorul 
lor, într”o ordine cât mai strinsă și mai visibilă. Stilul care 
are aceste caracteristice și corespunde unei asemenea sim- 

ţiri cencentrate dar fără strălucire se numeşte concis.—Sim- 
ţirea originală mai poate fi:



209 

b) vie, senină, liberă, şi anume când în composiţia ei intră 
deosebitele elemente particulare—gânairi, amintiri abstracte, 
gândiri şi amintiri concrete, imagini, simţiri — în propor- 
ţii echivalente. Gândirile și amintirile abstracte sînt lumi- 
nate prin gândiri și amintiri concrete; gândirile și amin- 
tirile exacte şi schematice sint îmfrumuseţate prin imagini 
şi simţiri care transformă realitatea și O înviază. Stilul care 
are aceste caracteristice şi corespunde unei asemenea 'sim- 
ţiri originale, se numește figuraţ, -- ci 

In fine, simţirea originală mai poate îi: :-:: -...: 
€) strălucitoare, colorată, difusă, prin mulţimea imaginilor 

ce intră printre elementele, din a căror contopire ea resultă. 
In acest cas, vocabularul este extraordinar de bogat, cu deose- 
bire în termeni concreţi, construcţiile sintactice abundente în 
atribute și în noi întorsături de frase care să aprinză ima- 
ginaţia. Stilul care are aceste caracteristice și corespunde unei 
asemenea simţiri, se numește stil bogat sau:;magnific. 

Deşi unele concepţii cer un.stil mai concis, altele unul 
mai figurat sau mai bogat, totuşi, de.obiceiu, un poet între- 
buinţează, potrivit cu calitatea simţirii sale originale, care 
tinde să rămână identică cu ea însă-și, ori numai stilul con- 
cis, ori numai pe cel figurat, ori numai pe cel bogat. Gân- 
ditorii sînt ţinuţi să aibă un stil concis, sentimentalii unul 
figurat, iar imaginativii unul bogat. 

Dintre bucăţile citate până acum, «Bărăganul» lui AJee- 
sandri (36) e scris în stil figurat pe când <Vânătorile pe 
Bărăgan» de Al. Odobescu (38), «Răsbunarea lui Statu-palmă» 
de Alecsandri (51), mai cu seamă unde -poetul ne vorbește 
de promisiunile și de furia sălbatică a celor doi uriași, au 
stilul bogat. <Epistola către marele logofăt IL. Văcărescu» 
de Gr. Alezandrescu, mai cu seamă în partea de la început, 
este scrisă în stil concis; pe când în «Umbra lui Mircea la Co- 
zia» (94) de acelaș poet, mai cu seamă primele şi ultimele 
strofe sint scrise în stil figurat. Remarcabile prin bogăţia 
stilului lor sînt «Cântarea României» (110), <Poveste» de 
d. Delavrancea (176), «Noaptea paștelor» de 47, Odobescu 
(172) şi «Epigonii» de Eminescu (174). Referindu-ne la bucăţi 
cu conţinut analog, fragmentul din <Miron și Florica» (120) 
de d. Jacob Negruzzi este figurat, pe când fragmentul din «Moș 

Introducere în poetică. 14
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Nichifor Coţearul» (121) de IL. Creangă este bogat; «Cântec 
barbar: (128) de d. G. Coşbuc e bogat, iar “Rugăciunea unui 
Dac» (129) de Eminescu, este concisă. 

. Cu toată mulţimea exemplelor amintite până acum, e bine, 

credem, să cităm câte un exemplu nou'dar tipic pentru fie- 

care dintre cele trei feluri de forme generale de stil din 
punctul :de vedere al calităţii. . 

. Caracteristică prin concisiunea ei este. desorierea dru- 

mului şi rugăciunii lui Hiperion către Dumnezeu şi mai cu 
seamă răspunsul ce-i dă Dumnezeu, din poema «Luceafărul» 
de Eminescu. Concisiunea merge pe-alocurea până la ob- 
scuritate (192): 

Porni Luceafărul. Creşteau 
In cer a lui aripe 

Și căi de mii de ani treceau 
In tot atâtea clipe. 

-Un cer de stele de desupt, 

De-asupră-i cer 'de stele, 
„ Părea un fulger nentrerupt 

Rătăcitor prin ele. 

Şi din a haosului văi, 
“Jur împrejur de sine, 

" Văzu ca ?n ziua cea d'intii, 
Cum isvorau lumine, 

Cum isvorând îl înconjor 
Ca nişte mări, de-a'nnotul;— | 

El sboară, gând purtat de dor 
Pân”. piere totul, totul: 

Căci unde-ajunge, nu-i hotar, 

„Nici ochi spre a cunoaşte, 
. Și vremea cearcă în zadar 

i " Din goluri a se naşte. 

Nu e nimic şi totuşi e 
„O sete care-l soarbe, 

E un adâne asemene . 
Uitării celei oarbe. * 

uni t'— «De greul negrei vecinieii 
fa + Părinte, mă desleagă,
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Şi lăudat pe veci să fii, - 
Pe-a lumii scară ?ntreagă! 

«O cere- -mi Doamne, ori-ce preţ, 
Dar dă-mi o altă soarte; 

Căci tu isvor ești de vieţi - 
Și dătător de moarte, 

«Reia-mi al nemuririi nimb 
Şi focul din privire | 

Şi pentru toate dă-mi în schimb 
O oară de iubire. 

«Din chaos, Doamne,-am apărut E E 
Și m'aș întoarce ?n haos. E a 

Şi din repaos m'am născut... PI 
Mi-e sete de repaos. 

— «Hiperion ce din genuni 
Răsări cu- -o "ntreagă lume, 

Nu cere semne şi minuni 
Care n 'au chip şi nume: 

«Tu vrai un. om să te socoţi, 
Cu ei să te asemeni? . 

Dar piară oamenii cu toţi, 

Sar naşte iarăşi oameni! 

«Ei doar au stele cu noroc. 
Şi prigoniri de soarte, 

Noi nu avem nici timp, nici loc, 
Şi nu cunoaștem moarte, 

Din sînul vecinicului eri 
Trăeşte azi ce moare, 

Un soare de s'ar stinge? ncer! i: 
S aprinde iarăşi soare. - 

"«Părend în veci a răsări , 
„Din urmă moartea-l paşte, 

Căci toţi se nasc sprea muri 
Şi mor spre a se naște. -, 

«Iar tu, Hiperion, r&mâi 
Ori unde ai apune, 

Tu ești din forma cea dintii, 

Eşti vecinica minune. -
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Și pentru cine vrei.să i mori? 

* Intoarce-te, te: “"mdreaptă 

Spre-acel pămînt rătăcitor 

Şi vezi ce te aşteaptă?...» 

” (AL Eminescu «Poesii>). 

PI 

Un model de stil figurat este «Serisoarea» sau «Satira I», 
de Eminescu: (193). „i 

Când cu gene ostenite sara suflu 'n luminare, 
Doar ceasornicul urmează lunga timpului cârare; 

Căci perdelele *ntr'o parte când le dai, și în odae 

Luna varsă peste toate voluptoasa ci văpae, 

Ea din noaptea amintirii o vecie "ntreagă scoate 
De dureri, pe care însă le'simţim ca ?n vis pe toate. 

Lună tu, stăpâna mării, pe a lumii boltă: luneci 

„Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci; 

Mii pustiuri sehinteiază sub lumina ta fecioară, 
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de isvoară! 
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 

Când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate! 

Câte ţărmuri înflorite, ce palate și cetăţi 
Străbătute de-al t&u farmec ţie singură-ţi arăţi! 
Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti, 
Câte frunţi, pline de gânduri, gânditoare le priveşti! 

Vezi un rege ce *'mpânzeşte globu ?n planuri pe un veac, 

Când la ziua cea de mâne abea cuget! un sărac — 

Deşi trepte osebite le-au eșit din urna sorții, 

De-o potrivă-i stăpânește rază ta și geniul morții; 

La acelaș șir de patemi de-o putrivă fiind:robi 

Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi. 
Unul caută ?n oglindă de-și buclează al său păr, 
Altul caută în lume şi în. vreme adevăr. 
De pe galbenele file el adună mii de coji, 

A lor nume trecâtoare le însamnă pe răboj, 

Iară altu *mparte lumea .de pe scândura tărăbii, 

Socutind cât aur marea poartă ?n negrele-i corăbii. 
Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă 'n coate, 

Intr'un calcul fără capăt tot socoate şi socoate, 
Şi de îrig la piept şi *nchee tremurând halatul vechi 
Işi întundă gâtu ?n guler şi bumbacul în urechi; 
Uscăţiv așa cum, este, gârbovit şi de nimic, 

" Universul fără margini e în degetul lui mic!



213 

Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă, 

Noapte-adâne a veciniciei el în şiruri o desleagă 

Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe unde, 

Aşa el sprijine lumea și vecia într'un număr. 
Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri - 

Intr'o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de veacui . .. 
La "nceput, pe când fiinţa nu era, nici neființă, 

Pe când totul era lipsă de viaţă și voinţă: -. îi 
Când nu s'ascundea nimica, deși tot.era ascuns... .. .. ... 

Când pătruns de sine însu-și odihnea cel nepâtruns... i: 
Fu prăpastie? genună ? Fu noian întins Qeapă? -.. -.:.:.. 

Na fost lume pricepută şi nici minte s'o priceapă, LIREI 
Căci era un întuneric, ca o mare făr' o rază, - i 

Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochiu care s'o vază; 

"Umbra celor nefăcute nu *ncepuse-a se desface, 
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace! 

Dar de odat' un punct se mişcă... cel d'intâiu și singurt.. Tatăl 
Cum. din chaos face mumă, iară el devine tatăl. 
Punctu-acela de mișcare, muli mai slab ca boaba spumii, m 
E stăpânul fără margini peste marginile lumii. o 
De-atunci negura eternă se desface în fâșii, 
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii; 
De atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute 

Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute 
Şi, în roluri luminoase isvorând din infinit, 

Sînt atrase în vicaţă de un dor nemărginit, 

Iar în lumea asta mare noi, copii ai lumii miei, 

Facem pe pămintul nostru moşunoae de furnici : - 
Mieroscopice popoare, regi, oșteni şi împărați, a 
Ne succedem generaţii și ne credem minunaţi; . . i: 
Muști de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul : ia 
In acea nemărginire ne nvârtim, uitând cu totul. i i ta 
Cum că lumea asta 'ntreagă e o clipă suspendată, ! : 

1 ra i 
Că ndărătu-i -i şi mainte-i întuneric se arată. e 

. pa ) : DR: a 

    

Precum pulberea se joacă în imperiul unei rază, 
Mii de fire viorie ce cu raza încetează: : . . a 
Ast-fel în a veciniciei noapte pururea adâncă. .. .,. .,. 
Avem clipa, avem raza care tot mai ţine încâ... . aa e 
Cum s'o stinge, totul piere ca o umbră'?n, întuneric, .. e 
Căci: e vis al nefiinţei universul cel chimerie... | PE Ra
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In present cugetătorul nu-și opreşte a sa minte, 
Ci ?ntr'o elipă gându-l duce mii de veacuri înainte: 
Soarele, ce azi e mândru el îl vede trist Și Toş - 
Cum se 'nchide ca o rană printre nori întunecoși; 
Cum planeţii toţi îngheaţă şi s'asvârl rebeli în spaţ, 
Ei, din frânele luminii şi a soarelui scăpaţi; 
Iar catapiteasma lumii în adâne:s a înnegrit, 
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit; 
Timpul mort și ?ntinde trupul și devine vecinicie, 
Căci nimie nu se întâmplă în întinderea pustie, 
Şi în noaptea nefiinţei totul cade, totul tace, 
Căci în sine împăcată reîncepe-eterna pace... 

Incepând la talpa însă-şi a mulţimii omenești 
Şi suind în susul scării pân' la frunţile crăeşti, 
De-a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi, 
Făr' a şti să Spunem care ar fi mai nenorociţi.... 
Unul e în toţi, tot ast-fel precum una e în toate; 
De-asupra tutiirora' se rădică cine poate, 
Pe când alţii stând la umbră şi cu inima smerită, 
Neştiuţi se pierd î în taină e ca și spuma nezărită. 
Ce o să-i peşe soartei oarbe! ce vor ei, sau ce gândesc? 
Ca și vântu ?n valuri trece peste traiul omenes€. 

Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l — 
Ce-o să aibă din acestea pentru el bătrânul dascăl? 
Nemurire, se va, zice. "Este, drept că viaţa "ntreagă, 
Ca şi edera de-un arbor, de-o. idee. i se leagă, 
«De-oiu muri — își zice, m sine — al meu nume, o, să-l poarte 
«Secolii din gură ?n gură şi, lor duce mai, mai departe 
«De apururi, pretutindeni; în ungherul unor. crieri | 
«Și-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri! 

O sărmane! ţii tu minte câte ?n lume-ai auzit, 
Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? 
Prea puţin; de ici, de colo de imagini o făşie, 
Vre o umbră 'de gândire, ori un petec de-hârtie. . 

- Şi când propria ta viaţă singur n'o ştii pe ds rost, 
O să-şi bată alţii capul s'o pătrunză cum a fost?
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Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un veac 
Printre tomuri brăcuite aşezat, şi el un brac,. 

Aticismul limbii tale o să-l pună la cântar, 

Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari 

Şi te-o stringe ?n dot şiruri, așezându-te la coadă 

In vr'o notă prizărită sub o pagină neroadă. 

Poţi zidi o lume *ntreagă, poţi s'o sfarmi: ori ce ai spune, 
Peste toate o lopată de ţărână se depune. 

Mâna care-a dorit sceptrul universului, şi gânduri 
Ce-au cuprins tot universul, încap bine ?'n patru scânduri. .. 
Or să vie pe-a ta urmă un convoiu de "nmormîntarey 

"Splendid ca'o ironie, cu priviri nepăsătoare : 
Iar de-asupra tuturora va vorbi vr'un mititel, 

" Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el 
Sub a numelui tău umbră; iată tot ce te aşteaptă. 

Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă. 

Neputând să te ajungă, crezi cor vrea să te admire? 

Ei vor aplauda de sigur biografia subțire, 

„Care s'o "ncerca sarate că n'ai fost vr'un lucru mare, 
C'ai- fost un om cum sînt şi dînşii. Măgulit e fie-care . 
Că mai fost mai mult ca dînsul. Şi prostatecele nări: 
” Şi le umilă ori și. cine în savante adunări, 

"Când de tine se vorbeşte. S'a 'nţeles de mai nainte: 
C'o ironică: grimasă să te laude: 'n cuvinte. 

* Ast-fel: încăput pe mâna a ori-cărui, te: vor drege, 

- Rele-or: zice: că sint toate. câte nu: vor: înţelege... 

Dar afară de acestea vor căta. vieţei: tale 

Să-i: găsească pete multe, răutăţi; şi mici" scandale; 
* Astea toate te apropie de. dinșii. Nu lumina 
Ce în lume-ai revă&rsat-o, ci păcatele şi vina, 

- Oboseala, slăbiciunea, toate relela. ce: sînt 

Intrun. mod! fatal legate de. o: mână de. pămînt, 
“ “Toate micile. mizerii: unui. suflet cliinuit | 
Mult mai mult îi vor atrage decât tot' ce aii gândit: 

. . . . . . . . . . . . . . . .' . . .. . . . . . . . .. . 

" Intre ziduri; printre arbori 'ce se scutură de îloare, 
" Cum revarsă luna plină liniștita: ei splendoare! | 
„Și din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate,. 

“ Amorţită li-i durerea, le simţim ca ?n vis pe toate;



. 

216 

  

Căci în propria-ne lume ea deschide poarta ?ntrării, 
Şi ridică mii de umbre după: stinsul lumînării. - 

- Mii pustiuri schinteiază sub lumina ta fecioară 
Şi câţi codri-ascuna: în umbră strălucire de isvoară! 
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta. străbate, 
Când pluteşști pe mişcătoarea mărilor singurătate! 
Şi pe toţi ce ?n astă lume sint supuși puterii sorții, 
De-o potrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii! 
a 0 (AL, Eminieseu, <Poesii»). 

Caracteristic prin bogăţia lui e în genere stilul d-lui De- 
lavrancea. Iată un exemplu din «Noaptea» (194): 

_— sătât de r&vășite, de râsturnate,. de zăpăcite şi de moto- 
tolite sînt cărţile, scaunele, caetele, de note,. ţoalele şi hainele 
vechi, în odae, încât ai. putea crede că toate din prejurul meu, 
însufleţindu-se, s'au îmbătat Șau dănţuit.până au căzut leşi- 
nate unele pe masă, altele pe pat, altele spânzurate în piroa- 
nele cuierului, şi câte-va în mijlocul casii. Numai praful galben 
şi gros care înfășură odaca c'o pojghiţă neîntrerupiă, dovedeşte 
în ce linişte de cimitir se odihnesc toate lucrurile, între tava- 
nul cu grinzi negre şi cărămizile reci de pe jos. N 

E moină. Ştreşinile picură sfredelind încet și adânc zăpada 
albă şi lucioasă. In depărtare abia s'aud cocoșii vestind miezul 
nopţii. Zgomot trecător și trist. Tăcerea ş'a încheiat iarăşi o- 
dihna sa, ca și cum ar pregăti lumii o linişte eternă. Doar po- 
vestea streşinilor. se mai aude îndrugând atâta, melancolie în 
acelaș cântece monoton, în acelaș «pic, pie, pic», lipieios, moale 
şi metalic. In gura sobii câte-va lemne au pâlpâit, sau încins, 
au crăpat, s'au îndoit; au căzut, s'au sfărâmat, şi n'au mai r&- 
mas decât o grămăzuc de jăratie pe d'asupra „căreia tresare 
câteodată ca 'o: văpae: slabă și albăstrie. Cărbunii se închid şi 
se deschid, ca niște:ochi de aur,:sub cămașa lor de scrum găl- 
biniu. IE a ae E ra E 

«Noaptea scurtează vederea, îmbrobodind ochii cu adâncul în- 
tunericului; noaptea... urechile. aud creerul, îl ascultă, îl pân- 
desc, şi amestecă, nu știu în ce parte a omului, ceea-ce îi spune 
capul cu bătăile regulate ale inimii. e 

«Noaptea soarbe sgomotul nesuferit al trăsurilor, ocările do- 
bitocești ale oamenilor, convorbirile lor indiferente, rele, copi- 
lăreşti, veninoase, și adoarme sufletele cninuite ale ambiţioșilor, 
amuţește, gura flecarilor atâtor oratori carş s'aseamănă unii 
cu coţofenele ce-ţi împue.urechile, alţii, mai serioşi la “glas, cu
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„ morile odorogite, alţii mai i artişti, cu un studiu fără căpătâiu,. 
cântat pe un clarinet vechiu.... 

«Stomacul a râșnit o zi întreagă, gura a olevetit, picioarele 
au purtat greutatea trupului, mâinele au bănănăit, luându-se 
“după gură, creerul a ars pentru nişte idei vagi, uşurele, ne- 
guroase ca o lampă cu gaz prost'care face fum mult şi puţină: 

. lumină; vezi bine, dar, că după lupta zadarnică a zilii, noaptea 
e o bine-facere, o odihnă indiferentă și dreaptă - pentru. furni-. 
carul lumii. Noaptea, în dreptatea ci neîndurată, adoarme viaţa 
şi coborând-o mai 'jos de bestie o reduce în starea liniştită a 
pietrelor. 

«Noapte a fost la început... şi măritânău- -se dreptatea tihnită 
a materiei cu patima mișcării născocită de vecinicia vremii, a 
plăsmuit brutalitatea şi ncodihna vieţii. Şi domnia sa despicat 
în doc: ziua, comandă fierberea mişcării, noaptea pluteşte d'a- 
supra tuturora întunecimea liniştită ;.,. : 

(Delavrancea “ Trubadurul»). 

Ş 23. In afară de punctul de vedere al tonalităţii, inten- 
sităţii şi calităţii, originalitatea de simţire ce dictează for- 
mele generale de stil, mai poate fi privită şi din punctul de 
vedere al ritmului sau simetriei. Simţirea poate avea un ton, 
o intensitate, o calitate, dar mai poate fi mai ordonată sau 

mai desordonată, mai continuă sau mai abruptă. Gândirile 
și imaginele ce intră în composiţia ei se pot complini, echili- 

bra unele pe altele, se pot succede cu o ordine care să în- 
lesnească spiritul de a trece de la unele la altele cu cât se 
poate mai multă uşurinţă; sau, din contră, se vor, succede 
fără ordine, fără cumpănire, aci desvoltate, aci concentrate. 
In primul cas, vocabularul e, compus, din cuvinte, așezate 
într'o ordine. ce le face uşor de pronunţat, construcțiile sin- 
tactice sînt de regulă periodice dar pline de simetrie, unele 
membre nefiind desvoltate prea mult în paguba: altora, iar 

gândirile, amintirile, imaginile, simţirile se succed într'o or- 
dine strictă, care devine şi mai visibilă la analisă, iar forma 
generală de stil care are aceste caracteristice se numeşte 
elegantă. In al doilea cas, vocabularul e compus din cuvinte 
a căror succesiune le „face grele de pronunţat, ca şi când 
sar isbi unele de altele, construcţiile sintactice când scurte 
şi concentrate, când desvoltate. peste măsură, iar, gândirile,
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amintirile, imaginile, simţirile se succed fără ordine, iar 
forma generală de stil care are această caracteristică se nu- 
mește abruplă. 

- In afară de doă-trei pete, provenite mai cu seamă din pri- 
cina defectului de ritm putem considera ca un model de 
eleganță, admirabila elegie «Miezul nopţii» a lui Gr. Ale- 
zandrescu (193): a 

Aici p'aste ruine cu mândre suvenire 
Privese cum orizonul se umple de făclii, 

- Cum luna în tăcere s'arată să inspire 
Gândiri religioase Pai lui Apolon fii. 

Când tot doarme ?n natură, când tot e liniștire, 
Când numai e mişcare în lumea celor vii, 
Deșteaptă priveghează a mea tristă gândire, 
Precum o piramidă se *nalţă în pustii. 

Ai mei ochi se preumblă, pe dealuri, pe câmpie, 
Al meu suflet se ?nalţă pe aripi de-un foc sfînt.- 
In sboru-i se ridică la poarta de vecie, 
Căci nici o legătură nu are pe pămînt. 

“Speranţa mea din lume de moarte se precurmă, . 
„Treci ea precum trece un fulger p'între nor, 
S'a șters precum, şe şterge a vulturului urmă, 
„Când spintecă, văzduhul, în falnicul, său sbor.. 

De când pierdui părinţii trei erni întregi trecură, 
Trei erni, căci după erne vieaţa-mi socotesc, 
Căci zilele-mi ca earna de viscoloase fură, : 
Copaciu din miezul ernei ce. vânturi îl clătesc. 

Frumoasa primăvară acuma. se. grăbeşte. 
La caru-i să înhame pe zefirii ușori;. 
Pășeşte, şi pe urmă-i. verdeaţa, se iveşte. 
Şi, cerul: se. desbracă de viforoşii nori. 

Zetirul printre îrunze misterios suspină,, 
E. limpede-orizonul şi cerul luminos; 
A rîurilor şoaptă'... dar unda lor e lină: 
Tar sufletu-mi-e 'n valuri, n'am soare seninos.
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Căci închinat durerii, amara mea vieaţă 
D'atunci e pentru mine nisip. neroditor, 
Ce vara îl usucă, ce earna îl îngheaţă 
Pe, care flori nu află sermanul călător. 

Lăsat strein în lume, lipsit de ori-ce bine, 
Văzând că nu-mi rămâne plăcere pe pămînt, 
Vezând zilele mele de suferinţe pline, . 

„Pun mâna pe-a mea frunte şi caut un mormînt. 

Puţină vreme, încă şi i glasu- -mi se va stinge, 
“Şi inima-mi de-a bate în pieptu-mi va ?nceta'! 
Atunci fără 'ndoeală eu soarta voi învinge, 
Şi a vieţii taină în moarte voiu afla, 

(Gr. Alexandrescu, op. cit. <Meditaţii»). 

Stil abrupt găsim adesea în poesiile d-lui 4. Vlahuţă. Așa 
bunioară în bucata următoare «Din prag» (194): 

O, dar e mișelnie lucru singur zilele să-ţi curmi! 
Ce cumplit îmi vânturi mintea, şi cu ce *ndărjire-mi scurmi 
Fundul gândurilor mele, moarte, când îţi stau ?n faţă. 
Simt că "nnebunesc.. „ME turburi. Fugi cu neagra: ta povaţă! 
Inţeleg, împărăţia, ta, cu vecinica-i odihnă, 
Este singura-mi scăpare. — O să fiu acolo ?n tihnă: 
Nici urât, nici dor; nici cobea neprielnicilor gânduri, 
Nor mai răscoli cenuşa rece, ţintuită ?n scânduri. 
In sicriu dormi sonin de piatră. = Nici-un sgomot, nici-o grijă; 
Vermii nu te mai întreabă de-ai fost 'aur, de-ai fost schijă. 
Cap de geniu, ori de vită — toi o hârcă scofâlcită, 
Goală, — batjocoritoare. gură, pururea rânjită. 
$'o-să dorm, î în întuneric și în linişte eternă. 
N'o să'mi pese — căpătâiul” de-mi va fi: petroiu, ori pernă, 
De-mi va putrezi sicriul. și găteala de pe mine, 
Pentru galbenele:mi oase nu va fi nici; râu, nici bine. 
Neastâmpărații. şoareci dacă 'n capul: meu şi-or face 
Cuib, nesupăraţi' de nimeni, vor petrece-acolo n. pace. 
Poate-o lacrimă, pe piatra ce- mi: va coperi mormîntul. 
Va cădea din ochii. mamii: — poate scutura-va vântul: 
Mâţişorii vr'unei sălcii peste groapa mea — tot una. 
Plâns de mamă, plâns de creangă... tot nimic eu nu voi şti, 
Fie că ?n senin ori nouri, va sta soarele ori luna, - 

Fie că va da zăpadă, ori că earba, va ?nverzi,
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Insă, uite, — m& 'nspăimântă întunericul de veci; 

Ne *ntreruperea acestei linişti împietrite, reci: 

Să nu mai revin în vieaţă niciodată?.. Niciodată ?.. 
O, i-grozavă vorba asta!.. Limbă ne mai desgheţată, 

Humă ne mai încălzită de simţiri și de idei: 
Nu de moarte mă cutremur, — ci de'vecinicia ei! 

Viforoasă mi-e vieaţa, şi deşartă, și amară. . : 

Ce trudit mă simt sub cruda suferințelor povară!: 
Mi-i greu. capul, ca de-o noapte lungă, dusă ?ntr'o orgie. 

Parc' aş fi de- -un veac pe lume... O paragină pustie... 

Spulberatu-mi-s'a pân” și scrumul visurilor mele.. 

Ş'acum gândurile toate, ca de plumb, mi '1e simt grele. 

Mi-a r&mas inima rece şi 'mpietrită de durere, : : -. 
Și mi-i silă de-un prieten, de-un cuvînt de mângâere, 

De-o privire, ce-mi zimbeşte veselă, — de mine însu-mi. 

Ca un vânt — printre ruine — simt că-mi vâjie ?ntre tâmple.. . 
: E *ntunerie şi cenușă.,..— Tot aştept să mi se "ntâmple 
Vr'o nenorocire crudă, ca să mă mai miște-o.leacă,.. 

Să mai fulgere în noapte-mi, ea uritul să-mi mai treacă. | 

Ca să, mor! .. sa mă. întunee „pe vecie? .. Prea e crud.. 

Să nu mai gândesc „nimica, nici să văd, nici „Să aud?. 

Să nu "mai primesc, văpaea soarelui de primăvară, 

Ori să-mi r&coresc vieaţa la un amurgit de sară, .. 
Şi s'ascult, pe gânduri, doina — “trişca de la târlă, . 

în duiosul plâns al apei șopotind noapțea. pe, gârlă? ă 

  

A, e negrăit de lesne. să- i repezi un. a glonţ î în creer, Die 

Dar pe cer schintee luna, dar în earbă cânt'un greor, . 1... 

E-o mişcare, e un farmec, care "n; veci nu se mai curmă..., -.. 
Și când te întorci și cugeți, lung privind ce lași în urmă, 
Simţi că nu-i chip.să te saturi, ca irăi'i-o fericire. 

Primeşti ori-ce suferință - — dar.-eterna nesimţire, . . 

Nu. — Durerea -are-un capăt. — Moartea-ţi zice: Niciodată. a: 
Altă viaţă 2... Altă lume?.. i-o poveste minunată;, pi 
Insă, ca,să-i dea crezare, în, veci mintea-mi n'o. să poată. ie 
Eu o lacrimă. de-aicea nu mi-aş da-o' pentru, toată... ta a 
Nesfârşita fericire, din vieaţa de apoi. .. -. :...:.. : 

.. - Dia a ai Dică 

Câte-va lopeţi de: ţărnă. :.: Rămâi ţărnă 'şi gunoiul: :- .-:i
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Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi — un nume, 

Cai săpat la zidul nopţii — c'ai muncit să-ți scoţi în lume : 

Din al creerului sbucium, ca pe-un diamant, ideea. 

Urma fi-va-ţi cunoscută pe-unde ţi-ai purtat scânteca ... 

Ş'o scântee 'n alergare — e o rază... Mângâere!.. 
Dulce-i să ţi-o ştii la fundul vieţii pline de durere. 
Ah! fugiţi gânduri nebune, soli ai negrului mormînt! 

- Nu mă "ndur. — Pe cer sînt stele, — flori şi pasări pe pămint. 

apoi... e mișelnic lucru, singur zilele să-ţi curmi... 

Ți-i zadarnică ispita, moarte, — o, de. geaba-mi scurmi . 
Şi-mi mai vânturi mintea, — ?n lături, fugi cu neagra ta povaţă! 
Inaintea morţii mele, n moartea dragostei de viaţă! . 

(AL Viaiuugă, «Poesii»). 

$ 24, Aceste forme. generale! de stil se pot combina şi pot 
da ast-fel naştere la forme destil mai caracteristice. Aceste 
combinaţii sînt visibile și pot constitui un stil caracteristic 

numai când simţirea ce constitue fondul se presintă întru- 
nind cu claritate deosebitele caractere de tonalitate, inten- 
sitate, calitate și simetrie. In adevăr simţirea originală ce 
constitue fundamentul unei concepții poetice, poate avea în 

acelaș timp o tonalitate definită, și în acelaș timp o intensitate, 
calitate și simetrie tot așa de definită. In acest cas şi limba în 
care poetul se exprimă trebue să se presinte cu modificări 

care să traducă cu claritate aceste determinări clare ale sim- 
ţirii originale. Vom releva câte-va din formele caracteristice 

de stil pe care originalitatea de simţire cu determinări par- 
ticulare de tonalitate; intensitate, calitate și de simetrie le cere, 
plecând de la studiul câtor-va exemple. : 

D. Carageale în «Napasta» pune pe Ion, care tusose î înne- 
bunit în bătăi şi închis pe nedrept la ocnă, să povestească 
lui Dragomir şi Ancăi, cum a scăpat de la ocnă, în „modul 
următor: (195) i m 

IOX (ea iluminat) 

Vezi că s'a pogorit Maica Domnului la mine şi zice: pe cum 
că Ioane, când îi ajunge la fântână sub deal, o să-ţi easă înainte 

cine să te-aducă la mine şi să vii negreşit,.. să vii că eu te scap 

de .toţi dușmanii tăi, şi o să-i fie bine, că eu Maica Domnului,
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o să puiu stavilă între tine şi rele: relele să iu mai poată trece 
la tine, și nici tu să nu mai poţi trece la ele... (simplu) Aşa. 

. ANCA - 

Ei ? - 

„Iox 

Pe urmă, vere, m'am dus la fântâna de sub deal şi-am. pus 
doniţele jos... Ei! era frumos şi cald... şi era pădurea sin- 
gură..: doar într'o tufă fluera de departe o mierlă ... Numa 
din spre partea dealului, eacă-tă: că-mi ese înainte o veveriţă, — 
vezi, o trimisese Maica Domnului! — sta în faţa mea, în doă labe 
și se uita la mine drept cu ochii ei mititei și galbeni. Eu am 
dat s'0 prinz, când colo ea... ţuşt! a sărit pe-o cracă subţire 
de alun: acă se ?ncovoia craca și s'apleca cu ea până la pă- 
mînt, acă se ridica, aci se apleca! Eu, după ea, iar ea înaintea 
mea, în doă labe; se uita la mine... Ii selipeau ochii, vere, de 

parea era do5 schintei şi mă olieina eao' aşa. (face gestul) Am um- 
blat o zi întreagă: la urmă a perit şi am r&mas rătăcit ; d. . Da 
acuma o să mă due înapoi « acasă; * DE | 

" "ANCA 

„Unde acasă? . a 
aaa “TON 

„ La ocnă. 

Studiină siimfirea originală cuprinsă în această bucată, 
observăm că ea se presintă în mod cât se poate de clar cu 
patru caracteristice. Mai întâi, din punctul de vedere al în- 
tensităţii observăm că starea sufletească a persoanei ce vor- 

beşte e mai puţin intensă de cât elementele ce intră în com- 
posiţia ei. Povestitorul e absorbit de lucrurile ce povesteşte 
nu se gândeşte să îngrijască nici de succesiunea în care le 
comunică, nici de forma în care le îmbracă. De accea și forma. 
generală stilistică este simplă. Construcţiile sintactice şi 
vocabularul sînt firești dar. neîngrijite și familiare (196): 

Vezi că s'a pogorit Maica Domnului la mine şi zice:... pe 
cum-că, Ioane, când i ajunge la fântână; .:. o să-ți easă 'na- 

inte cine să 'te-aducă; . .. Pe urmă, vere, m'am dus la fântână; 
„+. Xuma 'dih spre partea deâlului; . ..'căâzid colo ea... fuşt!



a sărit; ,.. Eu după ea;...şi mă chema eacașa;... Da 
acuma.., 

"Pe lângă caracteristica clară a intensității, simplitatea, mai 
observăm, în al doilea rând, la această simţire originală o a 
doa caracteristică clară din punctul vedereal tonalităţii: hu- 
morul. Mila pe care ne-o inspiră Ion cu vorbirea lui simplă 

care nuţinteşte de loc la provocarea unui ast-fel de sentiment, 
este efectul humorului: familiaritatea vorbirii contrastează 
cu seriositatea adâncă a simţirii ce provoacă. De aceea și 
formele familiare ce întrebuinţează nu ne trezesc în suflet 
disposiţia sufletească uşoară ce ar corespunde unor aseme- 
nea forme. Reunirea simplităţii cu humorul dă naştere unei 
stări sufleteşti caracteristice, numită naivitate. Stilul carac- 
teristic corespunzător unui asemenea sentiment se numește 
naiv. 

Dar sentimentul cuprins în această bucată e mai complex 
prin faptul că pe lângă caracteristicele clare din punctul 

de vedere al intensității şi tonalităţii, mai. aro încă câte-o 
caracteristică tot atât de clară din punctul de vedere al cali- 
tăţii şi simetriei. Elementele ce dau conţinut acestui sentiment 
nu sînt nici prea concrete nici prea abstracte, pe de altă parte 

numărul celor mai concretenu precumpânește numărul celor 
mai abstracte. Construcţiile sintactice apoi, deși par fami- 
liare şi neîngrijite, totuși nu sint nici prea concentrate, nici 

prea desvoltate în deosebitele lor elemente. Ba încă, dacă 

le analisăm de aproape, vedem că se presintă cu oare-care 
simetrie, cu oare-care meșteșugire ascunsă, care ajută la ex- 

primarea sentimentului fără să-l întunece. Cu alte cuvinte 
găsim în această bucată o simţire echilibrată şi ritmică că- 
reia îi corespunde precum ştim, stilul figurat şi elegant 1). 

Această bucată e scrisă dar cu humor, simplu, figurat şi 

  

1) Ion, ca personagiu dramatic, trebue să se exprime simplu şi cu humor, adică 

naiv. Şi aşa ni-l represintă autorul, Autorul însă mai dă stilului propriu lui Ion încă 

o calitate, care aparţine şi care se găseşte la toate persoanele din; dramă, anume 

eleganța. După această eleganţă noi cunoaştem că lon nu vorbeşte, în numele lu; 

ca un poet liric, adică nu e o persoană reală, ci închipulită” de un poet, care acela 

e real. — In plus şi în mod excepţional autorul care e de regulă concis întrebuin- 

țează în acest pasagiu şi stilul figurat,
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elegant, pentru că ne face să simţim anume înșuşiri. în to- 

nalitatea, intensitatea, calitatea și simetria simţirii originale, 
însușiri care nu pot fi exprimate decât prin acele forme ge- 
nerale de stil. Aceste forme generale de stil se întrunesc, 
se' contopesc, pentru a da o singură formă stilistică mai 

caracteristică şi în acelaș timp mai frumoasă. Forma parti- 

culară stilistică în care deosebim cu claritate câte o caracte- 
ristică din fie: -câre din cele patru puncte de vedere ale to- 

nalităţii, intensității, calităţii și ritmului, se numeşte clasic. 
Stilul din bucata de mai sus este în acelaș timp naiv (sim- 
plu și humoristie) și clasic. - 

" O'formă generală de stil caracteristic este stilul energic, 
în care deosebim 'cu 'claritate 'împreunate stilul retoric şi 
cel concis. In acest stil caracteristic e scrisă bucata (129) 
«Rugăciunea unui Dac»; iar dacă stilul retoric se ailă cu 
claritate combinat cu stilul: bogat, atunci! 'dobindim 'stilul 

caracteristic numit vehement. In acest stil se află scrisă bu: 

cata (128) «Cântec barbar». - „i - 
Farmecul discursului ce-l face proletarul în cImipărat și 

Proletar» de Eminescu stă în energie la început: (197) 

...  Spuncţi- -mi ce-i dreptatea ? — — Cei tari se îngrădiră 

Oiiaverea şi mărirea în cercul lor de legi; . 

Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră 7 

"Contra celor ce dînșii la lucru-i osândiră i 
„ȘI le subjugă munca vieţii lor întregi... 

. 
Virtutea pentru dinşii — ea nu există, înse . 
V'o predică căci trebui să fiţi voi: brațe lari 
A statelor greoae ce trebuesc împinse 
Şi trebuesc luptate răsboaele aprinse! 

Căci voi murind în sânge ei pot să fie mari... 

Religia —- o frasă de dînșii inventată 
Ca.cu a ei putere să vă apese ?n jug, 

„Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată, 
După ce-amar muncirăţi miseri vieaţa toată, 
Aţi mai puria osânda ca vita de la plug? 

Minciuni și frase-i totul ce statele susţine, 
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin.
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Averea să le aperi, mărirea şi-al lor bine, 
Fi braţul tău înnarmă, ca să loveşti în tine, 
Și pe voi contra voastră la luptă ei vă mân'.,. 

Ei, îngrădiţi de lege, plăcerilor se lasă 
Și sucul cel mai dulce pămîntului îl sug, 
Ei cheamă 'n voluptatea orpiei sgomotoase 
De instrumente oarbe a voastre fici frumoase: 
Frumuseţile-ne tineri bătrânii lor distrug. 

Si de ?ntrebaţi atuncea vouă ce vă rămâne? 
Munca, din care dînşii se 'mbată în plăceri, 

Robia viaţa toată, lacrămi pe-o neagră pâne, 

Copilelor pătate miseria ?n ruşine: 
Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri... 

Sdrobiţi orândueala cea crudă și nedreaptă, 
Ce lumea o imparte în miseri şi bogaţi. 
Atunci, când după moarte răsplată nu v'aşteaptă, 
Faceţi ca ?n astă lume să aibă parte dreaptă 
Egală fie-care, și să trăim ca fraţi! 

Sfărmaţi statua goală a Venerei antice, 
Ardeţi acele pânze cu corpuri de ninsori! | 
Ele stârnesc în suflet ideea neferice 
A perfecţiei umane şi ele fac să pice 
In ghiarele usurii copile din popor. 

Din energic ce e, stilul devine apoi vehement în câte-va 
din strofele ce urmează: (198) 

Sfărmaţi tot ce aţiţă inima lor bolnavă, 
fărmaţi palate, temple, ce crimele ascund, 

Svârliţi statui de tirani, în foc să curgă lavă, 
Să spele de pe pietre până și urma sclavă 
Celor ce le urmează pân” la al lumii fund! 

Sfârmaţi tot ce arată mândrie şi avere, 
O desbrăcaţi vieaţa de haina-i de granit, 
-DE purpură, de aur, de lacrimi, de urât, 
Să fie un vis numai, să fie o părere, 
Ce făr'de patimi trece în timpul nesfârşit... 

Introducere în poetică, 13
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O aduceţi potopul, destul voi așteptarăţi, 

Ca să vedeţi ce bine prin tine o să eas'!— 

Nimie! Locul hienei îl Inâ cel vorbareţ, 

Locul cruzimii veche cel lin și pismătăreţ, 
Formele se schimbară, dar râul a rămas. 

Când energia sau vehemenţa sînt unite cu desordinea sti- 
lului abrupt avem atunci o nouă formă de stil caracteristică: 
stilul sublim *). Stilul sublim îl întâlnim tot în poema ci- 
tată mai sus și anume în descrierea arderii Parisului (199): 

Parisul arde 'n flacări, furtuna ?n el se scaldă, 

Turnuri ca facle negre troznesc arzând în vânt, 
Prin limbele de flacări ce ?n valuri se îrământ, 

Răcnete, vuet de-arme pătrund marea cea caldă, 

Evul e un cadavru — Paris al lui mormint. 

Pe stradele 'ncruşite de flacări orbitoare, 

Suiţi pe baricade de Dbulgări de granit, 
Se mişc! batalioane a plebei proletare 
Cu cușme îrigiene, cu arme lucitoare 
Şi clopote de-alarmă răsună răguşit. 

Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare, 

Prin aerul cel roșu femei trec cu arme ?n braţ 
Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară 

Şi sînii lor acoper —e ură și turbare 

In ochii lor cei negrii adânci și desperaţi... 

| (al. Eminescu <Poesii».) 

1) Sublimul ca îdee poate îmbrăca mai multe forme stilistice ge- 
nerale. Ast-fel avem în stil simplu clasicul exemplu (200): 

„Dumnezeu zise să fie lumină şi lumină fu“, 

In stii temperat avem strofa din «Luceafărul» în care Eminescu 
ne descrie drumul Luceaftrului printre lumile stelare către Dum- 

nezeu : (201) , 

Un cer de stele de desupt 

De-asupra cer de stele, 
Părea un fulger ne ?ntrerupt 

.. Rătăcitor prin ele. 

In stil figurat avem descrierea apusului de soare din «Scrisoa- 
rea III» de Eminescu: (202)
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$ 25. Formele generale de stil deosebite până acuma, pre- 
cum și cele caracteristice resultate din întrunirea lor, au 
infinite varietăţi, care de cele mai multe ori nu se pot ca- 
racterisa prin cuvinte, dar totdauna pot fi deosebite cu 
simţirea. In tocmai precum lumina albă se descompune în 
cele șapte culori, iar aceste culori, prin deosebite combina- 
țiuni, dau naştere la infinitatea de culori cu care se pot pre- 
senta lucrurile în natură, tot așa simţirea originală ce con- 
stitue fondul poesici se descompune în câte-va specii ca- 
racteristice, iar acestea la rândul lor se combină spre a 
da .naștere la infinitatea de simţiri originale ce constitue 
fondul original al poeţilor ce-au apărut Şi vor apare în de- 
cursul timpurilor. Și precum nu putem găsi cuvinte pentru 
cele mai multe dintre culorile co observăm în natură, deşi 
cu ochii le putem deosebi perfect unele de altele, tot aşa 
nu putem caracterisa cu cuvinte acele simţiri originale 
dar le putem deosebi cu perfectă claritate prin înţelegerea 
artistică. Dar această înţelegere artistică, care cere o îm- 

  

Pe când oastea se aşază, eată soarele apune, 

Voind ereştetele ?nalto'ale ţării să meunune 
Cu un nimb de biruinţă: fulger beng incremenit 
AMărginește munţii negri în întregul asfinţit — 

sau versurile din <Rugăciunea» de Gr. Alerandreseu: (203) unde 
vorbind de puterea lui Dumnezeu zice: . 

Cu tunelul din ceruri tu ocolești pămintul 
Infloreşti cu alura şi recoreşti cu vintul, 

s Eşti ciaţa ce ne-ai dat. 

In stil concis și elegant avem strofa din «Anul 1810» de acelaş 
poet: (204). 

. După suferiri crude inima se ?mpietreşte, 

Lanţul ce ?n veci ne-apasă uităm cât e de greu, 
Reul se face fire, simțirea amorţeşte 
Și trăese în durere ca m elementul meu. | 

Când sublimul însă nu e numai calitativ ci și intensiv trebue 
să îmbrace un stil retoric, concis şi abrupt. Tipic în acest sen- 
este exemplul citat şi de alţii din poema «Din Prag» de d Vla- 

huță: (205) 

Să nu mai revin în viaţă niciodată ? Niciodală? 
O! i-grozavă vorba asta! Limbă ne mai desgheţată, 
Humă ne mai încălzită de simţiri şi de idei: 
Nu de moarte mă cutremur, ci de teșnicia ei,
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preuuare a puterii de judecată cu o putere prea fină de 
simţire, nu se poate dobîndi decât prin studiul sîrguitor 
al marilor poeţi şi prin năzuinţa continuă de a deosebi fon- 
dul de formă şi de a pricepe stricta corespondenţă dintre ele 

B. Elementele stilului propriu zis. 

$ 26. Am găsit că fundamentul stilului propriu zis este 
“simţirea originală pe care poetul o pune în concepţia sa. 
După cum sînt caracterele acestei simţiri, tot ast-fel sînt 
şi formele generale de stil chemate s'o exprime. Formele 
generale de stil sînt derivate din simţirea originală a poe- 
tului și e condiţionată de ea. Dar această simţire originală 
sau originalitate de simţire este ea însăși un resultat al 
îmbinării mai multor stări sufletești particulare de deose- 
bite naturi: stări intelectuale sau idei, stări afective sau 
simţiri particulare, combinaţii ale imaginaţiei sau imagini, 
reproduceri ale memoriei sau amintiri. Așa fiind, e natural 
ca, precum simţirea originală a fost fundamentul din care 
s'au derivat deosebitele forme. generale de stil, tot aşa şi 
aceste stări sufletești ce o constituese să fie fundamentul de 
derivație al unor forme de stil, care fiind chemate să ex- 
prime numai stări particulare sufletești, vor fi particulare 
ca şi ele. Și fiind-că aceste forme particulare de stil dau 
expresiune numai unor elemente ale simţirii originale ce | 
condiționează stilul propriu zis cu formele lui generale, se 
înţelege de la sine, că ele nu pot fi privite în acelaș timp 
decât ca niște elemente ale acestor din urmă forme de stil. 
Formele particulare de stil sînt așa dar acele modificări 

ale limbii chemate să exprime deosebitele stări suflotești 
particulare din care se compune o concepție poetică, și care 
individualizează și scoate în evidenţă deosebitele forme 
generale de stil studiate până acum. 

Cunoscute sub numele de figuri ele au fost considerate 
totdeauna ca niște podoabe ale stilului propriu zis. Şi po- 
doabe sînt întru cât individualisează și dă strălucire unor 
momente din decursul exprimării poetice, cu resticţiunea 
numai, că ele nu pot avea, ca podoabele, o existenţă inde- 
pendentă de totul pe care-l împodobesc (afară numai dacă
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ele înși-le constitue un tot care dă expresiune precisă și 
clară unui sentiment fundamental) ci fac parte integrantă 
dintr'însul, decurg din natura lui, iau viaţă din el și pier 
odată cu dînsul. Şi e natural să fie aşa, din momentul ce 
ele dau forma unor stări particulare sufleteşti, care sînt 
numai niște elemente ale simţirii originale ce condiţionează 
întreaga formă stilistică. 

In adevăr, ceea ce se cere unei figuri totdeauna, este să 
misce sensibilitatea noastră într'un fel care să se potrivească 
cu sensibilitatea deșteptată de forma generală stilistică din 
care fac parte. Ori de câte ori vor întuneca această sensi- 
bilitate, ori de câte-ori o vor slăbi-o sau nu vor mări-o, 
figurile sînt sau rele sau de prisos. Figurile întunecă, slăbese 
sau nu măresc sensibilitatea ce trezeşte forma generală 
stilistică ori-de cite-ori nu vor îndeplini următoarele două 
condițiuni, analoage cu cele privitoare la limbă: 

1) Figura întrebuințată să nu ne isbească în mod neplăcut 
în mijlocul cuvintelor Şi construcţiunilor sintactice figurate 
sau proprii, prin care se exprimă concepțiunea poetului; 
cu alte cuvinte să facă o unitate împreună cu cele-l-alte 
elemente ale limbii și stilului întrebuințat de poet. 

2) Figura întrebuințată să exprime cu preoisiune şi cla- 
ritate, adică cu proprietate concepţia pe care poetul vrea 
s'o exprime; cu alte cuvinte să facă unitate nu numai cu 
cele-l-alte elemente ale formei, ci şi cu fondul. 

Aceste condițiuni se vor lămuri îndată ce vom analisa 
câte-va exemple din punctul de vedere al elementelor par-. 
ticulare stilistice ce cuprind. 

Gr. Alezandrescu în «Anul 1840», având tonalitatea sim-: 
țirii sale fundamentală, la înălţimea lucrurilor ce descrie 
($ 19 1%,b), întrebuinţează forma generală stilistică, caracteri- 
sată prin denumirea de stil sever. 

Să reproducem mai întâi primele trei strofe păstrînd forma 
generală stilistică ce corespunde cu tonalitatea simţirii 
fundamentale, dar lăsând la o parte formele particulare | 
stilistice care individualizează și scoate în evidenţă această 
formă. Atunci acele strofe ce se găsesc mai sus 181)) s'ar 
presenta ast-fel (206):
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să fim mai puternici decât durerea din pricina căreia oamenii se 

[desnădăjduesc, 
Să aşteptăm în linişte un ajutor întâmplător; 

Căci nimeni nu ştie și nimeni nu va putea să spună 

Ceea ce se va întâmpla în viitor. 

- Peste puţin timp poate va fi fericire înviorătoare, veselă în viaţă 
[liniştită 

Adesea, după mâhnire, se întimplă să fie bine; 

Şi adesea, după un suspin dureros se întâmplă o zîmbire fericită. 

Aşa zice tot omul, care are speranţe în viitor; 
Aşa ziceam și eu, pe când eram copil; 

Dar timpul trece 
Şi nădejdele pe care le avem întrun an, le pierdem în cel-l-att. 

Spre a reda tonalitatea simţirii ce caracterisează această 
bucată, am întrebuințat numai cuvintele și construcțiunile 
sintactice pe care le-ar putea întrebuința ori-cine, când ar 

avea să exprime acest şir de idei. Insă aceste cuvinte și 
construcţiuni sintactice urmează o anume ordine care este 
ordinea poetului şi care constitue forma generală stilistică 
ce corespunde cu tonalitatea simţirii ce constitue fondul bu- 
căţii. Ast-fel, ca să ne îndemne la curaj, în prima strofă, în- 

trebuinţează două frase exortative: «să fim mai puternici...» 
și «să așteptăm în liniște...» exprimând două stări de sim- 
ţire care se complinese una pe alta: «după ce ne vom arăta 
mai puternici decât durerea — să așteptăm în pace»; iar după 

ele, și ca o motivare a lor, urmează alte două frase expli- 

cative, care se complinese una pe alta şi a căror complinire 
se vede și în construcţia sintactică care e contrasă: «căci ni- 
meni, nu știe ceea-ce...; căci nimeni nu e în stare să spună 

-ceea-ce,..» In a doua strofă, posibilitatea că se va întâmpla 
-ceea-ce trebue să ne îndemne astăzi la curaj și care se exprimă 
printr'o proposiţiune ce ţine două versuri, se motivează ca 
şi în strofa întâi prin două frase care exprimă aceeași idee 
dar cu două forme: «după mâhnire, bine>; edupă suspin, bu- . . 
curie>. In a treia strofă însă poetul arată că acest curaj ni-l 
-dă numai aceia care speră în viitor, şi această idee o ex- 
primă printr'o frasă privitoare la toţi oamenii, și printr'alta
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privitoare la credinţa sa din copilărie. Spre a arăta că 
ast-fel sînt lucrurile, închee strofa cu ideea că nădejăile din- 

tun an le pierdem în cel-l-alt. Această ordine în desfă- 

şurarea ideilor care trezesc tonalitatea severă a unei sim- 
ţiri de speranţă și de îndoeală în bine-facerile existenţei, 
schifează forma generală a poetului. O schiţează, dar n'o în- 
dividualisează, n'o precisează, n'o pune destul în evidenţă. 

Spre deplina ei individualisare şi evidenţiare, poetul nu s'a 
mulţumit numai cu ordinea de mai sus în şirul ideilor şi 
îraselor, ci a luat în ajutor :) câte-va forme particulare de 

stil — câte-va figuri. ” 
Ast-fel spre a individualisa mai bine ideea din primul vers, 

în loc de cuvintele «să fim mai puternici», el a întrebuințat 
cuvintul «să stăpânim», în loc de cuvintele «din pricina că- 

reia oamenii se desnădujduese», a întrebuințat cuvintele «care 

pe om supune.» Dacă ne întrebăm acum, ce l-a îndreptăţit pe 
el să schimbe cuvintele şi să le modifice oare-cum înţelesul 
vom observa că sub cuvintele «să fim mai puternici»; putem 
înţelege în acelaș timp şi pe «să stăpânim», căci cel ce stă- 

pânește este negreșit «mai puternic.» Cuvîntul <a fi mai pu- 

ternie»> este mai cuprinzător decât «a stăpâni» și toemai pen- 
tu că înţelesul unui cuvînt se cuprinde în sfera înţelesului 

altui cuvînt, aceste cuvinte se pot întrebuința unul în locul 

altuia. Intrebuinţarea unui cuvînt în locul altuia se numește 
Agură de cuvînt sau trop (“stau = întorc); iar dacă această în- 
trebuințare e motivată, cum e aci, de faptul că înţelesul unuia ' 
se cuprinde în înţelesul celui-l-alt, unul fiind mai general 
și altul mai particular, tropul ce resultă se numește si- 
necdocă. Din acelaș motiv în loc de «din pricina căreia 
oamenii se desnădăjduese» poetul a putut să întrebuinţeze, 
cuvintele «care pe om supune», și «om» în loc de «oameni», 
căci cel ce «se desnădăjdueşte» trebue «să fie supus» de ce-vă 
sau cine-va, iar cine este <om» trebue să facă parte dintre 

  

1) Când zicem că poetul «nu s'a mulţumit» nu numai cu ordinea ideilor exprimate 
prin cuvintele şi construcţiile obicinuite, ci a «luat în ajutor» deosebite figuri spre. 
a da relief formei generale stilistice, nu vrem să zicem că el, în compunerea poc- 
sici sale, a procedat întocmai aşa. El şi-a compus poesia (poate) fără să-şi dea seama 
de mecanismul prin care forma se adaptează fondului, iar noi ne-am exprimat ast-fel 
numai spre a arăta dcosebitele operaţiuni ce constitue acest mecanism, dacă ar fi 
pus în lucrare în mod conştient şi analitic.
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«oameni». Aceste figuri de cuvinte însă decurg dintr'o par- 
ticularitate a concepţiei; căci ele n'ar fi putut fi întrebuin- 
ţate dacă poetul n'ar fi conceput «durerea» ca o ezistență 
însuflețită, care se ia la luptă cu omul şi care poate fi deci 
stăpânită când omul este mai plin de speranţe și mai pu- 
ternic, dar: care poate stăpâni pe om când el e mai decep- 
ţionat şi mai slab. 

Concepţiunile particulare în virtutea cărora se creează 
stări de conştiinţă particulare în concordanţă cu sentimen- 
tul iundamental şi care determină întrebuinţarea cuvin- 
telor sau ordinea lor se numesc figuri de cugetare. Concepţia 
durerii ca existenţa însufleţită este o figură de cugetare şi 
am putea-o numi personificare. Ea ocupă locul intermediar 
între metaforă, care e o figură de cuvînt prin care schim- 
băm accepțiunea unui cuvînt în virtutea unei comparaţiuni 
pe care o facem în mintea noastră, şi între prosopopee, care 
€ o figură de cugetare în virtutea căreia lucrurile nu sînt 
concepute numai ca fiinţe însufleţite, dar chiar puse să vor- 
bească şi să lucreze ca o fiinţă înţelegătoare omenească. 

Concepţiunile particulare, cunoscute sub numele de figuri 
de cugetare şi cari înriuresc asupra schimbării înţelesului 
cuvintelor şi asupra ordinei lor în exprimare, sînt datorite 
„unor puteri sufleteşti mai generale. Ast-fel concepţia durerii 
ca fiinţă însufleţită, care se luptă cu omul biruindu-l sau 
fiind biruită, n'ar fi posibilă 1 fără o putere sufletească de 
a cuprinde mulţimea infinită a durerilor într'o singură con- 
cepţiune: durerea ; şi 2% fără o putere sufletească de a trans- 
forma această concepţie într'un fel de ființă independentă 
de suiletul omului și în luptă vecinică cu el. Cu alte cuvinte 
două puteri sufleteşti generale au produs personificarea de 
mai sus, și anume: gândirea care reduce multiplicitatea ca- 
surilor individuale, la un singur cas tipic general, şi ima- 
ginațiunea, care însutlețeşte exagerându-i însușirile, resulta- 
tul gândirii. Aceste două puteri sufletești, la rândul lor, n'ar 
fi fost posibile, fără o anume putere originală de a simţi 
a poetului, care le-a determinat pe toate, constituind fondul 
tuturor. Ast-fel că, plecând de la fond sau înţeles către. 
formă sau expresiune, dovedim în acest exemplu, că simţi- 
rea fundamentală originală —cu caracter sever—a determi-
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nat gândirea şi imaginaţia; gândirea şi imaginaţia a determi- 

nat concepţia particulară a personilicării ; iar personificarea 

a determinat cele trei sinecdoce explicate mai sus 1). 

Spre a vedea însă dacă această determinare este reală şi 

necesară, trebue să ne întrebăm dacă formele particulare 
de stil întrebuințate contribuesc să individualiseze şi să evi- 
denţieze forma generală stilistică — stilul sever — și dacă 
printr'aceasta contribueşte Ia clarilicarea și precisarea sim- 
ţirii originale ce constitua fondul possiei; trebue să ne în- 
trebăm adică, dacă aceste forme particulare de stil îndepli- 
nesc condiţiunile specificate mai sus. 

De la prima vedere și fără vre-o ceveetare mai amănun- 
ţită, cel ce este deprins cu înţelegerea poesiilor — criticul 

literar — deosibeşte că versul (207): 

Să stăpânim durerea care pe om supune. 

este mult mai ezpresiv decât frasa (208): 

Să fim mai puternici decât durerea din pricina căreia oamenii 

[se desnădăjduese — 

“<A fi mai expresiv» însemnează a exprima mai clar și mai 

precis fondul—în ceasul de faţă simţirea originală fundamen- 
tală. Dar analisând, ne vom convinge îndată că această ex- 
presivitate, ce poate fi îndată băgată de seamă, se poate 

motiva. 

In adevăr, cele trei figuri do cuvint întrebuințate nu ne 
isbese în mod neplăcut în mijlocul celor-l-alte .cuvinte şi 
construcţiuni sintactice, ba încă, considerând că prin între- 
buinţarea lor construcţiunea sintactică se simplifică şi se 
concentrează, numărul cuvintelor şi volumul unora dintre 

ele se micşorează, fără ca înţelesul să se slăbească, putem 

1) Fiwurile de cuvînt de mai sus caracterisate ca sinecdoce, mai pot fi interpretate şi 

ca metafore. In adevăr, în casul de faţă relaţiunea dintre durere şi om poate fi asemănată 

cu aceea dintre om şi o fiinţă însufleţită şi duşmană. In virtuten acestei asemănări, 

care e derivată tot din faptul primordialalpesonificării durerii prin gândire şi ima- 
ginaţiune, sub influenţa energiei sentimentului fundamental, noi putem întrebuința 

în locul cuvintelor ce convin stării sufleteşti numită durere, cuvintele ce convin unei 

fiinţe însuflețite şi conştientă de dușmănia ei. Ori cum ar Îi interpretate însă aceste 

figuri, determinarea rolului :Jor în exprimarea concepţiei fundamentale se face în 
acelaşi chip. Am adoptat însă interpretarea de mai sus, fiindcă arată mai clar me- 
canismul de tcterminare a formei prin fond. |
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zice, că ne impresionează mult mai plăcut decât frasa din 
care ele lipsesc. Ast-fel figurile de cuvint întrebuințate 
de poet îndeplinesc prima condițiune enunțată. In acelaș 
timp ele exprimă cu precisiune și claritate, adică cu pro- 

prietate, concepţia poetului.; Căci numai prin întrebuinţarea 
lor figura de cugetare, în virtutea căreia durerea este con- 
copută ca o fiinţă însufleţită, devine posibilă și visibilă. Pe 
de altă parte, această figură de cugetare, la rândul ei, pune 
în evidenţă imaginaţiunea poetului și printr'însa simţirea lui 

originală serioasă, Căci când poetul concepe durerea ca ființă 
însufleţită şi ne exortează so stăpânim — pe ea care adesea 
supune pe oameni—el ne face să înţelegem că simte durerea 
mult mai energic: decât dacă ar concepe-o ca pe-o simplă 

stare sufletească. Deci figurile de cuvinte şi de cugetare în- 

trebuinţate clarifică şi precisează tonalitatea severă a sim- 

ţirii fundamentale — cu alte cuvinte aceste forme particu- 

lare de stil îndeplinesc şi cea. de-a doua condiţiune care 

îndreptățește pe poet să întrebuinţeze figuri. 
Odată însă ce am demonstrat că formele particulare de 

stil întrebuințate contribuese la clarificarea şi precisarea 

simţirii originale fundamentale, se înţelege de la sine, că 
în acelaș timp am demonstrat că aceste forme particulare 

de stil contribuese la individualisarea și evidenţiarea formei 
generale stilistice din care fac parte. Căci în adevăr, cuvin- 

tele <a stăpâni», <a supune», <om» sînt mai severe și mai 

energice decât cuvintele «a fi mai puternic», <a se desnă- 

dăjdui» şi «oameni» pe care le înlocuesc, De aceea şi forma 

gencrală stilistică severa întrebuințată de poet — este mai 
caracteristică decât aceeaprin care am reprodus aceeași 

idee, dar fără figuri. 
* Analisând în acest chip, cele-l-alte versuri din prima strofă, 
găsim iarăși mai multe figuri, determinate, ca și cele ana- 
lisate până acum, de aceleași puteri sufletești, lucrând mai 
energie sau mai moderat, dar necontenit în concordanţă cu 
sentimentul original fundamental. 

" Ast-fel: în loc de «linişte» găsim prin sinecdocă cuvîntul 
«pace» care are un înţeles mai particular, mai clar, mai 
precis, şi mai concordanţă cu vorbele din primul vers, unde 
se vorbise de lupta dintre om şi durere. ,
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- In loc de «ajutor întâmplător», găsim «ajutorul soartei», 

prin personificarea mulţimii întâmplărilor, într'o singură 

concepţiune, «soarta», care în acelaș timp le unilică pe toate 

întrun singur act de gândire, 
“In loc deforma afirmativă din versul al treilea şi al patru- 

lea, găsim forma interogativă care presupune o figură de 

cugetare — înterogaţia. In adevăr, această formă nu e ce- 
rută de trebuința de a ne face să înţelegem ceea-ce vrea să 
zică poetul, deoarece interogaţia nu se adresează nimănui; 

ea e întrebuințată de poet spre a arăta odată cu afirmarea 

unei gândiri, o stare particulară de sentiment: melancolia 

față de imposibilitatea omenească de a pătrunde tainele vii- 

torului. Această stare particulară de sentiment severă este 

în concordanţă cu simţirea originală fundamentală a poesiei, 
iar figura de cugetare ce o exprimă, individualisează forma 

generală stilistică în care poesia e scrisă. Insă în această 
interogaţie care e determinată de sentiment, se mai cuprind 

şi alte stări sufleteşti ce sint determinate de gândire şi ima- 
ginaţie, pe care le-am găsit conlucrând în versurile de mai 

"nainte și care sînt predominante în tot decursul poesici. 

Ast-fel în loc de «timpul viitor» poetul întrebuinţează prin 
sincedocă cuvintele mai determinate «ziua și anul viitor»; 
în acelaş timp le personifică înţelesul, așa că poate să în- 

trebuinţeze în loc de «ceea-ce se.va întâmpla», expresiunea 
«ce-o să aducă» care se obicinueşte vorbind de fiinţe însufle- 
ţite. Negreșşit că întrebuinţarea acestei figuri este îndrep- 

tățită prin faptul că exprimă cu mai multă claritate și pre- 
disiune simţirea fundamentală a poesiei, fără ca să ne is- 
bească în mod neplăcut în mijlocul celor-l-alte cuvinte și 
construcţiuni sintactice, ba încă producându-ne plăcere, când 

observăm concordanța lor cu acestea. 
Mai departe, în strofa a doua, intensitatea sontimentului 

de speranţă se mărește; ji fără de a înceta să fie sever» 
el se iluminează printr'o rază de bucurie. Această intensitate 
pune în mișcare cu deosebire imaginaţia şi sentimentul, şi 
apoi gândirea, care Ja rândul lor provoacă mai multe fi- 
guri de cuvînt și de cugetare, care dau expresiune clară şi 
precisă sentimentului fundamental al poesiei. Ast-fel în pri- 
mul vers în loc de «peste puţin timp», prin sinecdocă avem
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termenii mai concreţi și mai particulari «mâine, poimâine»; în 
loc de «va fi fericire înviorătoare, veselă» avem prin metfa- 
foră «soarele fericirii se va arăta vesel»; în loc de «în viaţa 
liniștită» avem prin continuarea metaforei (ceca ce consti- 
tue o alegorie), altă figură, privită de unii ca figură de cu- 
getare, — expresiunea «pe orizon senin». In versurile ce- 
urmează, imaginaţiunea, care a dat naştere acestui şir stră- 

lucitor de metafore, este covârşită de gândire, care deter-. 

mină două figuri de cugetare numite epifoneme sau sen- 
tenţe, şi exprimate fie-care printr'un vers. Innăuntrul acestor 

figuri de cugetare, găsim mai multe figuri de cugetare și de 

cuvînt. Ast-fel în loc de «se întâmplă adesea să fie bine» şi. 
«după mâhnire», prin personificure și metaforă avem «binele: 
ades vine» şi «pe urmele mâhnirii.» Şi tot prin metaforă, 
în loc de «zîmbire fericită» și «suspin dureros», avem «zimbire 
dulce» şi «amar suspin.» 

Tot ast-fel se explică și se justifică figurile din strofa a 
treia. In cele d'întâi două versuri avem mai întâi o figură 
de cuvînt determinată de imaginaţie. <Trăește în viitor» e 
pus prin metaforă în loc de <are nădejdi în viitor.» Apoi o 
figură de cuvînt determinată de gândire: cuvintele abstracte: 
«copilăria mea» sint puse în loc de cuvintele concrete cu 
care sînt în strinsă legătură: <eu, copilul», constituind figura 
numită 7netonimie, Pe lângă aceste două figuri de cuvint sau 
tropi, care schimbă înţelesul cuvintelor, mai avem o figură de 
cuvînt propriu zisă: repetițiunea: «şa zicea tot omul... Așa 
zicea odată...» determinată de sentiment și anume de acelaş 
fel de sentiment de melancolie, care determină şi interogația 
din strofa întâi. Ast-fel, în aceste două versuri, conlucră în 
mod egal puterile sufletești de gândire, imaginaţie şi sen- 
timent, determinând trei figuri, care dau expresiune simţirii 
ce constitue fondul poesiei. Dar tocmai din pricină că ele 
conlucrează în aceeaşi măsură, efectul acestor două versuri 
nu este așa de viu cum e acela al celor două versuri d'întâi 
din strofa a doua :) în care predomină imaginaţia; nici aşa 

  

(209) Mâine poimâne poate soarele fericirii 

Se va arăla vesel pe orizon senin.
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de intens ca în interogaţia de strofa întâi :) în care predo- 

mină sentimentul, nici aşa de incisiv şi concis ca în cele 
două versuri finale din strofa a doua 2) unde predomină gân- 

direa.— In fine, în fie-care din cele din urmă două versuri ale 

strofei a treia, avem câte o figură de cugetare: în primul, 
în loc.de <timpul trece», în care «trece» este întrebuințat în 
sensul abstract, avem «un an vine, frece şi alt-an îl 7oşte- 

neşte>, unde cuvintul «trece» are un înţeles mai concret, 

"şi unde avem 0 cnumeraţie, o figură de cugetare în virtutea 
“căreia o idee generală este înlocuită prin mai multe idei 
particulare în care se poate descompune. Această figură de 
cugetare este determinată pe de o parte de gândire, pu- 

“ere sufletească ce nu numai unește dar și descompune ideile, 
iar pe de alta de imaginație care determină pe poet să per- 
'sonifice «anul» și în acelaș timp să întrebuințeze verbele 
«vine», «trece», «moşteneşte» în sens metaforic. In cel din 
“urmă vers avem o antitesă, o figură de cugetare prin caro 

opunem 0 idee, o simţire, o imagine unei alte idei, simţiri 
sau imagini contrarii. In casul de faţă antitesa e determi- 
“nată de gândire, fiind-că poetul opune o idee: <într'un an 

avem nădejdi», altei idei contrarii «într'alt an le pierdem.» 

Această oposiţie de idei nu ar avea un efect deplin, nu ar 

da o expresiune fericită simţirii fundamentale a poesici, dacă 

împreună cu gândirea nu ar conlucra și imaginaţia care de- 
termină pe poet să întrebuinţeze în loc de cuvintele pro- 
prii, alte cuvinte cu înţeles metaforic, Ast-fel prin imaginaţie 

«anul» se personifică și atunci e! poate fi conceput că «dă» 
şi «ia> nădejdi. Antitesa devine mai clară, mai precisă și 
simţiroa severă ce constitue fondul poesiei se evidenţiază 
mai mult, fără ca vorbele întrebuințate în acest scop să pro- 
ducă un efect neplăcut. E de observat totuși, că poetul a 
fost nevoit de măsura versului să întrebuinţeze, în loc de 
forma obicinuită a cuvîntului «cel-l-alt», forma lui neobici- 

nuită «acela-l-alt», care nu face un efect tocmai plăcut. 

Dacă observăm însă că prin întrebuințarea acestui cuvint 
unirea cuvintelor prin care exprimăm antitesa devine mai 

1) (210) Căci cine știe oare şi cine îmi ra epune 

Ce-o să aducă ziua şi anul viitor? 

2) (211) Binele ades vine pe urmele mâhnirii 

Şi o zîmbire dulce dup'un amar suspin.
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armonioasă și . că întrebuinţarea lui a permis poetului să 
creeze metaforele «dă» și «ia» vorbind de «ani», metafore 
care permit poetului să exprime antitesa în mod mai concis — 
toate lucruri care ne produc un efect mai plăcut decât ne- . 
plăcerea ce ne-o produce cuvîntul «acela-l-alt>— putem scuza 
pe poet că a întrebuințat acest cuvînt, deși întrebuințarea 
lui rămâne totuși o imperfecţie. 

Analisa poesiei cAnul 1840» se poate continua mai departe. 
In tot decursul poesiei vom avea de constatat că deosebi-. 
tele figuri de cugetare și de cuvînt sînt determinate cu deo- 
sebire de gândire şi de imaginaţie, și au de scop să pună 
în evidenţă simţirea severă fundamentală a poetului. Această 
simţire severă constă într'o alternare de pesimism și opti- 
mism, de speranță și de descurajare, de entusiasm şi de în- 
doială, ce se îmbină la olaltă într'o simţire melancolică să- 
nătoasă. Fie-care figură de cugetare și de cuvînt tinde să-i 
dea expresiune și s'o scoată în relief. Aceasta însemnează 
că formele particulare stilistice întrebuințate de poet înde- 
plinese cele două condițiuni specificate mai sus. Ele dar sînt 
justificate și prin ajutorul lor cetitorul își poate însuși de- 
plin concepţia poetului. | 

Să analisăm acum bucata «Intristarea» (212) compusă tot 
de Gr. Alezandrescu, şi în care formele particulare de stil 
întrebuințate nu îndeplinese cele două condițiuni ştiute. Vom 
cita-o mai întâi toată spre a ne da seama bine de simţirea 
pe care poetul a năzuit s'o exprime în această bucată, și 
vom sublinia formele particulare de stil ce cuprinde: 

  

I NI - 
Al nopţii cer prea dulce „Ca Peniz făr' de moarte 
A sa răcoare lină Se naște-a mea durere, 
In înimă-mi aduce Şi pieptul meu să poarte 
O rază... Dar se duce Lovirea astei soarte 
Ca vintul ce suspină. F prea fără putere. 

II IV 

"Scârbit peste me&sură Fantomă plângătoare 
De sgomoiul cetăţii, Eu trec această lume 
Eu caut în natură Ca frunza plutitoare 
Un loc fâr' de murmură | Ce saltă până moare 
Supus singurătăţii. Pe țerm fără de nume.



V 

Când somnul se aretă 

La oameni sc aline 

Strigarea turburată 
Ce e asemănată 

Cun vuet de albine, 

VI 

Tovarăş de 'ulristare, 

Un câine, lângă mine, 
Prin urletele sale, 

Natura să răscoale, 

In aste locuri vine. 
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IX 

VII 

Fiinţă fără nume, 

Ce pastrii dai sbor 

Ce mirilor dai spume 
Ce omului dai lume 

Și apelor iîsvor! 

VIII 

Ce pui copaci pe munte, | 

Pe ceruri curcubeu, 

Necazuri pe-a mea frunte 

Ca furiile crunte, 

Slăvite Dumnezeu! 

Din bolta de mărire 
Coboară-te pe-un nor; 

Alin” a mea eimţire 

De rele peste fire, 

Ori voe dă-mi să mor! 

(Gr. Alexandrescu «Scrieri în versuri şi prosă».) 

Să reproducem acum această bucată numai în forma ci 

generală stilistică, fără formele particulare prin care acea 

formă se individualisează (213): 

1 

Al nopţii cer prea plăcut 

A sa r&coare liniştită 

ÎLE înveseleşte; 

Dar pe loc mE întristez iarăşi. 

II 

Scârbit foarte mult 

De viața orăşenească 

Eu caut în natură 

Un loc făr'. de murmură, 

Şi singuratic. 

IU 

Durerile mele după ce îucc- 

[tează, 

Reîncep iarăşi necontenit,   

Şi eu nu mai pot suferi 
Durerile neînduplecate, 

Căci sînt fără putere: 

IV 

Palid slab şi plângând, 
Eu trec prin această lume 

Și nu ştiu în cotro merg, 
Nici unde voiu muri. 

V 

Când oamenii dorm 

Si-şi uită 

De viaţa nelintştită 

Şi sgomotoasă, 

VI. 

Trist ca şi mâne - 

Un câine lângă mine



  

Prin urletele sale, VIII 

Ca să turbure liniştea, Care a făcut să crească copa- In aste locuri vine. [eii pe munte, 

VII - Să se îvească curcubeul pe 
Eu 7m& îndrept spre Dumne- | [cer, 

[zeirea neînfeleasă '  Şicare face să mise'ncrefească 
Care a făcul să sboarepăserile, [fruntea din pricina 
Să aibă marea spumă, [necazurilor 
Să trăească omul în lume Infiorăioare, 
Şi apele să isvorască,; | Şi mă rog de ea, 

IN 

Din cerul plin de mărire 

Să se coboare pe-un nor 
S'aline-a mea simţire 

De rele nesuferite, 

Ori să mă lase să mor. 

Fondul acestei bucăţi, așa precum reese mai cu seamă din 
strofele VII, VIII și IX, este o simţire serioasă, întristarea 
adâncă și plină de măreție, care pune faţă în faţă pe om 
cu Dumnegeu și-l face să ceară îndurarea cerească. For- 
mele particulare de stil trebue să dea expresiune clară şi 
precisă acestui sentiment prin intermediul deosebitelor pu- 
teri sufletești, — și în acelaș timp să nu ne impresioneze în 
mod neplăcut în mijlocul cuvintelor şi construcţiunilor pro- 
prii întrebuințate de poet. 

Chiar de la început şi fără multă cercetare, comparând 
bucata sub forma ei definitivă eu bucata desbrăcată de for- 
mele de stil particulare, observăm, că dacă aceasta din urmă 
ar avea particularităţile de simetrie (ritm, rimă, măsură) 
ale celei d'întâi, n'ar fi inferioară acesteia decât în strofele 
VII, VIII şi IX. In adevăr, numai în aceste strofe simţirea 
adâncă şi măreaţă ce constitue fondul poesiei reese ce-va mai 
clară și mai precisă. In adevăr, aposirofa (fiaură de cuge- 
tare prin care ne adresăm deodată și direct către fiinţe 
însufleţite sau neînsufleţite), prin care poetul se adresează 
Dumnezeirii, unită cu repetifiunea relativului Şi CU enume- 
rațiunea faptelor. care caracterisează pe Dumnezeu, şi care 
sînt puse în evidenţă prin întrebuinţarea metaforică a ver-
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bului <a da» — contribue să dea expresiune pe de o parte 
unei stări de sentiment mai adânci, pe de alta unei stări de 
îmaginaţiune mai măreţe — şi una și alta în concordanţă 

cu simțirea fundamentală, caracterisată mai sus, a possiei. 

Dacă totuşi această simţire nu reese destul de clară și de 
precisă, pricina e.că, pe lângă defectuositatea unor elemente 
inherente concepţiunii poetului (Dumnezeu dă spumă mă- 

rilor, dă lume oamenilor, dă necazuri înfiorătoare; să se 

coboare pe-un nor, ca să aline durerea poetului) mai găsim 
unele defecte în privinţa formelor. particulare de stil cu a 
căror importanţă ne ocupăm. Ast-fel poetul exprimă ideea 

din. strofa VII (214): 

(Dumnezeu care face) 

Să mi se mcreţească fruntea de necazuri 
Infiorătoare 

zicând :. | 

(Fiinţă fâră nume) ce pui 

Wecazuri pe-a mea frunte 

Ca furiile crunte. .... 

formă, care, cu toată intenţia poetului de a sensibilisa a- 
dâncimea simțirii, produce tocmai efectul contrariu, prin 

exagerarea şi incoherenţa ei. In adevăr, simţirea funda- 
mentală se turbură, pierde claritatea și precisiunea oi, din 

pricină că pe lângă apostrofa și enumeraţiunea care con- 
tribuese la această claritate și precisiune, poetul întrebuin- 
ţează mai mulţi tropi de naturi deosebite şi care nu se pot 
îmbina în aceeași expresie. Ast-fel el pune mai întâi prin 
metonimie causa (necazurile) în locul efectului (încreţirea) ; 
în acelaș timp întrebuinţează în mod - metaforic verbul «a 
pune», iar cuvintul «frunte», care fără metonimia  cuvîn- 
tului «necazuri» ar fi avut sensul propriu, îliea prin sinee- 

docă (partea pentru tot) în sens figurat (căci nu numai fruntea, 
ci întreaga fiinţă sufere necazurile). Această acumulare de 
tropi de naturi deosebite în aceeaşi expresie ne pune în ne- 
putinţă de a realisa în mintea noastră înţelesul lor figurat; 
şi atunci sîntem nevoiţi să luăm cuvintele în sensul lor pro- 
priu. Imaginea ce resultă dintr'această operaţiune (Dum- 
nezeu punând necazuri pe fruntea poetului) este însă nese- 

Introducere în poelică. 16
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rioasă, și de aceea simţirea fundamentală de întristare adâncă 

şi plină de măreție se turbură. Şi acestă turburare devine 
cu atât mai mare și mai supărătoare, cu 'cât poetul spre a 

ne face să simţim cât de fioroase sînt necazurile — idee care 
constitue un element fals al concepţiei. (necazurile ori cât 
de mari sînt simple necazuri) — face o figură de cugetare, 
o comparaţie: «ca furiile crunte», prin care. pune şi mai 

“în evidenţă falsitatea primordială a' acestui element. Prin- 
"tw'această comparaţie simţirea fundamentală se turbură, fi- 
rește, și mai mult, întru cât dă relief unei părţi din con- 
cepţie, care vine în contradicţie cu ea. - 

Să analisăm acum cele două strofe de la începutul bucății. 
Vom vedea îndată cât de defectuoase sînt din punctul de 
vedere al formelor particulare de stil, şi aceasta, din pricină 
că nu îndeplinesc cele două condițiuni ştiute. 

Mai întâi în ce privește prima condifiune. Poetul între- . 

buinţează în sens figurat expresiunile <prea dulce», «lină», 

«peste măsură» şi <făr' de murmură» în loc de «prea plă- 
cut», «liniștit», «foarte mult> și «fără sgomot». Câte patru 
expresiunile. ne isbesc în mod neplăcut în mijlocul celor- 
l-alte cuvinte, fiind-că nu fac unitate împreună cu ele. In 
adevăr, «prea dulce» este un epitet al «cerului» despre care 

poţi zice că e «dulce», dar nici într'un cas «prea dulce»; «lină» 
este un epitet pe lângă «răcoare», ceea-ce ne face să ne gân- 

dim că «r&coarea» este un fel de «apă» sau un fel de «vânt» 
sau o existenţă mișcătoare oare-care; «peste măsură» este 
un compliment pe lângă vorba «scârbit» care ea în ea însă-și 

conţine ideea de desgust «peste măsură»; iar «făr' de mur- 
mură» cuprinde cuvintul neobicinuit «murmură» în loc de 

«murmur» şi este aplicat ca epitet la «loc», ceea-ce iarăși 
e nepotrivit, fiind-că prin murmur înţelegem sau seomotul - 
liniştit al apelor, sau în sens figurat, şoptirea conținută a unei 
:mulţimi. Ast-fel aceste expresiuni nu se potrivesc şi nu for- 
:mează unitate cu cele- l-alte cuvinte nici prin înţeles și unele 
„nici prin formă; de aceea ne și impresionează neplăcut. 

Nici a doua condițiune nu este îndeplinită. In adevăr, în 
amândouă strofele numai două figuri indeplinesc această 
condiţie, și anume: metonimia «sgomotul cetăţii», (efectul)
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în loc de «viaţa orășenească» (causa), și în afară de perso- 
nificarea metaforică. «supus singurătăţii» în loc de «singu- 
ratic>. Numai ele se potrivesc. cu simţirea fundamentală 'a 
bucății. Această simţire ştim că este întristarea adâncă: ce 
poate îndemna pe om să ceară îndurare de la puterea dum- 

nezeească ce cârmueşte totul. Cine e «scârbit de sgomotul 
cetăţii» şi cine caută spre liniștirea lui <un loc supus sin- 

gurătăţii», trebue să aibă sufletul cuprins de un sentiment 
de întristare care, deşi la început nu este aşa de puternic, 

poate deveni, printr'o desvoltare naturală, tot așa de adâne 

precum îl dovedim: către sfârșitul. bucății. Prin urmare, 
acele două figuri formează o .unitate cu fondul întregei 
bucăţi şi servese să-l exprime cu mai mare claritate și 
precisiune decât dacă poetul ar fi întrebuințat expresiu- 
nile proprii «viaţa omenească» și «singuratic». 'Toate cele- 
“l-alte figuri sint defectuoase: nici una nu formează unitate 
cu simţirea ce poetul are intenţiunea să exprime. : Ast-fel 

sincedoca «prea dulce» (sensaţia plăcută și particulară de 
gust) în loc de «prea plăcută» (sensaţia de plăcere în ge- 
nere), nu are darul de a întări impresiunea de solemni- 

tate ce ne deşteaptă în minte ideea de «cerul nopţii», pe 

lângă care este pusă ca epitet; ba încă turbură acea im- 
presiune, care convine perfect sentimentului de întristare 
adâncă ce constitue fondul bucății. In acelaş cas este cea- 
l-altă sineedocă «lină» (termenul particular) pentru «liniș: 
tită» (termenul general), cu atât mai mult, cu cât termenul 

«lină», precum am văzut mai sus, nici nu se potriveşte cu 
ideea de «răcoare» pe care vrea s'o determine. Mai "nainte 

de a cerceta cele-l-alte figuri, să observăm că atât «cerul 
nopţii» cât şi «răcoarea nopţii» au fost luate în sens propriu, 
și în sens propriu ni le-am fixat în minte, cu atât mai mult 

cu cât figuraţiunea s'a aplicat numai asupra determinărilor 
lor. Deodată însă, în al treilea şi al patrulea vers, între- 
buinţarea metaforică a predicatului şi complimentelor <în 
inimă mi-aduce o rază».(poetul nai face şi o greșeală de limbă 
zicând «aduce»), ne face să personificăm subiectele, după ce 
le înţelesesem în sens propriu. Această bruscă schimbare nu 
poate să nu turbure înţelegerea noastră şi deci şi concep- 
ţia ce vrea să exprime poetul. Personificarea însă nu poate
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fi completă din pricină că termenul caduce» nu se potri: 
vește în sens metaforice cu «rază», căci de o «rază» nu pu- 
tem zice în mod metaforic că e «adusă», ci că ce trimisă», 
sau cel mult «svârlită». Această nepotrivire unită cu brusca 
intervenţie a personificării, nu ne dă putinţa să realisăm 
sensul figurat al cuvintelor, precum ar vrea poetul, şi ră- 
mânem pe jumătate la înţelesul propriu. Atunci nu mai pu- 
tem înţelege metafora «ruză» = bucurie, iar imaginea ce ne 
r&sare în minte este ridiculă (cerul nopţii şi răcoarea adu- 
când în inima 'poetului o rază), efect care nu e de loc în 
concordanţă cu simţirea fundamentală a: bucății. Tot aşa 
de fals e efectul frasei: «dar se duce» — se înţelege raza — 
«ca vântul ce suspină»>. Mai întâi, pentru că întrebuinţa- 
rea metaforică a lui. «se duce» când e vorba de o «rază» 
este nepotrivită: «ducerea» presupune o mişcare înceată, 
care poate îi urmărită cu privirea mai mulţă vreme, pe când 
“poetul ar vrea să ne facă să înţelegem, precum e și natural, că 
«raza piere» (= bucuria ţine doar o clipă). Inţelesul fals ce 
provine din întrebuinţarea metaforică a lui «se duce» este însă 
Și mai accentuat prin comparaţiunea «ca vântul ce suspină», 
deoarece vântul are o mișcare mult mai înceată decât raza. 
Din această pricină, iarăși nu ne putem realisa înţelesul figu- 
rat al cuvintelor și iarăși ni se deşteaptă în minte o imagine - 
ridiculă provenită din înţelesul propriu al cuvintelor, Ast- 
fel, în loc să înţelegem precum ar avea intenţiunea poetul, că 
bucuria ce-o simte în faţa naturii dispare deodată, şi întris- 
tarea iarăși îl cuprinde — în care cas figurile întrebuințate 
ar forma unitate cu simțirea fundamentală, — noi ne închi- 
puim imaginea barocă a unei raze care se duce, și care 
se duce ca un vînt şi, — ce-va mai mult — ca un vint care 
suspind!! Ce are a face efectul acestei imagini cu simţirea 
de întristare adâncă ce mână pe om să ceară îndurare de. 
la a-tot-puternicia lui Dumnezeu ? Evident, toate aceste 
forme particulare de stil sînt rele, pentru că ele nu indivi- 
dualisează, nu evidenţiază forma generală stilistică severă 
și m'o individualisează şi n'o evidenţiază, pentru că nu ox- 
primă cu precisiune şi claritate simţirea fundamentală ce 
vrea să exprime poetul, ba chiar o turbură și O nimiceșşte; -
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cu alte cuvinte, nu îndeplineşte a doua condiţie specificată 
mai sus. 

Ş 27. Originalitatea concepţiei face pe poat să aleag să, din 
nenumeraţii tropi şi figuri ce se pot face într'o limbă, acei 

tropi și acele figuri, care redau mai bine îelul particular al 

concepţiei; ast-fel originalitatea concepției trebue să dea 

naștere la tropi şi figuri tot așa de originale, ca şi concep- 

ţia însă-şi. Dacă concepţia poetului este mai abstractă, din 
domeniul mai mult al gândirii decât al imaginaţiei, atunci 
poetul va întrebuința mai puţine figuri și tropi sau va în- 
trebuinţa de acele figuri şi tropi în. care gândirea predo- 

mină mai mult ca de obiceiu (epifonema, antitesa de idei, 
ironia, sinecdoca, etc.). Din contră dacă poetul are o con- 

cepţie mai concretă, din domeniul mai. mult al imaginaţiei,. 

atunci el va fi condus să moditice limba mult mai mult, s'o 

stiliseze la fie-ce moment, întrebuinţând cât se poate mai mulţi 

tropi şi figuri, şi mai cu seamă de acel fel unde predomină 

imaginaţia ca putere determinantă (metafora, prosopopea,: 

hiperbola, metonimia, etc.). Dacă poetul are o concepție, în 

care atât elementele gândirii cât şi ale imaginaţiei sînt co- 
vârșite de stări sufleteşti] sentimentale, pasionate, 'violente, 

atunci el va întrebuința mai puţine figuri de cuvinte, dar 
foarte multe figuri de cugetare în care predomină violenţa 
pasiunii (interogaţia, exclamaţia, antitesa de sentiment, a- 
postrofa, obsecraţia, blestemul, etc.). Stilul propriu zis este 

dar un semn caracteristic al originalității poetului, iar în 
analisa formei po care o întrebuinţează un poet, numărul 
şi felul tropilor și figurilor trebue cu îngrijire cercetat și 
determinat, pentru ca cu ajutorul lor să caracterisăm ori- 
ginalitatea lui de formă, iar printr'însa originalitatea lui 
de fond. ia 

C. Incheerve. : 

Ş 28. Spre a-și întrupa concepţia sa originală, pootul. pe 
lângă vocabularul şi sintaxa obicinuită se mai serveşte de 
deosebite modificări ce introduce în limbă particularită- 
țile de stil propriu zis, 

Stilul propriu zis constă din:
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I. Forime generale de stil care dă expresiune sentimentului 
îundamental ce constitue concepţia originală a poetului; şi 

II. Forme particulare de stil (figuri) care dau expresiune 

deosebitelor stări particulare suiletești ce stau în directă: 

legătură cu acel sentiment. fundamental: . 
$ 29. 1. Formele generale de stil variază după: : 

1* Tonalitatea, 
2" Intensitatea, 

-- 3% Calitatea, 
4* Ritmul simţirii fundamentale originale. 

1%. După tonalitate, forma. generală. stilistică poate fi: 

a) comică, 
b) severă 

c) humoristică. 

Aceste forme generale . stilistice,. deşi deosebite, dacă sînt 
întrebuințate de acelaş poet vor avea ce-va comun între ele, - 

ce poate fi determinat prin cele-l-alte însușiri ale simţirii 
“tundamentale (prin intensitate, calitate, ritm). 

2 După intensitate, forma generală stilistică poate: fi: 
a) simplă, 

D). temperată, 

-6) retorică sau impetuoasă, | 

Aceste forme generale stilistice, deși deosebite, dacă sînt 
întrebuințate de acelaş poet, vor avea totdeauna ce-va comun 
între dinsele, ce poate îi determinat prin cele-l-alte însușiri 
ale simţirii fundamentale. (prin tonalitate, calitate, ritm). 

3 După calitate, forma generală stilistică poate fi: 

a) concisă, 
) figurată, 

6) magnificentă sau bogată. 

Aceste forme generale stilistice, deși deosebite între ele, 

dacă sînt întrebuințate de acelaș poet, vor avea ce-va comun 

între dinsele, ce se poate determina privind forma stiliştică. 
din punctul de vedere al tonalităţii, intensității și ritmului. 

4* După ritm, forma generală stilistică poate fi: 
a) abruptă, : 
) elegantă. ” 

$ 30, Când forma generală stilistică a unui. poet va pre- 
scnta împreunate cu claritate câte una din caracteristicele
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corespunzătoare tonalități, intensității, calităţii şi ritmului, 

zicem că acea formă generală stilistică este clasică. 

$. 31. II. Formele particulare de stil dau expresiune deo- 

sebitelor stări particulare sufleteşti, din a căror sintesă r&- - 

sare simţirea fundamentală. Ele mai pot fi considerate și . 

ca elemente ale stilului propriu zis, pentru că în acelaș timp 

individualisează și evidenţiază formele stilistice generale. 

Elementele stilului sînt figurile. DE 

Ori ce figură, fie trop, figură de cuvint propriu zisă sau 

figură de cugetare, poate fi întrebuințată de poet, cu două 

condițiuni: Si o: 

1. Fioura' să nu ne isbească în mod: neplăcut în mijlocul 

celor-l-alte cuvinte şi construcţiuni sintactice proprii sau 

figurate, ci să facă unitate împreună cu ele. 

2. “Figura să exprime cu precisiune și claritate, adică cu 

proprietate, concepţia pe care poetul vrea s'o exprime, a- 

dică să fie în concordanţă cu fondul, făcând unitate cu el. 

$ 82. Aplicația. Adevăraţii poeţi în poesiile lor bune, ori 

cât de săraci sau ori-cât de bogaţi în figuri ar fi, ori-cât 

de îndrăsneţe sau modeste. figuri ar întrebuința în expri- 

marea concepţiei lor originale, nu fac nici o greşală având 

multe sau puţine figuri, figuri exagerate sau timide. Căci 

dacă poetul adevărat întrebuinţează figuri multe şi exa- 

gerate, el nu face aceasta spre a ne înșela cu strălucirea for- 

mei sale. Mulțimea figurilor şi îndrăsneala lor îi este dic- 

tată de însuşirile fundamentale ale concepţiei sale însă-și 

Şi din contră, dacă el întrebuinţează puţine figuri și fără 

strălucire, aceasta n'o face pentru că nu e poet puternic, 

dar pentru că felul particular al concepţiei sale, ori-cât de 

adâncă ar fi ea altminteri, cere numai niște ast-iel de mo- 

dificări modeste ale limbii. Cu totul din potrivă stă lucrul 

cu poeţii cei falsi sau cu poeţii cei adevăraţi când scriu 

fără inspiraţie adevărată. Şi unii şi alţii întrebuințează fi-, 

gurile pentru ele înşi-le. Ei nu se întreabă, dacă ele trebue 

să corespundă sau nu unei concepţii fundamentale din care 

să se derive. Corcepţia chiar e de prisos. De aceea ori-cât. 

de strălucitoare şi ori-cât de multe sau ori-cât de cumpătate. 

și de restrînse la număr figuri vom găsi în producţiile lor,să 

ne păzim de a fi înșelaţi. Prima noastră grijă e de a ne în-
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treba, dacă ele dau expresiune unei reale concepţii poetice. 
Din momentul ce constatăm această lipsă, ori-ce formă par- 
ticulară de stil nu are nici o valoare. 

Gr. Alezandrescu este un poet foarte neegal. Tsbuteşte mai 
totdeauna în poesia didactică, mai rar în oda eroică şi ele- 

gie şi foarte rar (şi poate chiar niciodată) în poesia erotică. 
Am văzut mai sus ce multe figuri întrebuinţează acest poet 

în strofele ce am analisat în elegia. «Intristarea», și cât de 
puţin -isbutite sînt: mulţimea figurilor nu.poate să dea nici 
o valoare poetică unei composiţiuni lipsite de concepţie. Să 
cităm acum o bucată din «Epistola d-lui maior Voinescu II» 
de acelaș poet (215): a 

In zadar mai dăunăzi am .vrut prin poesie 
Să scap de-o bagalelă, de-o mică datorie, 
Și-am arătat acelui care cerea parale, 

Că viaţa este scurtă şi vrednică de jale; 
Că aurul, argintul, metaluri păcătoase, 

La omul ce-o să moară nu sînt trebuincioase, 

Că averea n'o ducem în lumea viitoare; 
I-am fâgăduit încă o elegie mare, 

- Care pe larg să-i spue, curat să-i dovedească 
Cum trebue averea să o despreţuească; 

Și versuri din grămadă i-am dat, ca să- -şi aleagă 
Dar: toată-a mea'silință 

„A fost cu neputinţă. . 
Puterea armoniei să-l fac so înţeleagă . .. 

(Gr. Alexandrescu pSerieri în versuri şi presă? 

O analisă cât de sumară a acestei bucăți ne duce la con- 
vingerea că farmecul ei poetic, care constă dintr'un /229207 

sănătos nu provine decât din pricina ideilor înșirate de poet 
în forma stilistică generală: pe care am numit-o humoris- 
tică (Ş 19), nici de cum din pricina figurilor. In adevăr, în 
toată bucata abia găsim dout-trei expresii figurate şi care, | 
de altminteri, se găsesc şi în prosă. Ce-va mai mult: cele mai. 
multe din aceste expresii figurate slăbese impresia pe care. 
vrea s'o facă poetul. Efectul bucății poetice provine din 
înlănţuirea ideilor, din tonalitatea și concisia formei gene- 
rale stilistice care exprimă.cu precisiune şi claritate con-
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cepţia reală și originală a poetului fără ajutorul formelor 

particulare. 

Eată acum un exemplu de bucată poetică, în care, din. contră, 

exagerata bogăţie şi îndrăsneală a figurilor contribue la in- 
tensitatea efectului poetic, prin faptul că acele figuri cores- 
pund unei concepţiuni reale a poetului, iar nu sînt plăsmuite 
numai pentru ele înși-le. In adevăr, rar se găsește un mai mare 

lux de figuri, o mai mare îndrăsneală în plăsmuirea lor, ca 

în mare parte de splendida baladă populară «Mioriţa» din 
Colecţia de poesii populare a lui V.. Alecsandri (216): 

— Oiţă bârsană, 
De eşti năsdrăvană, 

Şi de-o fi să mor 
In câmp de mohor, 

Să spui lui Vrâncean 

Şi lui Ungurean, 
Ca să mă îngroape . 
Aicea pe-aproape, 

„In dosul stânii, 

„Să mi-aud cânii! . 
Asta să le spui; 

Iar. la cap să-mi pui 
Flueraş de fag, | 

"Mult zice cu drag; 

Fiueraş de os, 

Mult zice frumos; 

Flueraș de soc, 

“Mult zice cu foc! 
Ventul când a bate 
Prin el a r&sbate 
Şi-oile s?or strînge, 
Pe mine nvor plânge 

Cu lacrămi de sânge! | 
Iar tu de omor 

Să nu le spui lor. 

Să le spui curat : 
Că m'am însurat 

C'o mândră crăeasă - 

“A lumii mireasă; 

Că la nunta mea   

A căzut o stea; 
Soarele şi lună . 
"Mi-au ţinut'cununa;: 

Brazi şi pâltinaşi 

I-am avut nuntași;.. 
Preoţi, munţii mari, 

Pasări lăutari, 

Păsărele mii 

Şi stele făclii!. 
Iar dacă-i zări, +. 
Dacă-i întâlni 

Măicuţa bătrână 
Cu brâul de lână 
Din ochi lăcrămând, 

“Pe câmp alergând, 

Pe toţi întrebând 

Şi la toţi zicend: 
<Cine-a cunoscut, 

«Cine mi-a văzut, 

«+ Mândru ciobănel . 

«Tras printr'un înel, , 

i «Feţişoara lui, 
«Spuma laptelui Fă 
«Mustăcioara lui, 
«Spicul. grâului; 
«Perişorul lui; 
«Pana Corbului ; ' 

«Ochișorii lui, - * 
«Mura câmpului?» — 
Tu, mioara mea,
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Să te 'nduri d2 ea! 1 * A'căzuto stea;. 
" Şi-i spune curat, Cam avut nuntaşi 

Că m'am însurat . „+ Brazi şi păltinași, 
Cu-o fată de craiu Preoţi, munţii mari, 

"Pe-o gură de raiu; Pasări: lăutari, 
- Iar la cea măicuţă Pâsărele mii 

Să nu-i spui drăguță, |. Şi stele făclii! 
_Că la nunta mea | 

Intensitatea. simţirii originale- a Moldoveanului care pre- 

simte că va fi ucis de soţii sâi, dragostea'lui duioasă şi se- 

nină pentru oile și câinii lui, liniştea lui în faţa morţii; 
deplina sinceritate cu care simte durerea adâncă a mamei 

sale, şi mila fără sbuciumare de durerea ei, sînt admira- 

bil exprimate prin figurile întrebuințate de poetul popular. 
Prosopopeea prin care face mioriţa să cugete şi să vorbească 

ca o ființă omenească, personificările fluerului care va cânta 
«cu drag», «duios» şi «cu foc» la capul celui care se va 

odihni în mormînt; splendida alegorie prin care înfăţişează: 

moartea lui ca 0 nuntă. la care ia parte, prin îndrăsneţe şi 

minunate personificări şi metafore toate puterile măreţe ale 
naturii; șirul de metafore prin care mama desnădăjduită 

descrie frumuseţea fiului stu, — toată această bogăţie de 

figuri îndrăsneţe nu jienesce întru nimic simţirea fundamen- 

tală de duioşie. şi seninătate a piesei. Ele isvorăse din ea 
și-și iau puterea din din ea, sigur și ne silit. 

In fine, ar mai trebui să cităm un exemplu analog cu (215) 
spre a arăta că formele generale de stil, care pot exprima 
o concepţie dată, fără să întrebuinţeze figuri, nu sint de 

ajuns spre a face efect poetic când poetul n'are nici o con- 

cepţie. Este destul însă să amintim, între altele, bucăţile (8) 
şi (18) în care se poate vedea cu prisos în ce constă pro- 
saismul lor. Prosaismul lor constă în lipsa de concepţie poe- 

tică, lipsă pe care autorii nici măcar nu încearcă să o aco- 
pere cu ajutorul figurilor, — fapt de care nici nu trebue 
să-i mai învinovăţim, 

Ast-fel forma, care are cea mai mare însemnătate la ex- 
primarea fondului, n'are nici o valoare din momentul ce . 
fondul lipseşte.
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e D. Ezerciţii. 

Exereiţiul 9.--Să se analiseze următoarele bucăţi arătându- 
se: 1) ce stări:sufletești cu deosebire exprimă formele par- 
ticulare de stil și printr'aceste stări sufleteşti la ce simţire 
fundamentală dau expresiune; 2) în ce forme generale de stil 
sînt scrise; 3) care sînt causele că formele generale de stil ale 
unora din ele nu sînt destul de clare și precise; 4) care înde- 
plinesc mai puţin condiţiile pe care trebue'să le îndeplinească 

formele particulare de stil. 
I 

MAI AM UN SINGUR DOR *). 
Mai am un singur dor: 

In liniştea serii 

Să me lăsaţi să mor 

La marginea mării! 

Să-mi fie somnul lin 

Şi codrul aproape; 
Pe 'ntinsele ape 

Să am un cer senin. 

Nu-mi trebue flamuri, 

Nu vroiu sicriu bogat, 
.Ci-mi împletiţi un pat 

Din tinere ramuri. 
Şi nime ?n urma mea 

Nu plângă la creştet, 

Doar ţoamna glas să dea 
Frunzișului veşted. 

* Pe când cu sgomot cad 

Isvoarele *ntr'una,   
II 

Alunece luna : 

Prin vârfuri lungi de brad. 
Pătrunză talanga 

Al serii rece vânt; 

"De-asupră-mi teiul sfânt 

Să-și scuture creanga... 
Cână n'oiu mai îi pribeag, 

De-atunci înainte : ! 

Mor troeni cu drag 

Aduceri aminte ; 

Luceferi ce resar 

"Din umbra de cetini,! 

Fiindu-mi prietini 

O să-mi râsară iar. 

Va geme de patimi 

AL mării aspru cânt, 
Ci eu voiu fi pămînt 

In singurătate-mi- 
(AI. Eminescu „Poesii”). 

TIBERIU LA CAPREA 2). 
. . . .. .. . e. 

Când fu în susul prăpăstiei, el întinse peştele spre Tiberiu şi, 

cu vocea-i rustică, zise: 

— Salutare, Cesare, servul t&u sți o oferă acest dar allui Neptun, 

scos chiar acum din adâncurile mări). . 

Drept r&spuns, împăratul intrâ într'o furie oarbă, nepotrivită cu 

firea. lui reservată și stăpână pe ea însă-și: 

1) (213). 
2) (213).
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— Cum ai îndrăsnit, miserabile, să te ridici până la mine? — îi 

strigă el, ameninţându-l cu băâţul ce avea în mână. Opriţi-l! ares- 
taţi-l! A! ai voit să crezi că te poţi sui acolo unde nimeni alt n'a 
cutezat să pue piciorul, nici prin minte ? Ei bine! vei plăti scump 
îndrăsneala de-a fi avut o asemenea idee... Și, mai întâi, pe unde 
ai venit? ce drum ai urmat?... Există vre-o cărare pe care se 
poate atinge culmea acestor înălțimi? Dacă ţii la zilele tale, vor- 
beşte fără ?nconjur!... Și-apoi de cine mai eşti însoţit, căci sin- 
gur mai putut întreprinde? Cum se numesc tovarășii tăi? Ce gân- 
duri au şi unde se ascund în acest moment ?... Urcat-au prăpastia 
cu tine sau se ascund în dosul stâncelor ? Răspunde mai iute, daca 
nu vrei ca moartea ce te adastă să nu fie spăimântătoare! A! ai 

voit să-mi aduci acel pește plocon?.... Minciuna e învederată, căci 

pentru aşa mic lucru nu se expune cine-va la aşa mari pericole? 
Altul a trebuit, prin urmare, să fie scopul tău !...' Incă odată, care 
era el? Așa ? refuzi dea r&spunde? Așteaptă, ai să primeşti ceea-ce 
ţi se cuvine! , 

Atunci, întorcându-se către intimii săi, care alergaseră la glasul 
stăpânului lor şi înconjuraseră pe pescar: 

— Puneţi-l jos! — ordoțiâ el -- și cu peştele ce-a adus frecaţi-l 
pe obraz până se va hotări să vorbească! Acezsta va fi deocam- 
dată răsplata ce merită.. . . . , 

Înhăţat, trântit Ia pămînt, menţinut acolo cu putere de opt braţe 
ce se "'ntinseră spre dinsul, nenorocitul pescar, cu toate protestă- 
rile lui de nevinovăție, fu supus la supliciul îngrozitor de a-și simţi 
figura sfâşiată de părţile osoase ale peştelui și, fiind-că, în naivi- 
tatea lui, i se părea că chiar așa, a scăpat prea .eftin şi se felicita 
că nu oferise Cesarului şi un stacoj enorm ce prinsese cu aceeaşi 
ocasiune, Tiberiu porunci să-i scoată crustaceul din traistă şi să-i 
frece obrazul cu el, până nu va mai rămâne carne pe dinsul. 

Tocmai întwun târziu, când pacientul, scăldat în sânge, desfi- 
gurat, oribil de văzut, rămăsese fără simţite, nemilostivul bâtrân 
se decise să-i dea pace, însă nici atunci nu-l ertă cu desăverşire, 
şi puse să-l arunce în prăpastie «ca să cunoască», zise el, <dacă 
e tot aşa.de comod de a.scobori, ca de a urca acele. stânci» 

Dar soarele declinând, îşi muiase în timpul acesta, discul în va- 
lurile de purpură şi de aur ale mării. La Răsărit munţii lumi- 
naţi de focurile-i oblice, se acopereau cu nuanțele cele mai variate, . 
pe când catena Apeninilor, colinele Samniului și văzduhul se de- 
tașaii cu vigoare pe un fund de un albastru deschis. Puțin după 
aceasta, toate 'năţimile litorarului se colorau cu roșu, apoi cu tran- 
dafiriu, apoi cu nuanţe de aur, de o dulceaţă și de o transparenţă 
admirabilă. Aurul se şterse şi el cu încetul, preschimbându-se gra- 

;
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dat și pe nesimţite întrun alb azuriu. Pe urmă azuriul se topi la 

rându-i şi dispării de pe firmament în momentul când ultimele 
raze se afundau în ape. Noaptea-şi întindea stăpânirea pe natură. 

(Ciru Oeconomu, «Fiica lui Sejan).> 

III 

LUI LEOPARDI +) 

Tirteu al Morţii, Leopardi, copil în doliu zămislit, 

Poet martir, poet de jale, o suilet vecinie amărit! 

În pieptul tău, adânc vulcan al suferințelor lumeşti, 
Ca îlacările arzătoare se 'nchid durerile—omeneşti; 
Apoi, ca lava ce saruncă vârtej de foc în a sa cale, 
Sub cerul bântuit de vânturi sbucnese blestemurile tale. 
Şi spulberă fără de milă, vai! făr” de preget pustiese 
Iubiri, credinţi mângâitoare, speranţele ce ne zimbesc, 

Tot ce-a visat pe lume omul, o lacrimă, un blând cuvînt, 

Tot ce-l mai leagă de viaţă, tot ce-l mai ţine pe pămînt. 
Tu, ca pe-un prunc fără de mamă, gol şi de sînu-i părăsit, 

Nevinovatul nostru suflet, cu ochiu de sceptic impietrit 

Il smulgi, — cruzime neauzită, — și c'o nespusă bucurie, 

„Ca pe-o netrebnică sortire, l-arunci pe ţărmura pustie!... 
Atuncia Râul te salută, Iadul începe-a te cânta, 

Se înfioară creaţiunea de infernală crima ta! 

O negreşit! a fost adâncă, amară a trebuit să fie 

Taina durerilor nespuse şi trist'a ta copilărie, 

De n'ai păstrat măcar de-atunce, din timpul singur fericit, 
O suvenire de repaus gândului tâu neodihnit! 

Cum ?... mai avut nimic în viaţă?... în leagăn, prunc, mai auzit 
Incântătorul glas de mamă... zimbetul ei nu l-ai zărit?..,. 
Căci pentru tine tot e negru: trecut, present şi viitor; 

Nimic, nimie nu *nveselește chipul tău palid gânditor! 
Nici ochiul gingaşei fecioare aprins de focul iubitor, 
Tainicul freamât al dumbrăvii, al vulturului falnic sbor, 

Nici cântecul privighetoarei, când rosele au înflorit, 
Natura ?ntreagă, ?ntinerită, nici ea nu:te-a adimenit!... 
Yai fost cu lacrămile tale, în veacul nostru torturat, . 

Un Dante fără de credinţă; un Byron mai neîmpăcat! 

Săltând acuma se coboară — priveşte, şesul este plin, — 
- Tineri feciori, tinere fete cu dulce glas, cu blând suspin, 

  

1) (219).
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Părechi ce-ating abia pămîntul, se string şi sbor duși ca de-un vis, 
„dle Italiei frumoase, grădini frumoase s'au deschis. 

Priveşte pajiştea ?nverzită încet se clatină la vânt, 
Şi câte stele sînt pe ceruri atâte flori sînt pe pămînt. 
Incep misterele de noapte, s'aude grierul de sară; 
Zburdalnic se întrec zefirii, sburând prin papura uşoară ; 
Iar munţii fumegă molatec.. . turma soseşte sub stejar, 
Apune falnica lumină, focul s'aprinde pe altar, 
Umbrele trec rătăcitoare prin văile întunecate, 
A lunei raze strălucesc cu drag pe .vecinica cetate. 
Dar ce! privirea ta se ?ntoarce, ochiul se 'nchide cu fior, 
Nimic, nimie nu'nseninează chipul tâu palid, gânditor ? 

In dosul culmilor brumoase, priveşt”: o rază s'a ivit, 
Misterioasă ?ncet -pâtrunde prin spaţiul întunecit ; 
Lumina veselă -tot vine, ea se măreşte și tot vine, 
Plutașii veseli ridic lanţul lăsat în undele senine;. 
Ii vezi acum în depărtare pe mări adânci călătorind, 
Iar Scila geme şi Charibda, victime azi ne mai având. 
In Orient, o Leopardi, în Orient nava pornește! 
Vino cu noi! vino acum... un vânt ferice ne *nsoţeşte : 
Vasul înalţă peste ape surguciul său tremurător, 

Gâlgâe fumul pân” la ceruri! Vezuv pe mare plutitor, 

Sub peptul sâu unda se pleacă, el taie valui cu dispreţ. 

Aşa se pleacă calul ager sub iscusitul călăreț! 
O vino, Leopardi, vino! în sferele strălucitoare, 
Lâcaş al tainelor divine șal umbrelor nemuritoare ! 
Sus... de pe stâncile abrupte, pe Osa și pe Pelion 
Vom admira în depărtare înflăcăratul orizon! 
Pe locurile necălcate a Pieridelor fecioare, 
In Tebaidele antice, pe Nilul fără de isvoare, 

Sub. zidurile în ruine arse de fulgerul lui Joe, 
Unde ?n genunchi și astă-zi plânge umbra lăcrămătoarei 'Troe- 
In tabăra de Ia Scamandru, noi epopea vom ceti! 

O câţi eroi aici periră!... cenușa lor vom răscoli! 
Cu ramuri de măslin în mână, în coruri sacre vom cânta 

Printre efebi! La Eleusina misterele vom celebra! 
Apoi spre porţile 'Tebane, în cale sfinxul vom ghici. 

Ne vom plimba pe sub portice, la Partenon.ne vom sui: 
Invingâtori, ne vom intoarce in Creta n:ândri cu Teseu, 
Vom mângâia pe Niobea, vom deslega pe Prometeu ! . 

„Elida chiamă. tinerimea la graţioasele serbări, 
„Deschide cerul biruinţei olimpicelor alergări.
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Apoi, la: riul de sclavie, aculo vom îngenunchia. 

Vom plânge cu profeţii jalnici, Sibilele vom întreba: 
Unde sint veacurile stinse, popoarele unde s'au dus?... 
Satrapii, Faraonii, Magii... la Răsărit ori la Apus ?... 
Remân de-acum pentru vecie, rămân uitate în mormint?. 
La ce-au venit?,.. de ce s'au dus?... au să mai vie pe pămînt 
Sau nu?... sfârşitu-s'a cu ele?... cu noi totast-fel dar va fi?..- 
O Leopardi! Leopardi! mister!, mister înfricoșat! 

Aeuma văd!... de disperare, ochiul tâu arde cu fior. 

Spre cer stă gata să zbucnească, blestemul înfiorător! 

Creaţiunea te revoltă; ca torturează gândul t&u: 
Ai vrea să ştii ce-a fost, ce-i Moartea şi ce va fi, ce-i Dumnezeu ? 
De ce atâta râu pe lume? și ce am fâcut să-l merităm ? 
Și pentru ce durerea, moartea, când n'am cerut să existăm ?, .. 

O, dacă'n loc de-a ta revoltă și dacă'n loc de a blestema, 

Ne da un imn de mângâere elegiacă lira ta 
şi versurile tale pline, melodioase şi sonore, 

Eco caresc, mănunchiu de aur din nimbul mânarei Aurore, 
Sau cântecul de libertate, al patriei ceresc odor, 
Ce face de resună scutul eroului învingător, 
A lui Pindar accente sacre păşind pe-a biruinţei cale, 

Când sfarmă şi le-aruncă, liber, Spartacus lanţurile sale, 

Anacreonticele glasuri de veselie și amor, 
Momente rari de fericire în traiul nostru trecător, — 
Câte dureri și câte lacrimi, şi suferinţe-ai fi-alinat, 
In jurul tâu, o Leopardi, câte speranţe ai fi "nâlţat, 

Şi câte doruri tâinuite și câte jalnice căinţi, 

Câte curajuri umilite, tremurătoare conştiinţi, 
Paiide frunţi nemângâiate, sârmani de lume şi de cer 
Ce singuri ştiu a lor durere şi singuri tac, și singuri pier! 

Cine te-a pus aceste taine să le atingi, să le ghiceşti, 
Copil sumej şi îndărătnic, cine te-a pus să le-adânceşti ?... 
„Da!... ai vroi cu bucurie, cel de pe urmă pe pămînt, 

Funebra urn'a Omenirii s'o duci cu fală la mormînt! - 

(A. Naum <Versuri») | 
IV. - 

DIN c<iPevdo-Kuwyyeriros» 1). 

Vorbă curată! nici un al doilea Nimrod, venătorul biblic, nici un 

al doilea Sfint-Hubert, vânătorul „minunat al creştinilor, eu unul 
n'am să m& fac. Trebue să renunţ cu totul la așa falnice năzuiri, 

1) (220).
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şi chiar daca deasa cetire a cărţii tale ar aprinde în mine un ase- 
menea dor semeţ, nevoia ar cere ca să-l potolesc îndată și să mă 
hotărăsc a r&mânea. și în viitor, din ceata acelora care, când văd 
cloșea păscând bobocii de rață pe malul bălții, se miră zicând: 

SA fie rață? — Măsa găină ! 
Să fie găină ?— Botul lătăreţ ! 

Dar însă, şi ei am crescut pe câmpul Bărăganului! E în Ar- 
cadia ego ! Şi eu am văzut cârdurile de dropii, cutrierând cu pas 
măsurat şi cu capul aţintit la pază, acele șesuri fără margine, prin 

care aerul, răsfirat în unde diafane, sub arşiţa soarelui de vară, 
oglindeşte erburile şi bălăriile din depărtare și le preface, dinain- 

tea vederii fermecate, în cetăţi cu mii de minarele, [în palate cu 

mii de încântări. 

Din copilărie şi eu am trăit cu Tămădăienii, vânători de dropii 

din baştină, care neam din neamul lor au rătăcit prin Bărăgan 
pitulaţi în căruțele lor acoperite cu covergi de rogojină şi, mâ- 
nând în pas alene gloabele lor de călușei, au dat roată, ore, zile 
și luni întregi, împrejurul falnicilor dropioi, — cărora ei le zic Mi- 

tropoliți, — sau câna aceștia, primăvara, se înteţese în lupte amo- 

roase, sau când toamna, ei duc turmele de pui să pască ţarinele 

înţelenite. 

Eu n'am uitat nici pe > răposatul Caraiman, veselul şi priceputul 
staroste al vânătorilor Tămădăeni, carele putea să înghiţă în lar- 

gele sale pântece atâtea vedre cât şi o butie de Dealul-Mare, nici 
pe iscusitul moş Vlad, în căruţa căruia ai adormit tu adesea, pe 
când el, cu ochi de vulpe, zărea creștetul delicat ai dropiei miş- 
când printre fulgii coliliei, nici pe bietul Gheorghe Giantâ, cel care, 
cu o rugină de pușcă pe care ori-ce vânător ar fi asvârlit-o în gu- 
noiu, nimerea mai bine decât altul cu o carabină ghintuită, şi care 

pe mine, nemernicul, ma adus de multe ori cu venat, la conacul 

de amiazi. 

In cartea-ţi plină de regulele technice şi de învățături doctri- 
narii, tu vorbesci, amice, cu un dispreţ superb despre toate acele 
petreceri cinegetice, în care vânătorul mare nevoe să umble pe 
jos, să caute vânatul ajutat de cânele său şi să lovească fiara sau 
pasărea în fugă ori în sbor. Nu tăgăduesc; în principiu trebue să 

aibi dreptate. Dar ce-i faci firii? căci mie unuia, daca cum-va mi-a 

plăcut vre-o vînătoare, apoi a fost tocmai din acelea în care pi- 

cioarele și mâinele au mai puţin de lucrat. 
Şi'n adevăr, să şedem: strâmb și si judecăm drept: oare ce des- 

fătare v&nătorească mai deplină, mai neţârmurită, mai senină şi 
mai legănată în dulci și duioase visări, poate fi pe lume decât a- 
ceea care o gustă cine-va când, prin pustiile Bărăganului, căruţa
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în care stă culcat abia înaintează pe căi fără urme? Dinainte-i e 
spaţiul nemărginit; dar valurile de earbă, când înviate de o spor- 
nică verdeață, când ofilite sub pârlitura soarelui, nu-i însuflă în- 
grijirea nestatornicului ocean. In depărtare, pe linia netedă a ori- 
zontului, se profilează, ca moşoroae de cârtiţe uriașe, movilele, a 
căror urzeală e taina trecutului și podoaba pustietăţii. De la mo- 
vila Neacşului de pe malul Ialomiţei, până la movila Vulturului 
din preajma Borcei, ele stau semănate în prelargul câmpiei, ca 
sentinele muie și gârbovite sub ale lor bătrâneţi. La poalele lor 
cuibează vulturii cei falnici cu late pene negre, precum şi cei suri 
al căror cioc ascuţit și aprig la pradă răsare „hidos din ale lor 
grumazuri jupuite şi gulaşe. E groaznic de a vedea cum aceste ji- 
vine se reped la stârvuri şi se îmbuibă cu mortăciuni, când prin 
sohaturi pică de bolesne câte o vită din cirezi! | | 

Dar căruţa trece "n lături de acea privelişte scârboasă; ca înain- 
tează încetinel şi rătăceşte fără de ţel, după bunul plac al mâr- 
ţoagelor arominde sau după prepusul de vânat al Tămădăianului 
căruţaş. , 

De cu zorile, atunci când roua stă încă aninată pe firele de earbă, 
ea s'a pornit de la conacul de noapte, de Ia coliba unchiaşului mă- 
runt, căruia-i duce acum dorul Bărăganul întreg, — și tocmai 
când soarele e d'asupra amiazului, ea soseşte la locul de întâlnire 
al vânătorilor. Mai adesea acest loc e o cruce de piatră, strâmbată 
din piua ci, sau un puț cu furcă, adică o groapă adâncă de unde 
se scoate apă cu burdutul. Trebue să fii la Paicu, în gura Bără- 
ganului, sau la Cornăţele, în miezul lui, ca să găseşti câte o mică 
dumbravă de vechi tufani, sub care se adăpostesc turmele de oi 
Ja poale, iar mii şi mii de cuiburi de ciori printre crăcile copaci- 
lor. In ori ce alt loc al Bărăganului, vânătorul nu află alt adăpost, 
spre a îmbuca sau a dormi ziua, decât umbra căruţii sale. Dar 
ce vesele sînt acele întruniri de una sau două ore, în care toţi își 
povestesc câte isbânzi au făcut sau mai ales erau să facă, cum i-a 
amăgit pasărea vicleană, cum i-a purlat din loc în loc şi cum în 
sfârşit s'a făcut nevăzută în sboru-i prelungit. 

După repaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceeași plăcere. Vâ- 
nătorul, împrospătat prin somnul, prin mâncarea şi prin glumele 
de la conac, se aprinde din nou de ispita norocului; el, cu ochii 
caută vânatul, cu gândul sboară poate către alte doruri; dar sim- 
țirile îi sînt în veci deştepte; inima-i veghiată este mereu în miș- 
care, şi uritul fuge, fuge departe, dincolo de nestatornica zare a 
nemărginitei câmpii. E i 

Când soarele se pleacă spre apus, când murgul serii începe a 
se destinde treptat peste pustii, farmecul tainic al singurătăţii creşte 

Introducere în Poelică. . 17
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şi mai mult în sufletul călătorului. Un susur noptatic se înalţă de 

pe faţa pămîntului; din adierea vântului prin erburi, din ţirîitul 

greerilor, din mii de sunete uşoare şi nedeslușite se naşte ca o 

slabă suspinare eşită din sînul obosit al naturii. Atunci, prin năl- 

țimile văzduhului, sboară cântând ale lor doine, lungi şire de co- 

cori, brâne şerpuinde de acele pasări călătoare, în care divinul Dante 

a întrevăzut graţioasa imagine a stolului de suflete duioase, de 

unde se desprinde, spre a-şi deplânge restriștea, gingaşa lui Fran- 

cescă: E 
, E come î gru van cantando lor lai, 

Facendo în aer di st lunga riga; 

Casi vid'o venir traendo guai 

Ombre portate dalla detta briga. 1) 

Dar câte una una căruțele sosesc la târla sau la stâna, unde vâ&- 
nătorii au să petreacă noaptea; un bordeiu acoperit cu paie,— tres- 
tia şi şovarul sînt scumpe în Bărăgan, — câte-va saele şi olumuri 

pentru vite, o ceată de dulăi ţepeni lătrând cu învierşunare şi în 
toată împrejurimea un miros greu de oac, de ceapă și de rachiu, 
iată adăpostul și streaja ce le poate oferi baciul de la Rădana sau 

'cel de la Renciu. Din acestea ceată vânătorii să-şi întocmească cul- 

cuş şi cină, dacă cum-va n'au avut grijă a-şi aduce aşternut şi me-: 
rinde în căruţe. Pe când însă, pe sub şure și la vatra bordeiului 

ospăţul şi paturile se gătesc, după cum pe fie-care îl tae capul, 
limbile se desmorţesc şi prin glume, prin risuri cu hohote, ele r&s- 

cumpără lungile ore de tăcere ale zilei. 
Spune tu ce vei voi despre superioritatea venătoarii cu prepe- 

licarul şi despre plăcerile inteligente și alese ce resimte omul în 

unica societate a unui câne dresat după regulele artei; cât despre 

mine, eu rămâiu tot bine încredinţat că cele mai dulci mulțumiri 
“ale venătoarii sînt acelea în care trupul nu se află osândit la pe- 
deapsa jidovului rătăcitor, şi apoi încă acele care isbucnesc cu 

“veselie printre niște buni tovarăşi, întruniţi la un loc după o zi 

petrecută în emoţiuni isolate. 

Dar chiar şi în căruță, venalul oboseşte 

Şi dup'o cină scurtă şi somnul a sosit 3). 

  

1) Dante, Divina Comn'edia ; L!Inferno, cant. V: 

„Şi precum cocorii merg cântând ale lor doine, 
„Făcând prin aer din sine lungi şire, ” 

Aşa rădui viind, trăgând vacte, 
Umbre purtate de pomenita suflare“. 

2) Eliad zice în „Sburătorul“ stu : 

„Dar câmpul şi argeoa săteanul oboseşte 

Şi dup!o cină scurtă şi soinnul a somnul a sosit“.
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Vânători şi căruţaşi, mârţoage şi dulăi, culcaţi toţi la pămînt, 
dorm acum duși, la târlă !... «Singure, stelele nopţii se uită de pe 
cer la dînșii; ei aud cu urechile toată acea nenumârată lume de 
insecte ce se strecoară prin erburi, țiuind, scârţiind, fluerând, 
şuerând, şi toate acele mii de glasuri se *nalţă cu r&sunet potolit 
în tăria nopţii, se limpezesc în aerul ei râcoros şi leagână în som- 
nie auzul lor aromit. Când însă vre unul se deşteaptă şi clipeşte 
ochii, câmpia i se înfățișează luminată de scânteele strălucitoare 
ale licuricilor; unc-ori cerul se încinge pe alocurea, în depărtare, de 
o vâlvoare roşiatică, provenită din pârjol, şi un stol întunecos de 
pasări se strecoară prin noapte...» 

ME opresc, căci mi se pare că, fără ştirea lui Dumnezeu și a 
cititorilor, am început să traduc descrierea stepei malorosiene, 
una din paginele cele mai minunate din minunatul romanţ istorie 
Taras Balba, de N. Gogoli, scriitorul rus, carele, de nu mă 'nșel, 
a scris, el mai întâi pe rusește, comedia Revisorul general. Aş 
transcrie aci cu plăcere toată acea încântătoare descripţiune ; ca 
şi Gogoli, într'o pornire de drăgăstos necaz, aş sfârşi și eu zicând: 
«Dracul să vă iea, câmpiilor, că mult sînteţi frumoase!» Dar 
atunci ce s'ar mai alege din descrinrea Bărăganului, pe care m'am 
încercat a o face eu româneşte? 

Las dar pe Gogoli întrale sale, că mi-e teamă să nu mă prea 
dea de ruşine.... 

Dar ce făcui, vai de mine! Am uitat cu totul că este acum ad- 

mis în radicalele principii de suprem și absolut patriotism ro- 

mân că, de vreme ce Muscalii trebuese în genere priviţi ca ini- 

mici şi rtu voitori ai naţionalităţii noastre, să ne dispensăm cu to- 
tul de a numi, ba chiar să ne şi impunem datoria de a destfigura 
pe autorii lor, de câte ori binevoim a-i traduce, a-i imita, sau a-i 

localisa. Prin aceasta chiar le facem prea multă onoare! 

Vous leur fites, seigneur, 
En les croquant, beaucoup d'honneur! 

” (41. Odobescu «Serieri») 
V. 

DIN „ISPITA“ n 

„.. Se scutur frunzele uscate. 
E toamnă. Vântul rece bate, 

Şi pe morminte, care-au stins 
Atâtea trupuri îngropate, 
Tristeţea vălul şi-a întins. 

1 (22).
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Se mişcă crăngile şi sună. 
Când întunericul se-adună 
Și'ntr'însul stele licăresc, 
Cu drag privește blânda lună 
La cei ce'n tihnă odihnesc. 

Colo, o candelă se stinge; 

Iei, vântu'n drumul lui atinge 
Făclia unei luminări, — 

Şi pretutindeni parcă ninge, 

Când cade frunza pe cărări. 

Un clopot din turlă 

Se-aude cum bate 

Şi glasu-i străbate 
Văzduhul ce urlă. 

Clopotniţa-a jale 

Acuma râsună ; 

Sub bolta-i se-adună 

Creştinii din cale. 

Şi maicile cântă 
Cu crucile 'n mână: 
Tot corul îngână 
O rugă prea sfintă. 

Se scurge'ncet ceara 
Din facla gălbue, 
Tar fumul se sue 

La Domnul. Fecioara, 

Din giulgiul de ghiaţă 
In care-or s'o culce, 

Visează-un vis dulce 

Departe de viaţă. 

O îloare-o mângâie 
Şi-obrazu-i ascunde; 
Din laturi pătrunde 
Miros de tămâe.
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E dinsa: e moartă, 

Tot doru-i se curmă; 

Pe drumul din urmă 

Coșciugul o poartă. 

Şi clopotu ?n turlă 

Intr'una se bate, 

Jar glasu-i străbate 
Văzduhul ce urlă... 

Iaralamb G. Lecca. 

VI. 

EL-ZORAB :). 

La paşa vine un Arab 
Cu ochii stinşi, cu graiul slab: 
«Sint, paşă, neam de Beduin 
«Şi de la Bab-el-Mandeb -vin 

«Să vînd pe El-Zorab. 

«Arabii toţi r&sar din cort 
«Să-mi vadă roibul, când îl port 
<Şi-l joc în îrâu şi-l las în trap; 
«Mi-e drag ca ochii mei din cap 

«Şi nu l-aş da nici mort; 

«Dar trei copii.de foame-mi mor, 
«Uscat e cerul purii lor: 
«Şi, de amar îndelungat, 
«Nevestei mele i-a secat 

«Al laptelui isvor. 

«Ai mei perduţi sînt, paşă, toţi, 
«O, mântue-i de vrei, că poţi! 
«Dă-mi bani pe cal, că sînt sărac, 
«Dă-mi bani, dacă-l găseşti pe plac, 

«Dă-mi numai cât socoţi!» 

EI poartă calul, dând ocol, 

In trap grăbit, în pas domol, 
ȘI ochii paşii mari s'aprind; 
Cărunta-i barbă nctezind, 

Stă mut, de suflet gol. : 
a INI 

1) (022),
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— «O mie de ţechini primeşti ?» 
— «O, paşă, cât de darnic eşti! 
«Mai mult decât în visul meu! 
«Să-ţi r&splătească Dumnezeu 

«Așa cum îmi plăteşti». 

Arabul ia, cu ochii plini 

De zîmbet, mia de ţechini: — 
De-acum, de-acum ei sînt scăpaţi! 
De-acum vor fi şi ei bogaţi, 

Nor cere la străini! 

Nu vor trăi sub cort în fum, 
Nu-i vor cerşi copiii ?n drum, 
Nevasta lui se va ?ntrema, 

Şi vor avea şi ei ce da 
Săracilor de-acum ! 

E! stringe banii mai cu foc 
Şi pleacă, beat de mult noroc, 

aleargă dus de-un singur gând.... 
De-odată însă, tremurând, 

Se ?ntorrce, stă pe loc, 

Se uită lung la bani, şi pal 
Se clatină, ca dus de-un val, 

Apoi la cal privește drept: 

Cu paşii rari, cu fruntea ?n piept 
S'apropie de cal. 

Cuprinde gâtul lui plângând 
Și 'n aspra-i coamă îngropând 

Obrajii palizi : «Puiu de leu 
Suspină trist, <odorul meu, 

«Tu ştii că eu te vind! 

«Copiii mei nu s'or juca 
«Mai mult cu frunze ?n coama ta, 
«Nu te-or petrece la isvor; 
« De-acum smochini din mâna lor 

«Ei m'or avea cui da!
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«Ei nu vor mai eşi cu drag 

«Să 'ntindă mânile din prag 
«Să-i icau cu mine'?n.- şa pe rând! : 
«Ei nu vor mai eşi rîzând 

«In calea mea șirag! 

«Copiii mei cum să-i îmbun? 
«Nevestei mele ce să-i spun, 
«Când va "ntreba de El-Zorab? - 
«Va ride 'ntregul neam arab 

«De bietul Ben-Ardun! 

«Raira, tu, nevasta mea, 

«Pe El-Zorab nu-l vei vedea 

«Mai mult urmându-te la pas, 

«Nici în genuchi la al tâu glas 

«El nu va mai cădea! . 

«Pe-Ardun al tâu, pe Ben-Ardun 
«N'ai să-l mai vezi în sbor nebun 
«Pe urma unui şoim uşor, 

«Ca să-ţi împuște şoimu ?n sbor, 
«Nu-i vei pofti: Drum bun! 

«Nu vei zîmbi, cum saltă ?n vânt 

«Ardun al tâu în alb veşmiînt; 

«Şi, ca să simţi sosirea lui, 

«Mai mult de-acum tu n'o să pui - 
«Urechea la pămînt! 

«O calul meu! Tu, fala mea, 

«De-acum eu nu te voiu vedea, 

«Cum ţii tu nările 'n pămînt 
«Şi coada ta “fuior în vânt, - 

«In sbor de rîndunea! 

«Cum mesteci spuma albă *n frâu, 
«Cum joci al coamei galben rîu, 

«Cum ei pămîntul în galop 
«Şi cum te-aşterni, ca un potop 

<De trăsnete, 'n pustiu!
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«Ştia pustiul de noi doi 

«Şi zarea se 'ngrozea de noi — 
«Şi tu de-acum al cui vei fi? 

«Și cine te va mai scuti 
«De arşiţe și ploi ? 

«Nu vor grăi cu tine blând, 
<Te-or înjura cu toţi pe rând 

«Şi te vor bate, — odorul meu, 

«Şi te-or purta şi mult și greu; 
« Lăsate-vor flămând! 

«Şi te vor duce la r&sboiu, 
«Să mori, tu, cel crescut de noi!.. 
«Ia-ţi banii, pașă! Sînt sărac, 
«Dar fără cal eu ce să fac? 

«Dă-mi calul înapoi! 

Se *ncruntă paşa. — «Eşti nebun ? 
<Voești pe ianiceri să-i pun 
«Să te dea câinilor? Așa! 
«E calul meu, şi n'aştepta 

«De două ori să-ţi spun!» 

—"<Al tu? Acel care-l cresc! 
«Iubindu-l, cine-i, eu ori tu ? 

«De dreapta cui ascultă el, 
«Din leu turbat, făcându-l miel? 

«Al tău 2 O, pașă, nu! 

«Al meu e! Pentru calul meu ! 

«Mă prind de piept cu Dumnezeu ! — 

«Ai inimă! Tu poţi să ai 

«Mai nobili şi mai mândri cai, 
«Dar eu, stăpâne, eu? 

«Intreaga mila ta o cer! 
«Alah e drept, g'ilah din. cer 
«Va judeca ce-i între noi, 
«Că :mă& răpeşti și mă despoi, 

MParunci pe drum să pier.
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«Şi lumea te va blestema, 

«Că-i blestem făptuirea ta. 
<Voiu merge, paşă, să cerşesc, 

«Dar mila voastră n'o primesc, — 
«Ce bine-mi poţi tu da 2» 

Dă paşa semn. — <Să-l desbrăcaţi 
«Și binele în vergi i-l daţi!» 
Sar eunucii, vin, îl prind. 

Se ?ntoarce-Arabul r&sărind, 
Cu ochii îngheţaţi; 

El scoate grabnic un pumnal, 
Si-un val de sânge, roșiu val 

De sânge cald a isvorit 

Din nobil-încomatul gât,— 
Și cade mortul cal. 

Stă pașa beat, cu ochi topiţi, 

Se trag spahiii ?ncremeniţi; 
Ş'Arabul, în genunchi plecat, 

Sârută sângele ?nchegat 
Pe ochii 'nţepeniţi. 

Se ?ntoaree-apoi cu ochi păgâni 
Ş'aruncă fierul crunt din mâni: 

— «<Te-or râsbuna copiii mei! — 

«Ş'acum mă tae, dacă vrei, 

” «Ş'aruncâ-mă la câni!» 

(G. Coşbuc, «Balade şi idile»). 

VII 
EXCELSIOR :). 

Sub luna plină 
Cu farmecul ce ?n jos se lasă 
Ori-care coperiş de casă . 
E baltă de lumină. 

Albastra noapte 

E toată ploae argintie, 

'Trascendentală poesie 
Şi lenevoase şoapte..
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Din lumi astrale 
Magia întăşurătoare 

Coprinde în a ei splendoare 
A plângerilor vale. ” 

Suflări salubre 

Alungă ale zilei miasme 

Și ?n minţi înnăbuşese fantasme 
De cugete luzubre. 

Subt pulberi de-aur, 

Subt candele de diamante, 

Ce griji pot îi predominante 

” Şi ce destin, balaur ? 

O! cer, natură, - 
O! Dumnezeu, mister albastru, 

M'ai ridicat peste desastru 

Peste blestem și ură! 

(A. Jacedonski. «Biblioteca Română»), 

VIII 

DIN « ȚIGANIADA» 1). 

Intwaceea strigare neașteptată 

Se auzi: «Turcii! Turcii vin, eaca!» 
Şi sfătuirea le fu curmată; 
Tot insul sare, şi *ncolo pleacă 
Uetul de unde venea mai mare; 

Toţi vedeau Turcii venind călare. 

Era Vlad cu călărime aleasă 
Muntenească, care, ca mai lesne 

Să poată cerceta, se îmbrăcase 

Turcesce din cap până la glesne. 

Și hotărîse ?ntr'adins să s'abată 
La ţigănia noastră într'armată. 

Țiganii dacă aproape văzură 
Turcimea venind, de spaimă mare 
Toţi își uitară limbile în gură; - 
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“ “Țiindu-se fără de scăpare 

Periţi, acum armele îşi uitase, 

Şi căuta numai la tufa deasă. 

Insă, vezând că nu e cu putinţă 

Să dea fuga sau să se ascundă, 

Fieşte-care cu năzuinţă 

Acolo se bagă şi s'afundă, 
Unde vede grămada mai mare 
Şi unde alţii se 'mbulzeau mai tare. 

Ţiganii, săracii, grămadă 

Imbulzindu-se, într'un loc s'adună 

Şi-şi ascund capetele să nu vadă 
Cum Turcii vin în chip de furtună 

Hei! pe dînşii acuși, acuşi să dee,: 

Dulcea vieaţă ca să le-o iee. 

După ce sosi vrăjmașul în faţă 
Toţi la pămînt căzând, își plecară 

Grumazii şi 'ntinseră braţă, 
“-Milă cerşind cu lacrimi amare. 

«Valeo! valeo! (strigau plângând) eaca, 

Piere şi ţigănia săraca !» 

Era Neicul pe vremile acele 

Unul din 'Țigani, care osebite 

“Ţări umblase, şi avea socotele - 
Bune în sine; şi la multe ispite 
S'aflase. Acesta, luând cu sine 

Oare-câte persoane bătrâne, 

Oștirilor merse întru întâmpinare. 
Muntenii, v&zend aşa turburată 

“Țigănia şi auzind vuet mare, 

Steteră ?'n loc; — iar dacă bărbată 

„ Solia veni, până ei se miră, 

Aşa Neicu pricina resfiră: 

— «Domnilor Turci, deh! fie-v& milă 
«De ţigănia noastră săracă! 

«Nu dă voe bună, ci dă silă
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«(Ca mai r&u doară să nu petreacă) 
«Au trebuit armele să le îmbrace, 
«Ne având dă nevoe ce mai face, 

«Ertaţi dară, luna sâ v'ajute, 
«Mahomed mulţi ani să vă trăească! 
«Hie uitate hele trecute 
«Că zâu! Dumnezeu să ne trăsnească, 
«Nu sîntem noi vină într'ahastă, 
«Ci eacă a fost pă noi o năpastă. 

“Tot Viad-Vodă, e ahăstor dă vină. 
«Numa Dumnezeu lui să-i plătească, 
«Căci el ne-a băgat în hastă tină; 
«Dară viţa noastră țigănească 
«Cu toată lumea vrea să hie ?n pace, 
«Şi z6u! că bătălia nu-i place», 

Vlad-Vodă, lucru fără ispravă, 
Țigănesc văzând şi mişelie, 
Poruncă dete fără de zăbavă, 
Ca toţi ostașii pata să fie, 

„Făcând să bucine de bătae, 
Par'că pe toţi ar vrea să-i tae.. 

Țiganii- înțelegând aceste, 
Slăbiră la inimă de frică: 

Cesta leșină fără de veste, 
Cela amurte, nu simte nimica, 

Altul se vaită în gura mare, 

Iar altul plânge cu suspinare.. 

Mai toţi acum de sine-şi uitase, 
Numa Neicu încă firea-şi ţine 
(Adevărat, cu faţă jeloasă,) 

Şi, trăgend adânce suspine, 
Dar totodată mai deschise 
Rostul său și. cu nădejde zise: 

„„— «Deh! nu vă lăcomiţi într'atâta - 
La ţigane suflete mişele, 
Luaţi-ne averea toată și pita,



269 

" Desbrăcaţi-ne până la cămaşe, 
Numa ne lăsaţi de mângăere 
Vieaţă, copii şi muere. 

«Ştiţi bine că şi la voi săracii 

“Ţigani trăesce numa din milă, 
Făcând slujbă şi plătind haracii, 
Dar aceasta îu pe noi o silă: 
Insă ertaţi-ne acum de o dată, 
Să vă erte Maica prea-curată! 

«Şi ce folos de acolo vă este, 
Dacă ne luaţi dulcea vieaţă, , 

Şi a noastre vor r&mânea neveste | 

Cu mititei copilaşi în braţe. 

Noi om muri, ce-i drept, dar ele 

Purta-vor după noi lungă jele.» 

Vlad-Vodă atuncea nu mai poate 
Să se ţie, ca să nu zimbească; 
Cu dinsul şiragurile toate 
Riseră de această țigănească 
Intâmplare foarte minunată 
Şi de vitejia lor prea lăudată. 

Neicu încă era să maizivă, 

Când Vlad-Vodă curmâ zicând: <Dară 

Voi mișei şi oameni de nimica, . 
Aşa vă bateţi voi pentru ţară ?! 

Pentru aceasta v'am dat eu bucate 

Şi vă hrănesc? Cioare blestemate! 

«Iată, că vă ert acum de-o dată, 

Dară d'eţi mai face-a doua oară, 
Oiu porunci să spânzure toată 
Țigănia — nici să v& pară 

Glumă. Aceasta Vlad-Vodă vă zice. 
Carele cu voi grăeşte aice.> . 

Țiganii, ca din somn, să treziră 
Cunoscând atunci înșelămîntul, 
Toţi caută unul la altul şi se miră
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Cum şi-au schimbat Muntenii veştmîntul? 
Până ce toţi să miră de aceasta, 
Eacă Neicul ridicându-și creasta : 

-«Să erte Măria Sa» el zise, 

«Noi sîntem fără de nici o vină; 

Că cine ar fi socotit să ni se 

Intâmple una ca aceasta, şi să vină 

Pe noi Munteni îmbrăcaţi turceşte,— 

Insu-și Măria Ta socotește. 

«Insă de am îi priceput noi, cum-că 

Nu sînteţi Turci: doară şi moarte 
Se întâmpla; că de voi nici o pruncă 
Nu s'ar fi temut; a apoi ce soarte 

Urma între noi — încă nu se ştie, 

Destul că s'alegea de voinicie!...» 

(I. Pudai-Deleanu. «Ţiganiada»). 

IX. 

SINGURĂTATE :). 

Pe margini de ferestre, luna 
Siioasă razele-şi târeşte, 
De-alungul zidurilor albe 
Pe cadre tainic le lungeşte, 

Şi ?ncet, încet prin întuneric 

Ca suliţi străvezii le 'nelină, 
Iar pe podelele întinse 
Cresc pete clare de lumină... 

Oglinzi, sofale ne atinse 
In locuri au încremenit, 

Și limba ceasului stă mută 
Și timpul par'că sa oprit. 

In nimbul razelor de lună 

O îloare singură din glastră 
„Se ?nalţă străjuind tăcerea 
Senină, ca o stea albastră, 

(D. Nanu, «<Nocturne»). 

1) (225).



(926). 

MIRCEA ȘI SOLIL :). 

Intr'o sală ?ntinsă printre căpitani, 

Stă pe tronu-i Mircea încărcat de ani. 
Ast-fel, printre trestii tinere, 'nverzite, 
Un ştejar întinde braţe veștejite. 

Ast-fel, după dealuri verzi şi numai flori, 
Stă bătrânul munte albit de ninsori.: 
Curtea este plină, ţara în mişcare, 

Soli trimiși de Poartă vin la adunare. 

Toţi stau jos, mic, mare, tînăr și bâtrân — 
Era nobil omul când era român, 

Solii dau firmanul. Mircea îl citește; 

Apoi, cu mărire, ast-fel le vorbeşte: 
— Padișahul vostru, nu mă îndoesc, 

Va să facă ţara un pămint turcesc. 

Pacea ce-mi propune este o sclavie, 
Până când Românul să se bată știe! — 

La aceste vorbe sala-a răsunat; 

Dar un sol îndată vorba a luat: 
— 'Tu, ce într'această nație creştină 
Strălucești, ca ziua într'a sa lumină, 

Tu, o Doamne, cărui patru ţări se 'nchin, 
Alah să te ţie, gar eşti un hain! — 
In murmure surde vorbele se'nneacă, 

Cavalerii trag spadele din teacă... 
Mircea se ?ndreptează iute către ci: 
— Respectaţi solia, căpitanii mei! — 

Apoi către solii Porții el vorbeşte: 

— Voi, prin care Şahul astăzi m& cinstește, 

Mircea se înclină de ani obosit, 

Insă al său suflet nu e ?mbătrânit. 

Ochii sâi sub gene albe şi stufoase 
Cu greu mai îndreaptă săgeți veninoase, 
Dar cu toate-acestea feru-i va lovi, 

- Salbele lui gene încă n'or clipi. 
> 

Cela ce se bate pentru a lui ţară, 
Sufletu-i e focul soarelui de vară. 
Mergeţi la Sultanul care v'a trimis 
Ş'or ce drum de pace spuneţi că e 'nchis! — 
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Apoi câtre curte Domnul se îndreaptă. 

— Fericirea ţării de la. noi s'aşteaptă!.. 
De deşerte vise să nu ne 'nşelăm: - 
Moarte și sclavie la străini aflăm. 
Viitor de aur ţara noastră are 
Şi prevăd prin secoli a ei înălţare, 
Insă mai ?nainte trebue să știm 

Pentru ea cu toţii martiri să murim: 
Căci fără aceasta lanţul ne va stringe 
Şi nu vom şti încă nici chiar a ne plânge! — 

(D. Bolintineanu, «Legende istorice»). 

XI. 

DOINĂv. 

Se tânguese 
| Tâlăngi pe căi 
Şi neguri cresc 

Din negre văi, 

Plutind pe munţi... 
La făgădău, 
La Vadul-Rău, 

Sus, la ră&seruci, 

Vin trei haiduci 
Pe cai mărunți... 

Grăesc încet... 

Un scurt popas — 

Şi spre brădet 
Pornesc la pas 

Cei trei călări... 
Sus, peste plaiu 

Tăcutul craiu 

Al nopţii reci, 

Umbrind poteci, 
Sennalţă ?n zări.. 

Şi neguri crese, 
S'anină 'n 'crăngi; — 

Se tânguese 
———— a 

1) (227),
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Şi plâng tălâni 

Pe căi pustii... 

Se duc uitaţi 
Cei trei fârtaţi, 
Săltând în şa, 

Plutind așa, 

Ca trei stafii... 

Dar când ajung 
La cotituri, 

Un chiot lung 
Din mii de guri 

Dărâmă stânci... 

Haiducii mei 
Doinese toţi trei; 
Si clocotesce 

Şi hohotese 

Păduri adânci... 

. Si. O. Iosif, 

XII. 

DIN «RĂZVAN ȘI VIDRA» *). 

REZAŞUL (privind la Sbierea) 

Haide-de! Dar ăsta cine-i ?... De când maica n'a făcut, 

Nam întâlnit niciodată om mai pocit şi mai slut! 

'O gadină! 

O şopârlă! 

HoŢuL 1 

HOȚuL 11 

HOŢUL sil 

O năpârcă 'nveninată. 

RĂZVAN 

Tăcere! Să fiţi cu toţii marturi la o judecată. 
Ăst boer, pe care-acuma îl vedeţi îngenucheat 
Şi care la Iaşi se plimbă mândru ca un împârat... 

1) (28). 

Introducere în Poetică. 18
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SBIEREA 

Nu, nu, nu... 

VULPOIU 

Taci, caracudă! 

RĂZVAN 

Ast boer prin r&utate 
Intrece gadini, şopârle şi năpârci înveninate; 
Ca painjinul ce ţese pe furiș vicleanu-i ciur, 
ŞI-I întinde, şi-l anină, Şi-l acaţă pe "npregiur, 
Şi drept din mijloc, pândeşte, pironit în neelintire, 
Aşteptând să-i intre gâza în capeana-i cea subţire, 
Apoi lacom se repede, bucuros c'au înşelat, 
Şo tot rupe, ş'o tot vâră în stomahu-i desfundat, 
Şi iar îşi cârpește ciurul, şi iar la pândă s'așează, 
Și iar ocheşte ?n tăcere, nouă pradă să-i mai cază... 
Ast-fel şi boerul ăsta e Păinjinul sătul, 
Gata să-și mai dreagă cursa, tot strigând că nu-i destul! 

SBIEREA 

Nu, nu... 

VULPOIU 

Taci, că te iea naiba! 

HuŢuL 1 

- -Niei iadul n'o să-l primească! 

RĂZVAN 
Insă, din jertfele sale, nu-i alta ca să-l urască. 
Cu furie mai cumplită, cu foc mai înverşunat, 
De cum Răzvan îl urăște, setos de-a fi r&sbunati 
Pentrun galben, ce pe drumuri l-am găsit pe neașteptate, 
EI, cu pravila-i în mână şi pe buză-i cu dreptate, 
ME iea rob... rob pentr'un galben, și mă face nevăzut 
Intr'un beciu, de mucezeală în mocirlă prefăcut, 
Unde mă legase ?n sgardă, ca pe-un câne ?n bătătură... 
Il urăsc cu cea mai cruntă şi nepovestită ură!.. 

(Vidra face o mişcare de groază) 

TĂNASE 

Resbunare! Resbunare!
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HoŢir 

Furcă! 

RĂZVAN 

"Da! voesce şi eu 

Să-mi resbun; dar moartea ?n îurcă i-ar fi prea-puţin .. 

SBIEREA (căzând jos) 

Valeu ! 
RĂZVAN 

Cruce, țeapă, glonţ, săgeată... Nu-i destulă resbunare! 
Vreau o alt-fel de pedeapsă: o pedeapsă și mai mare... 

REZAŞUL 

Căpitane! Ian sfârşeşte! Că, decât să mai aștept, 

Mai bine-acum dintr'o dată să-i înfig măciuca ?n pept! 

RAZVAN 

“Aăi Vulpoiule, rădică-l!... 

SDIEREA (când îl scoală Vulpoiu) 

Vai mie!... Răsvane frate!... 
ME jur c'am lăsat acasă catastişe ne ?ncheeate... 
Eartă-mâ !... Toemai pe toemai!... Fost-ai rob, te ert și eu... 
De vrei, îţi voiu da șun zapis... Martur mi-este Dumnezeu!,.. 

RĂZVAN 

Vulpoiule, du-l din codru! Scoate-mi-l pân” la răspinte, 
Arată-i drumul cel mare și zi-i aceste cuvinte: 
Eată dreapta, eată stânga, eată jos şi eată sus; 
Alege la deal, la vale, la Răsărit, la Apus; 
Răzvan te-avusese ?n palmă, şi numai c'un semn de mână 
Ar fi putut să te facă praf, pulbere şi ţărână... 

Totuşi uite! Nu-ţi lipsește nici un fir din perii tăi. 
Să trăească codrul verde! Pleacă slobod unde vrei!,. 

(Vidra e foarte mişcată) 

TĂNASE 

Cum ? ll erţi ? Il lași să scape ?... 

REZAŞUL 

Căpitane! Mi se pare 

Că tu-ți cam petreci cu glume, ș'ai uitat de resbunare!
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RĂZVAN 

Resbunarea cea mai crudă este când dușmanul tău 

E silit a recunoaşte că ești bun şi dînsu-i rău!.. 

REZAŞUL 

Astea. nu se trec la mine! Doară nu-s o fată mare, 
Ca să cred că răsbunarea nu-i decât o sărutare!.., 
Noi l-am prins, al nostru-i dară, al codrului, nu-i al tâu! 
Nu-l ert eu, bată-l să-l bată!... 

VULPOIU 

Şi nici eu nu-l ert! 

HOȚUL 1 

Nici eu! 

HOŢUL 11 

Bagă sama, căpitane! Noi nu te-am ales pe iine, 
Ca să te pupi cu boerii şi să ne dai de ruşine! 

O vocE 

“Țiganul se prea-gurguţă ! 

ALTĂ VOCE 

Se cunoaște că-i Ţigan! 

MAI MULTE VOCI 

Țigan! Chiar Ţigan!... 

RĂZVAN 

Ţiganul nu mai este căpitan! 

(scoate din brâu o bardă poleită) 

Când voi maţi pus peste codru, dându-mi în mână securea, 
Juratu-mi-aţi să m'asculte lunca, drumul și pădurea. 
Iată barda ce-a pătat-o jurămîntul cel viclean: 
Daţi-o unui alt mai vrednic, care nu va fi Ţigan! 
Puneţi dintre voi pe-acela care-i meșter să v&nveţe 
A năvăli ?n slăbiciune, a vă isbi ?n bâtrâneţe, 

Sau pe-o singură furnică să daţi iuruș câte doi! 

Așa căpitan vă trebui, dar Răzvan nu-i pentru voi! 

(aruncă barda şi voeşte a eşi)
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REZAȘUL 

Haide, haide, căpitane! Te iuţeşti peste măsură! 

Nu te perdem noi pe tine pentru astă pocitură! 

(priveşte încruntat la Sbierea, apoi rădică de jos securea şi o dă lui Răsvan) 

Iată barda, iea-ţi-o iarăşi, fă ce-ţi place, fă cum ştii... 
Dar eu unul... of, mâicuţă! l-aș tăea făşii-făşii! 

VULPOIU 

Să trăească căpitanul! 

TOŢI 

Căpitanul să trăească ! 

TĂNASE 

Da, da! Şi de ţigănie să nu se mai pomenească! 

RĂZVAN (către Sbierea) 

Stăpâne, acuma pleacă!... 

SBIEREA 

Să plec ?... Cum ?... Adevărat!e 
O, ce om! Ce piatră scumpă! Ce suflet de matostat!... 
Dar, fiind-că scapi de moarte pe-un creștin foarte cucernic, 
O să te blagoslovească Dumnezeu a-tot-puternie!.... 

RĂZVAN 

Fugi, boerule, de-aice !.. Fă-mi şi tu pe placul meu!... 
Mi-e scârbă s'aud din gură-ţi numele lui Dumnezeu! 

VULPOIU! (împingând pe Sbierea) 

Mişeă ! Mişcă, caracudă! 

SBIEREA 

Ba nu... M& rog! Fără pripă!... | 
Mai avem o “socoteală... Numai un cuvînt... O clipă!...- 
Daţi-mi sacul meu !... Răzvane!... Nu mă sărăci de tot!... 
Taleri trei mii patru sute cinci-zeci-şi-şeapte Ş'un zlot! 

B. P. Hasdeu. »
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CAP. V. 

“Forma poesiei (sfârșit). 

3% Simetria sau Ritmul în genere. 

| (Versificaţia). | 

A. Fundamenlul simetriei. 

Ş 33. Al treilea element al vorbirii, prin care poetul caută 
să dea o formă concretă concepţiunii sale, este simetria sau 
ritmul în genere. Vorbirea, fie proprie, fie figurată, este con- 
stituită dintr'o serie de sunete care nu sunt indiferente din 
punctul de vedere al exprimării concepţiunii. Această serie 
de sunete poate fi mai potrivită sau mai puţin potrivită cu 
concepțiunea, și o poate face mai mult sau mai puţin trans- 
misibilă celui ce vrea să iea cunoştinţă de ea. Nu este de loc 
indiferent nici tonul pe care ne silește să-l dăm vorbirii 
așezarea vorbelor în frasă, nici pausele ce le facem, nici 
lungimea sau scurtimea fraselor, proposiţiunilor sau păr- 
ților de proposiţiune ce se succed între pause, nici suceesi- 
unea vocalelor şi consunelor ce constitue deosebitele cuvinte 
din vorbire. Reunirea caracteristică a acestor elemente am 
văzut, în adevăr, că poate da naștere la nişte forme generale 
stilistice ce caută să dea expresiune unei anumite calităţi 
a coheepției, și anumeritmului simţirii sau vibraţiunii ei par- 
ticulare. Ast-fel am putut caracterisa stilul elegant și abrupt. 

Dar caracterele ce constitue aceste forme generale stilis- 
tice, deși ușor de recunoscut şi de formulat în general, nu sînt 
ușor de studiat în amănunte şi nu știm încă, dacă s'a ocupat 
cine-va să resolve cu precisiune această problemă: în ce reu- 
nire de elemente materiale (în casul de faţă de <sunet»). 
constă simetria complicată ce deosibește stilul elegant de 
stilul abrupt, sau un stil elegant sau abrupt de alte forme 
stilistice de acelaș fel? Atâta numai ştim, că acea reunire de 
elemente este în strictă dependenţă de o calitate a simțirii ce 
constitue fondul concepţiei poetice, şi anume de ritmul ei. 
Acest ritm ce se regăseşte la fel in tot ceea-ce serie un poet
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original, fie în prosă, fie în versuri, se transmite materialu- 
lui ce servă de expunere, adică vorbirii, și constitue una din 
determinările esenţiale prin care putem caracterisa origi- 
nalitatea unui poet. Poeţii, care imitează pe un poet mare, nu 
imitează atât vocabularul, sintaxa, stilul sau fondul poesiilor, 
cât ritmul simţirii lui, care li se impune fără voea lor, şi 
pe care, fără voea lor, ei îl transmit vorbirii în care se exprimă. 
Sau chiar dacă imitează vocabularul, sintaxa, stilul, fondul, 
aceasta o fac, întru cât prin ajutorul lor scot în relief acel 
ritm particular alsimţirii poetului original, care îi farmecă, îi 
obsedează şi-i trădează cunoscătorilor. Ceea ce a făcut buni- 
oară pe mulţi să creadă că d. 4. Vlăhuţă nu este decât un simplu 
îmitator al lui Eminescu, este faptul că, în adevăr, în multe 
din poesiile lui el imitează ritmul (nu al versului, ci al vorbi= 
rii) lui Eminescu. El nu devine în adevăr el însu-și decât când 
intrebuinţează stilul abrupt, semn al unui dramatism liric, 
al unei lupte sufletești proprii, în care ritmul simţirii emi- 
nesciane nu se mai simte de loc. Tot ast-fel, ceca-ce deosibește 
versificaţia unui poet de versificaţia altuia, pe lângă ele- 
mentele proprii acesteia şi despre care vom vorbi îndată, 
este în cea mai mare parte ritmul vorbirii. Ceea-ce face 
ca versurile unui poet să pară inculte, deslânate, ne'nstrunate 
este tocmai lipsa de acel ritm propriu vorbirii, care nu este 
decât semnul exterior al ritmului adânc al simţirii poetului. 

Prin' simetrie, ritm în genere sau versificaţie, nu înţelegem 

ritmul vorbirii, ale cărui elemente sînt mai mult sau mai 

puţin inanalisabile și proprii poeţilor, ci acea regularitate a 
deosebitelor elemente comune vorbirii auzite, ce se poate ana- 

lisa şi care poate fi întrebuințată de ori-ce poet, fără ca prin- 

ir'aceasta să, sufere întru ce-va originalitatea lui. Formele de 
simetrie sînt ca niște tipare cu margini precise, în care vor- 
birea poetică este turnată și prin care ea capătă o existenţă 

obiectivă, de sine stătătoare, întocmai ca operele de artă plas- 
„_tică. Ele ușurează transmiterea lor, şi de aceea jucau un rol 

atât de însemnat când omul n'avea pentru păstrarea ideilor 
alt mijloc decât memoria. 

Deşi formele simetriei au o existenţă oare-cum indepen- 
dentă de originalitatea simţirii poetului — deoarece ace- 

leaşi forme pot fi întrebuințate cu acelaş succes: de poeţi
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cu totul deosebiți în privinţa originalității — totuși între ele 
şi între calitatea simţirii ce poetul vrea să exprime, trebue 
să fie o consonanţă generală. Ast-fel formele simetrice care 
cuprind - versuri scurte şi variate, prin urmare cu multe 
pause şi multe rime, se potrivese mai bine cu sentimentele 
vii, vesele, Din contră, formele simetrice cu versuri lungi 
cu pause regulate şi rare se potrivesc mai bine cu simţirile 
severe şi triste. Tot aşa unele versuri se consideră mai po- 
trivite spre a exprima sentimente energice, decât altele, care 
sînt mai potrivite spre a sluji de vestmint sentimentelor 
duioase. Această relație dintre deosebitele forme ale sime- 
triei și simţirile ce constitue fondul concepţiunii poetice, e 
numai generală; nu are aceeaşi însemnătate ca relaţia din- 
tre ritmul vorbirii și simţirea fundamentală ce constitue 
originalitatea poetului, dar totuși există, şi formele sime- 
trice contribue în oare-care măsură să adaoge la celarita- 
tea și precisiunea întrupării unei concepţiuni poetice. 

Spre a se vedea gradul de importanţă al formelor sime- 
trice în poesie, mavem decât să punem faţă în faţă forma 
originală versificată a unei bucăţi cu forma ei schimbată, 
în care ordinea vorbelor nu mai permite să se recunoască. 
elementele simetrice. Să experimentăm aceasta la cunoscuta 
poesie a lui Eminescu «Ce te legeni codrule ?» 

Forma originală (229) Forma schimbată (230) 

  

— Ce te legeni, codrule, | — Ce te legeni. cu crengile 
Fără ploae, fără vânt La pămînt, codrule, 

„Cu crengile la pămînt ? Fără vânt, fără .ploae ? 

„De ce nu m'aș legăna, — Dacă vremea mea trece, 
"5 Dacă trece vremea mea. 5 De ce nu nv'aş legăna ? 

Ziua scade, noaptea creşte Scade ziua crește noaptea 
Şi îrunzişul mi-l răreșşte. Şi-mi rărește frunzişul; 
Bate vântul frunza'n dungă Vântul în dungă bate frunza 
Cântăreţii mi-i alungă ; Şi-ai mei cîntăreţi mi-i alungă: 

10 Bate vântul dintr'o parte, 10 Dintr”o parte bate vântul 
Earna-i ici, vara-i departe! „Iei e earna, departe-i vara! 
Și de ce să nu mă plec, Şi, dacă trec păsările, 
Dacă păsările trec: De ce să nu mă plec? | 
Peste vâri de rămurele, Trec peste vâri de rămurele +



15 Trec în stoluri rândunele 

Şi duc gândurile mele 

Şi norocul meu cu cele! 

Şi se duc pe rând pe rând, 

Zarea lumii 'ntunecând, 

20 Şi se duc ca clipele 
Scuturând aripele, 

Și me lasă pustiit, 

Veştejit şi amorţii, 

Şi cu doru-mi singurel, 

15 Rândunelele în stoluri, 

Ducend cu elea mele gânduri 

Şi al meu noroc! 

Şi pe rând pe rând se duc, 

Intunecând a lumii zare; 

20 Și, ca clipele se duc, 

Scuturând aripele, 
Şi pustiit, amorţit 

Şi vestejit mă lasă 
Şi singurel cu doru-mi, 

| 
O simplă comparaţie dintre impresia covârșitor de duioasă. 

lină și dulce a formei originale cu aceeași impresie între- 
tăeată, turburată ce se simte în forma schimbată, unde nu mai 

întâlnim aproape nici-un element simetric, ne duce la con- 

vingerea că versificaţia joacă un oare-care rol în exprimarea 
sentimentului ce constitue fondul concepţiei. Trebue să fa- 
cem însă o reservă. Impresia ce ne facea doua bucată 
este atât de deosebită de aceea a bucății originale, nu numai. 
din pricina lipsei de simetrie, ci şi din pricina lipsei rit- 
mului vorbirii ce știm că e în așa strinsă legătură cu rit-. 
mul ce caracterisează simţirea fundamentală a unei poesii. 
In adevăr, noi, schimbând ordinea vorbelor, am schimbat. 

şi întonarea originală ce "caracterizează acel ritm. Aceasta 

se constată cu evidenţă, dacă comparăm versurile: (231) 

25 De m&ngân numai cu el. 25 De numai cu el me'mgân. 

Bate vântul dintr'o parte 

EFarna-i ici, vara-i departe, 

cu forma lor schimbată: (282) 

Dintr'o parte bate vântul, 
Ici e earna, departe-i vara. 

Vedem îndată că în aceste din urmă versuri impresia de. 
» covârșitoare melancolie este înlocuită cu o impresie oare- 
cum de demonstrare și mustrare didactică. Această schimbare: 
de impresie provine mai mult din faptul că am schimbat ac-: 
centul și deci ritmul vorbirii, decât din faptul că am înlăturat. 
simetria. In adevăr, dacă am face schimbarea celor două ver- 
suri, fără să schimbăm ritmul original al vorbirii și am. 
zice: (233) :
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Earna-i aproape, vara-i departe, 

împresia de melancolie, deşi mai puţin covârșitoare, se păs- 
trează totuși: nu se află cu desăvârşire înlocuită cu altă 
impresie ca în exemplul (232). 

Ori-cum ar fi, analisând prin comparaţie cu forma schim- 

bată versurile originale, cu deosebire versurile 8 și 9, unde 

cu înlăturarea simetriei nu se înlătură ritmul vorbirii, vom 

ajunge la convingerea că simetria are un rol destul de mare 
în exprimarea sentimentului fundamental al poesici. De alt- 
minteri, determinarea însemnătăţii rolului, pe care-l joacă 
ritmul vorbirii și simetria, este greu de făcut, din pricină 
că adevăratul poet în exprimarea concepţiei sale ştie să com- 
bine într'o sintesă unitară amândouă aceste elemente, aşa 
încât la analisă par'că constituesc o singură existenţă cu greu 
de desfăcut în elementele ei constitutive. Sperăm însă, că din 
exemplele aduse s'a putut stabili importanţa relativă a 
acestor două elemente, simetria fiind mai puţin importantă 

- decât ritmul vorbirii, dar totuși destul de importantă, pen- 
tru ca să merite a fi obiectul unui studiu special. când e 
vorba de studiul formei poetice. 

De altminteri, chiar dacă ea n'ar juca alt rol decât acela 
de a da unei opere poetice margini mai precise și deci o 
existenţă mai de sine stătătoare, totar presenta o importanță 
suficientă spre a fi studiată în deosebi de cele-l-alte elemente 
ale formei. 

B. Elementele simelriei. 

Ş. 34. Elementele comune vorbirii auzite, din a căror rân- 
duire regulată se pot alcătui deosebite forme simetrice, tre- 
buincioase exprimării poetice, sînt în număr de patru. 

Ast-fel mai întâi, în privinţa vorbelor. Ele pot avea între 
ele trei elemente comune: 

1) numerul silabelor: «soa-re» și «se-nin>. 
2) oare-care sunete sau silabe: «lună» şi <limpezese» ; ; «ver- 

de» şi «<şa-de»; <lă-turi» şi «să-turi». 
3) posițiunea accentului tonic: «soă-re»> şi cră-ză» <se- nin»; 

Şi «slă-văse». 
Când găsim un element comun la două sau mai multe vorbe,
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zicem că se potrivesc sau sînt simetrice în privinţa acelui 
element. 

Ast-fel avem la vorbe trei feluri de potriviri: în numă- 
rul silabelor, în posiţiunea accentului tonic și în oare-care 
sunete sau silabe, 

I. Potrivirea în numărul silabelor, găsindu-se la vorbe iso- 
late, se găsește, fireşte, şi în reunirea lor în vorbire. Ea con- 

stitue un element însemnat al simetriei şi poartă numele de 
mMesură. 

Ast-fel, dacă citim următoarea reunire de vorbe: (234). 

Sus în brazii de pe dealuri, luna ?n urmă ţine strajă, iar 

isvorul prins în vrajă răsărea sunând din valuri, 

observăm că, fără voea noastră, facem pause după vorbele 
«dealuri», «strajă», «vrajă» şi evaluri» şi dacă înnumărăm 
silabele ce se cuprind între două pause consecutive, obser- 
văm că sînt în număr de 8: (235) 

Sus în bra-zii de pe dea-luri 
1 2 3 4156 71 8 

lu-na ?n ur-mă ţi-ne stra-jă 
iar is-vo-rul prins în vra-jă 

- r&-să-rea su-nând din va-luri. 

Reunirea de vorbe de mai sus se descompune ast-fel în 
patru unităţi de câte 8 silabe. Aceste patru unităţi au ca ele- 
ment comun numărul silabelor, au adică aceeași mesură, 

II. Potrivirea în privinţa oare-căror sunete sau silabe de- 
vine mai evidentă și mai plăcută, când se află la sfârşitul 
cuvintelor și când este însoţită de potrivirea de accent. 

Așa, bunioară, în vorbele «dor: şi crăb-dă-tor>; «stele» şi 
ară-mu-re-le» «dă-ti-nă» şi selă-ti-nd», 

Această potrivire de sunete de la sfârșitul cuvintelor şi 
începând cu ultima vocală accentuată se numeşte rimă, şi 
constitue un al doilea element insemnat al simetriei. Cuvin- 
tele ce se potrivesc se numesc rimate. 

Când potrivirea sunetelor e necompletă, atunci ea a poartă 

numele de asonanţă, d. ex. «mu» şi «Ceah-lâu>; <per-de» 
şi esto-te», '



Mai puţin însemnată e potrivirea sunetelor de la începu- 
tul cuvintelor, care poartă numele de aliteraţie d. ex. : lu-na 

lu-minoasă lu-cește şi lu-necă Zu-natic pe lu-me. (936) 

_În reunirile de vorbe ce. constitue vorbirea, rima se pune 

totdeauna la sfârşitul unităţilor determinate de măsură, 
fiind considerată ca un semn al sfârşitului acestor unităţile 
ca un semn, că numărul silabelor, cu care se măsoară părţile 

simetrice ale vorbirii, s'a sfârşit. Ast-fel în exemplul de 
mai sus avem două rime — două potriviri de sunete înso- 

țite cu potrivirea de accent —: mai întâi, «ded-luri», care 

. sfârșește unitatea întâi, și «vâ-luri», care sfârșește unitatea 
a patra; și a doua, «streâ-jă», care sfârşeşte unitatea a doua, 

și «vră-jă», care sfârșește pe cea de a treia. 

III. Potrivirea în privinţa posiţiunii accentelor în două 
sau mai multe vorbe, sau în două sau mai multe reuniri 

de vorbe ce constitue vorbirea, constitue un al treilea ele- 
ment, și cel mai important, al simetriei, şi poartă numele 
dă ritm propriu zis. 

Ast-iel, dacă cercetăm posiţiunea accentelor în unitățile 
determinate de măsură, văzute mai sus (235), observăm că 

prima unitate are patru silabe accentuate, și anume silaba 

întâia, a treia, a cincea şi a şaptea: (287) 

Sâs în bră-zii dă pe deă-luri, 
1. 3 5 ?7 + 

e 

şi că această succesiune de accente se potriveşte cu aceea 
din cele-l-alte unităţi: (238) 

lă-na ?n îm-mă ţi-ne streă-jă 
1 3 5 7 

iâr is-vo-rul prins în mreă-jă 
ră-să-răa su-nând din vă-luri. 

Aceasta însemnează că pe lângă simetria în privinţa mă- 
surii și rimei, vorbirea mai poate presinta o simetrie în 
privinţa posiţiunii accentelor, adică în privinţa ritmului pro- 
priu zis. 

IV. Simetria de ritm și de măsură mai atrage după ea o 
altă simetrie, care e cu deosebire visibilă în vorbire: simetria 
de pausă. Ast-fel după fie-care unitate de măsură, care se sfâr-
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şeşte, precum am văzut, cu un prim membru al rimei, noi 

facem o pausă înainte de a pronunţa unitatea următoare. 

Această pausă se repetă după fie-care unitate de măsură, a- 
dică la intervale regulate, ast-fel că, pe lângă simetria în 
numărul silabelor, mai avem şi o simetrie de pause. In 
exemplul de mai sus avem atâtea pause câte unităţi de mă- 
sură sînt — patru, şi anume după fie-care rimă. Tot ast-fel 
mai avem o simetrie de pause — dar acestea cu mult mai 
mici — în năuntrul fie-cărei unităţi de măsură, din pricina 
ridicării și scoboririi vocii cerută de suczesiunea accentelor 
ce constitue ritmul. Ast-fel în unitatea de măsură: (239) 

Sus în | bră-zii | dă pe | deă-luri || 
avem trei pause mai mici după fie-care silabă neaccentuată 
(care în pronunțare depinde de silaba accentuată preee- 
dentă), pe lângă una mai mare la sfârșitul unităţii de măsură. 

Aceste pause mici și mari se regăsesc și în unităţile de 
măsură următoare: ele sînt simetrice şi constituesc ast-iel 
un alt element al simetriei. 

Când unitatea de măsură are mai mult de opt sau zece 

silabe, atunci în afară de pausele descoperite până acum, 

mai descoperim o pausă la mijlocul unităţii de măsură, 
mai mare decât pausele ce despart accentele, mai mică 

decât pausele ce despart unităţile de măsură. Ast-fel în 
unitatea de măsură de 16 silabe: (2410) ” 

Lâ-nă | tă stă | pă-na Indp-ţii || pă a | Lă-mii | bol-tă | Jă-neci ||| 

pe lângă șase pause mici și una mare la sfârşit, mai desco- 

perim o alta intermediară după cuvîntul «lă-mii». 
Simetria de pausă, și cu deosebire aceasta din urmă, 

poartă numele de cesură şi constitue al patrulea element 

al ritmului în genere, 
$ 35. Reunirea acestor patru elemente în decursul vor- 

birii, dă naștere la niște forme, mai complicate dar unitare, 

de simetrie, ce se numesc versuri. 

Se numesc dar versuri unitățile în care se descompune 

vorbirea şi la care constatăm potrivire sau simetrie de mă- 

sură, de ritm propriu zis, de cesură și de rimă. 

Unii consideră rima ca un element secundar în compo-
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siţia “versurilor, care ast-fel pot fi versuri, fără ca să fie 
vimate. Aceste feluri de versuri se numese albe, și deşi 
bucăţile poetice compuse în ast-fel de versuri sint posibile, 
ele totuși nu au lapidarism: ele nu au adică o existență de 
sine stătătoare atât de precisă ca cele ce sînt scrise în 
versuri rimate, 

, 
Vorbirea ce se poate descompune în versuri se numește 

vorbire versilicată; iar acţiunea de a pune o vorbire liberă 
în vorbire versificată se numește versificație.. Versurile se 
scriu unele sub altele, tocmai spre a face mai evidentă sime- 

” tria elementelor lor comune, și se încep cu literă mare, spre: 
a arăta totuşi individualitatea lor relativă, Ast-fel reunirea 
de vorbe de mai sus, descompunându-se în patru versuri 
se scrie ast-fel: (241), 

Sus din brazii de pe dealuri 
Luna plină ţine strajă, 
Iar isvorul prins în mreajă 
Resărea sunânăd din valuri. 

(Eminescu, «Ft Frumos din teiu»). 

$ 35. Simetria are de fundament concordanța generală ce trebue să se găsească între ea şi între simţirea originală ce 
constitue fondul concepțiunii poetice. Cână elementele sime- 
triei sint în contradicție cu această simţire, simetria nu-și, 
îndeplinește meniroa; ea întunecă concepția poetului în loc. 
s'o evidenţieze; şi ast-fel constitue un defect al formei 
prin care poetul vrea să-și exprime concepţia. In expri-. 
marea în versuri a concepţiei sale poetul trebue să respecte 
dar cel puţin o condiţiune negativă: elementele simetrice ce 
întrebuințează să nu producă un efect contrariu aceluia pe 
care-l urmăreşte prin concepția sa. Ar îi mai bine ca poetul 
prin versificaţia sa să facă cât mai expresivă concepţia poe- 
tică, dar dacă el nu poate face aceasta, atunci cel puţin să caute 
ca forma sa versificată să nu turbure într'un fel sau în- 
tvaltul efectul ce urmărește prin poesie. | | 

Efectul, ce ori-ce poet trebue să urmărească prin operele 
sale, este emoţiunea estetică: simţirea ce ni se deşteaptă în 
suflet când admirăm cu toată sinceritatea un obiect frumos. 
Emoţiunea estetică este însă o simţire foarte gingaşă; ea
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solicită, spre a se produce, întreaga noastră atenţiune, și se 

turbură foarte uşor: ea încetează îndată ce atenţiunea este 

cât de puţin distrată. Este evident, atunci, că condițiunea, 

ce trebue să îndeplinească deosebitele elemente ale simţirii 
în vorbirea versificată şi pe care am formulat-o nai sus, se 
poate reduce la următoarea : elementele simetriei să nu con- 

fină particularităţi -ce ar putea distrage asupra lor aten- 

fiunea, care totdeauna trebue să remână concentrată asupra 

concepțiunii poetice. 
Această condiţiune nu se poate îndeplini decât prin în- 

deplinirea unei alte condițiuni pe care o vom formula în- 

dată, Vorbirea versificată, fiind prin natura ci nenaturală. 
(căci nimeni nu vorbeşte în versuri), trebue să: nu ne facă 
niciodată această impresie: nefirescul ei ne-ar distrage aten-: 
țiunea de la contemplarea fondului poetic. Acest scop nu se 
poate atinge decât cu condițiunea ca ritmul vorbirii, care 
știm ca stă în directă legătură cu ritmul şi deci cu energia: 
proprie a simţirii poetice originale, să nu fie niciodată sa- 
crificat necesităților simetrice. Numai când vorbirea îşi păs-. 
trează ritmul sgu propriu derivat din simţirea originală 
fundamentală, numai atunci versificaţia încetează de a face: 
impresia de nefirească. Ce-va mai.mult: păstrarea intactă 
a ritmului vorbirii poate solicita atât de puternic atenţiu: 
nea, încât o opreşte dea mai fi distrasă de unele particulari- 
tăţi necorecte ale elementelor simetrice. Ast-fel ne'explicăm de: 
ce trecem aşa de ușor peste unele greșeli de versificaţie ce în- 
tâlnim la adevărații poeţi, şi de ce nu le trecem cu vederea 
la poeţii fără talent. Adevăratul poet păstrează ritmul vor-- 
birii, care este esenţial, în paguba necesităţilor simetrice ;. 
poetul fără de talent, fără concepţie originală şi fără ritm 
propriu, caută din contră să îndeplinească acele necesităţi,: 
în paguba ritmului vorbirii. De aci naturalul unuia şi arti- 
ficialitatea altuia; de aci indulgenţa noastră pentru unul și 
severitatea noastră pentru cel-l-alt. 

Totuşi, nici poetul adevărat nu poate merge prea departe 
cu disprețul formelor simetrice. Ori-cât de caracteristic și de 
energic ar fi ritmul vorbirii, care menţine atenţiunea în ati- 
tudinea sa contemplativă față de concepţia poetică, el își 
perde puterea, dacă greșelile de simetrie sînt prea multe şi
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prea evidente. In acest cas resultă o disonanţă care impre- 
sionează r&u auzul: atenţiunea este distrasă de sentimentul 
de neplăcere al acestei impresiuni, și emoţiunea estetică se 
turbură. 

Sub numele de licenţe poetice ar trebui să se înţeleagă 
numai acele negligenţe de simetrie al căror efect neplăcut, 
ce ar turbura emoţiunea estetică, este înlăturat de energia 
Și claritatea caracteristică a ritmului vorbirii. Licenţele poe- 
tice sau negligenţele permise după această definiţiune sînt 
foarte variate, iar însemnătatea lor nu depinde de particula- 
rităţile cu care se presintă, ci de valoarea ritmului vorbirii 
caracteristic poesiei. Ast-fel, spre exemplu, o rimă insufi- 
cientă la un poet adevărat poate fi o licență poetică, adică 
0 greșală permisă, pe când aceeași rimă — tot cu aceleași 
particularităţi, la un poet lipsit de talent nu este o licenţă 
poetică, ci o greșală, pur și simplu. La cel d'intâiu este li- 
cenţă poetică pentru că atenţiunea solicitată de energia rit- 
mului vorbirii nu poate fi distrasă de acea negligenţa de 
simetrie; la cel de-al doilea, lipsind energia ritmului vor- 
birii, atenţiunea se turbură foarte uşor de ori-ce negligenţă 
de simetrie, iar acestea trebue să apară atunci ca greșeli, 
iar nu ca licenţe poetice. 

- Pornind acum de la principiul că efectul concepţiunii poe- 
tice nu trebue să fie niciodată turburat de particularităţile 
elementelor de simetrie ce constitue ritmul în genere, și ra- 
portându-ne la deosebitele particularităţi de pronunțare ale 
limbii, putem determina ce condițiuni speciale trebue să în- 
deplinească cele patru elemente ale simetriei pentru ca să 
fie cu succes întrebuințate în exprimarea poetică. 

$ 36. L. Jlesura. — Cât de lung poate să fie un vers? Câte 
silabe poate avea ? Dacă ar fi prea lung nu l-am putea pro- 
nunța în timpul unei respiraţiuni; intervenirea unei a doua 
respiraţiuni sau continuarea celei G'întâi peste timpul pe 
care-l permite funcţionarea fisiologică normală poate pro- 
duce un efect neplăcut, care distrage atenţiunea ce-ar tre- 
bui să rămână concentrată asupra fondului poetic, și prin 
aceasta emoţiunea estetică se poate turbura. Acelaş lucru 
Sar întâmpla dacă versurile ar fi prea scurte, dar atunce 
din altă pricină. Dacă bunioară o bucată poetică ar fi com
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pusă din versuri de o singură silabă, atunci la fie-care pe- 
reche de versuri ar trebui să avem o pereche de rime, şi 
fie-care cuvînt ar fi o rimă. Asemănările de sunete co con- 
stitue rima ar îi ast-fol aşa de apropiate, încât nu s'ar pu- 
tea să nu atragă prea mult atenţiunea asupra acestei par- 
ticularităţi de formă, fireşte în paguba emoţiunii estetice, 
care, spre a se produce, cere ca atenţiunea să fie întreagă 
solicitată de fondul poetic. Ast-fel în limba noastră nu pu- 
tem avea versuri mai lungi do 17 sau 18 silabe; nici prea 
scurte, decât în casul când le alternăm cu versuri mai lungi, 

„.. Repetirea prea deasă a unui element simetric, când nu e 
întrebuințată spre a produce un efect particular, caracteri- 
stic fondului poetic, devine monotonie, şi contribue la ador- 
mirea atenţiei, ceea-ce iarăşi este în paguba emoţiunii esto- 
tice. De aceea s'a luat obiceiul ca într'o bucată poetică să 
se alterneze o pereche de versuri ce rimează împreună cu 
o altă pereche ce rimează iarăşi împreună, dar având o si- 
labă mai puţin sau mai mult decât cea Wintâi pereche. 

Ast-fel'avem versuri în măsura de 18 silabe alternând cu 
versuri în măsură de 17; și tot ast-fel alternează versurile în 
cele-l-alte măsuri: 16 eu 15, 14 cu 13, 12cu 11, 10cu9, 8cu 7, ete. 

Câte-va exemple: (241), (242), (213), (244) 

Cu spaimă-aruneprivirea'n urmă-mi:au cinesînt? de unde vin?ţ 17 
Strâină-mi este lumea'ntreagă şi mie însu-mi sînt strein, silabe 
In juru-mi sbuciumata lume cu plâns de valuri m&'mpresoară,ţ 18 
De-asupra liniştea eternă a stelelor mă înfioară. silabe 

(D, Nanu, «Din Neant.») 

Din cea zare luminoasă vine-un lung șir de cocoare 4 16 
- Aducând, pe-aripi întinse, calde raze de la soare: | silabe 
Tată-le de-asupra noastră, eată-le colo sub nor 4 15 
În văzduh călăuzite de-un pilot bătrân cocor. | silabe 

(Alecsandri «Cocoarele») 

Și atunci de-o fi ast-fel, atunci în vecie | 12 
Suflarea ta caldă ea n'o să'nvie, | sabo 
Atunci graiul dulce în veci este mut, 4 11 

" Atunci acest înger mia fost decât lut, )silabe,, 

(Eminescu, «Mortua esto.) . 

Introducere în Poelică,. Ă 19



290 

Pe-un picior de plaiu, “ , “15 silabe 
Pe-o gură de raiu $ 
Iată vin în cale, 6 silabe 

Se coboriîn vale ţ 
'Frei turme de mici 5 silabe 

Cu trei ciobănei, 

(Poes pop. aMioriţa», col. Alecsandri) 

Această alternanță, care în alte limbi, ca spre exemplu 

în franţuzeşte, este foarte riguroasă, în limba noastră nu 

esto respectată decât de puţini poeţi: cei care o respectă 

mai mult sînt Alcesandri şi Bolintineanu. Eminescu n'o res- 
pectă mai niciodată; versurile lui cu un număr de silabe 

îără soţ sînt amestecate Ja întâmplare cu cele cu număr cu 
soț, ca şi în poesiile populare: (245) 

De ce pana mea r&mâne în cerneală, mă întrebi?ţ „, 
, , i ni € 15 silabo 

„De co ritmul nu m'abate cu ispita de la trebi? 

De ce dorm îngrămădite intre galbenele file 
a > ian . 16 

lambii suitori, trocheii, săltăreţele dactile? 

Dacă tu știai problema astei vieţi cu care lupt, (aa 

Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o îirupt. 
Căci întreb, la ce-aș începe să încerce în lupta dreaptă 

A turna în formă nouă limba veche şi 'mţeleaptă ? 
16 

Acea tainică simţire, care doarme ?n a mea harifă dq 

4 

O
 

Iun cupletele de teatru s'o desfac ca pe o marfă? 

Sau cu sete să cat forma ce să poată să le 'mcapă, — 
- . , : , . 16 

Să le scriu, cum cere lumea, vre-o istorie pe apă?... 

(Eminescu, «Scrisoarea II»). 

Dacă toate vorbele şi-ar păstra totdeauna acelaș număr de 
silabe, alcătuirea măsurii unui vers mar fi tocmai uşoară. 
Vorbele însă, chiar în vorbirea liberă pot fi lungite, și mai 

cu seamă scurtate, și aceasta îngăduoe poetului să întrebuin- 

ţeze la locuri potrivite vorbe, care dacă şi-ar fi păstrat tot- 

deauna acelaș număr de silabe, n'ar fi putut îi întrebuințate. 
Scurtarea şi lungirea vorbelor depinde de numărul voca- 

lelor, care, precum ştim, se pot uni în diftongi sau triftongi 

sau pot cădea înaintea altora, fără ca fisionomia cuvintelor 

din care fac parte să se altereze. Ast-fel vorba <auzind», care 

are de obiceiu trei silabe, poate fi luată în măsura versului
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numai de dout silabe, reunind prin fenomenul numit sinizeză 

vocalele a şi 4 în diftongul «aus: «au-zind.» Azi, cuvintele 
«fică», «primesc», «viaţă» au numai două silabe; prin dieresă, 

putem însă să le facem de trei silabe, precum le găsim în 

limba veche: «fi-i-că», «<pri-i-mese», «vi-ca-ţă». Unii poeţi 

(Gr. Alezandrescu) nu se mulţumesc cu contopirea sau des- 

facerea vocalelor din năuntrul unui cuvint, ci dau afară 
prin sincopare pe unele care sint scurte. Ast-fel, în loc de 

«vea-cu-ri-lez, zice «vea-cu-r”le:, și reduce ast-fel cuvintul de 
Ja patru la trei silabe. Micşorarea sau mărirea volumului 
unui cuvînt prin aceste mijloace fac însă mai totdeauna efect 
neplăcut, e un obstacol pentru pronunțare și deci o pricină 
de distracţie pentru atenţie. Nu sînt dar de recomandat, și cu 
deosebire sincoparea, care în alte limbi, precum în limba ger- 

mană, este cu succes întrebuințată, trebue în versificaţia 
noastră cu desăvârșire condamnată. 

Mai importante, și prin rolul lor şi prin îngăduirea de 
care trebue să se bucure, sînt reducerile de vocale de lu în. 

ceputul şi sfârșitul cuvintelor, când se află în vecinătatea 

altor cuvinte care se sfârșesc sau încep tot cu vocale. Poe- 
ţii noştri, în deosebire de poeţii antici şi poeţii francezi, 

au într'o privinţă, o mare înlesnire în alcătuirea măsu- 

rii versului, pentru că ei pot face şi asemenea reduceri, și 
mai au și posibilitatea de a întrebuința foarte bine după un 

cuvînt care sfârşeşte cu o vocală un alt cuvint care în- 
cepe cu alta, (fenomen ce poartă numele de hiaţ). Limba 
noastră tolerează în vers mai totdeauna asemenea întâlniri ; 

şi aceasta, din pri“ină că vorbele noastre conţin un foarte 
mare număr de întâlniri de vocale în chiar lăuntrul lor, așa 
că aceste întâlniri constituesc oare-cum o caracteristică e- 
esonţială a limbii române; iar ceea-ce este esenţial unei limbi 
nu poate fi nici întrun cas considerat ca nearmonios şi ca 
o causă de turburare a atenţiunii. Hiatul dar e permis; și 
numai când vocalele ce se întâlnesc sînt prea multe și 
prea apropiate prin natura lor, el trebue evitat sau în- 
lăturat. Evitarea se obţine întrebuinţând alte cuvinte de- 
cât cele cc presintă acea neplăcută întâlnire de vocale; 

iar înlăturarea, prin fenomenul elisiunii şi contopirii de 
care vom vorbi mai jos. Regule precise care să ne spună
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când hiatul trebue să fie tolerat și când nu, — nu sînt, în 
afară de regula generală cunoscută : hiatul să nu producă 

o cacofonie care să distragă atenţiunea cititorului sau ascul- 
tătorului de la contemplarea concepţiunii poetice. 

Dar din faptul că hiatul este tolerat de limba noastră, nu 

trebue să conchidem că înlăturarea lui constitue un neajuns. 

De aceea zicem că poetul român, putând să păstreze sau 

să înlăture hiatul, are într'o privinţă o mare înlesnire în 

alcătuirea măsurii versului. Inlăturarea hiatului se face sau 
prin contopirea într'un diftong a vocalei cu care sfârșește 
un cuvint cu vocala care începe cuvintul următor; sau prin 

elisiunea uneia din aceste vocale. Atât contopirea cât şi eli- 

siunea nu se poate face totdeauna, ci numai când natura 
vocalelor alăturate o permite, sau când prin elisiune nu se 
strică fisionomia auditivă a cuvintelor, îndepărtându-se în 
mod evident de vorbirea obicinuită. 

Ast-fel în vorbirea obicinuită niciodată a nu se clidă înain- 
tea lui o, nici nu se poate împreuna cu el spre a face un 
diftong. Nu se zice şi nu se poate zice, spre exemplu, nici- 
odată «l'oraş» sau cla-oraş», deoarece «oraș» sună ca şi când 
ar fi un singur cuvînt, şi mintea noastră auzindu-l e îndemnată 
să-i găsească un înţeles pe care nu-l are; iar <la-oraş» nu 
se poate pronunța, fiind-că în această posiţiune nici a nici 
o nu se pot pronunţa scurtat spre a mijloci formarea unui 
diftong. 

Vocala ă înainte de o se poate elide une-ori, alte-ori nu, 
după cum resultatul elisiunii strică sau nu fisionomia au- 
ditivă a cuvîntului. Ast-fel se poate zice ciat'o», <înseamn'o> 
«laud'o> în loc de «iată-o», «înseamnă-o», elaudă-o», pentru 
că prin elisiune se accentuează numai caracterul enclitic al 
pronumelui o, ceea-ce este în direcţiunea desvoltării limbii, 
și prin urmare nu se alterează nenatural fisionomia cuvin- 
telor. Nu se poate zice însă «c'omul», «c'ori-care», «c'oraşul 
în loe de «că omul», «că ori-eare», «că orașul», pentru că 
resultatul elisiunii no dă niște reuniri de sunete: <comul», 
«coricare», <corașul», care au aerul a fi nişte cuvinte al că- 
ror înţeles mintea este îndemnată să-l caute fără trebuinţă 
şi fără succes. Ori-ce îndemn fals al minţii implică o dis-
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tracţie a atenţiunii, ccea-ce este în paguba emoţiunii este- 
tice, pe care ori-ce operă poetică trebue s'o producă. 

Indreptarul dar în privinţa întrebuinţării elisiunii şi con- 
topirii este însă-și firea limbii. Poetul deci trebue să so fe- 
vească de ori-ce elisiune sau contopire, care nu se potrivește 
cu această fire. Spre a ști însă care sînt elisiunile și conto- 
pirile de care trebue să se ferească, trebue să cunoască. 
viaţa intimă a limbii, cărările pe caro ca le va urma în des- 
voltarea sa, fenomenele ce sînt posibile între deosebitele ei 
elemente și puterea de plasticitate a acestora. 

Ş$ 37. Cesura. — Sub numele de cesură se înţelege de obi- 
ceiu pausa care se face pe la mijlocul versurilor mai lungi 
şi caro le împarte mai totdeauna în două părţi egale numite 
emistihuri. Zicem «pe la mijloc», pentru că nu totdeauna ce- 
sura cade drept în mijlocul versului şi deci emistihurile nu 
sînt totdeauna, precum am crede după numele lor (pi=ju- 
mătate, oTi/os= vers), adevărate jumătăţi de vers. Așa bu- 
nioară în versurile: (246) 

Oaspeţii caselor noastre | cocostârei şi rândunole 
Părăsit-au a lor cuiburi || și-au fugit de zile rele, 

(Aiezandri, «Sfârşit de toamnă»). - 

cesura cade exact la jumătate, după a S-a silabă, ele având 
în tot 16 silabe. 

Insă în versurile: (217) 

Sara pe deal. | buciumul sună cu jale 
Turmele-l urc || stelele scapără 'n cale... 

* (Eminescu, «Sara pe deal»). 

cesura cade după'a 4-a silabă, ele având în tot 12 silabe. 
Dar în toate casurile când versul are un număr nepereche 
de silabe cesura e nevoită să împartă versul în două părţi 
neegale, emistihul întâi având de obiceiu o silabă mai mult 
decât cel de-al doilea. Ast-fel bunioară sînt versurile : (248) 

Cu mâine zilele-ţi adaugi || cu eri vieaţa ta o scazi 
Și ai cu toate asta ?n faţă || de-apururi ziua cea de azi, 

(Eminescu «Cu mâine zilele-ţi adaugi»).
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care, deși în volumul poetului sînt rânduite astfel încât 
să pară că sint patru versuri, constituese în realitate două 

versuri, ale căror prime emistihuri au 9 silabe, pe când cele 

de-al doilea au numai 8. 
E de observat iarăşi că nu lungimea versu.ui provoacă: 

cesura. Cu deosebire se observă aceasta la versuri de 9, 

10 şi 11 silabe, care pot avea sau nu cesură după factura 

versului s'au după construcţia frasei. Ast-fel în versurile: 
(249) 

In cel palat de marmoră antică 11 silabe. 

Ce poarlă ?n frunte-o scumpă mozaică ML > 

Tablou artist, || de secoli admirat, 10» 
Reamintind Olimpul încântat, 10 » 

(Alecsandri, «Palatul Loredano») 

cesura nu e evidentă decât în versul al treilea, după a patra 

silabă, unde coincide eu o pausă naturală a vorbirii. 

In cele-l-alte versuri ea nu e necesară deloc, și versurile 
pot fi recitate fără nici o pausă caracteristică. . 

Din contră, în următoarele Versuri, mai scurte decât cele 

de mai sus, cesura e necesară : (250) 

Pe când la cuibu-i ] pasărea sboară 10 silabe 
C'un țipăt jalnic, | ca un suspin, 9» 
Şi, plecând capul || sub aripioară, 10 » 

Pe creanga mică || adoarmelin, 9 >» 

(Alecsandri, «Craiu nou») 

deși mersul vorbirii nu indică totdeauna o pausă în locul 
cesurii. 

Ş 38. Aceste două observaţii ne conduc la ideea că cesura 
nu este provocată, precum se susţine de obiceiu, de necesită- 

ţile respiraţiunii. După această explicaţie, pausa de la mij- 
locul versurilor lungi ar proveni din pricină că aceste ver- 
suri n'ar putea fi pronunţate întregi în timpul unei expi- 

raţiuni, că expiraţiunea se sfârşeşte odată cu primul emistih, 
și că deci, spre a pronunţa și cel-l-alt emistih, mai e nevoe 
de o inspiraţie la jumătatea versului. Această inspiraţie (in 

timpul căreia se știe că nu putem articula nici-un cuvint) ia 

un timp, care este representat prin pausa ce constitue cesura.
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Experienţa însă proboază că expiraţiunea ce urmează inspi- 

raţiunii ce facem mai înainte de a recita un vers, ori-zât de 

lung, este suficientă pentru pronunţarea întregului vers, 

împreună cu indicarea pausei cerută de cesură, cu tot. Și 

apoi, chiar dacă s'ar găsi persoane cu respiraţia atât de scurtă, 
încât să nu poată pronunţa în timpul unei expiraţiuni un 
vers de 16 sau 18 silabe,—faţă de care, cesura ar îi expli- 

cabilă prin necesităţile respiraţiunii—nu putem admite nici 
întrun cas că aceleași persoane au trebuinţă de două inspi- 
raţiuni pentru pronunţarea unui vers de 9 de 10 sau 11silabe, 
unde totuși găsim evidente cesuri. [Ex. (250)]. 

Alta trebue să fie causa cesurii. Eanume simetria accen- 

telor, care constitue ritmul propriu zis. In adevăr, simetria 
aceentelor se întemecază pe faptul că în vorbire avem și 
silabe neîntonate pe lângă cele întonate şi că cele Wintâi 
sînt împreunate în pronunțare cu cele de-al doilea, se spri- 

jinesc pe ele și fac împreună un fel de unitate de pronunțare 

mai mare decât silaba. Această unitate, compusă dintr'o 

silabă accentuată şi una sau mai multe silabe neaccentuate, 
ce se sprijinesc pe ea în pronunțare, poate fi numită unitate 
2netrică, ca una ce poate servi tot aşa de bine, şi încă chiar 

mai temeinic, la măsurarea versului, ca şi silaba. Aceste 

unităţi, când sînt mai multe într'un vers—ceea ce se în- 

tâmplă în toate versurile mai mari de 2 sau 3 silabe—im- 

plică după fiecare din ele o mică pausă necesitată de ridicarea 
din nou a tonului pentru pronunţarea unităţii metrice ur- 
mătoare (cf. şi $ 34), Dar precum silabele neaccentuate în 
pronunțare trebue să se rezeme pe o silabă accentuată cu 

care fac împreună o unitate metrică, tot ast-fel unele unităţi 
metrice în timpul pronunțării se reazămă pe alte unităţi 

metrice mai accentuate, mai puse în evidenţă prin vorbirea 

noastră și formează împreună nişte noi unităţi de măsură 
mai complexe decât unitatea metrică. Aceste unităţi de mă- 
sură care cuprind în sine mai multe unităţi metrice le-am 

putea numi grupe metrice, Ast-fel în versul de 16 silabe : (251) 

Mii de coifuri lucitoare es din umbra 'mtunecoasă 

(Eminescu, «Scrisoarea III»)
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avem mai întâiu următoarele opt «unităţi metrice»: (252) 

Mâi de | câi-Euri | Ză-ci | tod-re | &s din | sum-bra |"uată-ne | coâ-să 1 2 3 4 5 6 7 8 

care ar putea fi schematisate ast-fel: (253 

LL — Li a + A 4 + . 
. 

1 2 3 4 5 6 7 

Aceste unităţi metrice se unesc însă în pronunțare două 
câte două, dând naştere la patru «grupe metrice», în care 
prima unitate metrică este mai accentuată decât cea de 
a doua. Aceasta face ca după fie-care grupă metrică să se 
simtă în vorbire o pausă ce-va mai mare decât acelea ce 
se găsesc între unităţile metrice. Ast-fel pronunţarea ver- 
sului de mai sus, ţinând seama de aceste observaţii, s'ar 
putea schematisa în modul următor: (254) 

4 
. 

  

[3   

vi vw îi 

I 

pai BI 6 7 8 | orare pat 
raw | 

Pronunţarea brută (scandarea) a acestui vers se face în- 
tonând prima silabă din fiecare unitate metrică, făcând adică 
să se simtă în tot versul opt- accente, și prin urmare. opt 
pause, precum se vede indicat în partea de sus a schemei, 
Dacă însă vrem să pronunțăm mai artistic, facem să se simtă 
în tot versul numai patru accente și prin urmare numai 
patru pause precum se vede indicat în partea de jos a sche- 
mei. Versul de mai sus ar fi să se pronunţe atunci ast-fel: (255) 

Mii de coifuri | Zăei-toare | 6 din umbra | "atâne-coasă 

Dar nici aceasta nu constitue adevărata pronunțare artis- 
tică. Mlădierea vocii pe care o avem în pronunţarea artistică 
a unui vers trebue să subordoneze nu numai unităţile me- 
trice grupelor metrice, dar și pe acestea unor fragmente 
mai voluminoase ale versului. Aceste fragmente, cărora gru- 
pele metrice se subordonează. în pronunțare, sint emistihu-
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rile. Precum o unitate cuprinde două silabe, dintre care una 
mai accentuată; grupa metrică, două unităţi motrice, dintre 
care una mai accentuată ; tot așa emistihul cuprinde două 
grupe metrice, dintre care una mai accentuată. Și negreșit, 
dacă după fie-care unitate metrică am avuto pausă mai mică, 
după fio-care grupă metrică o pausă ce-va mai mare; după 
fie-care emistih, vom avea opausă şi mai mare. Ast-fel pronun- 
ţarea definitivă a versului de mai sus, dacă ţinem seamă de 
aceste observaţii, “poate fi schematisată în modul urmă- 
tor: (256) 

  

1 2 |. 45 G „7 „| ze | e o x + ! ss s Ji 

au no] 
| AR | ji „i [1 Ii 

A B 

Iar versul în definitiv se pronunţă ast-fel: (257) 

Jii de coifuri lucitoare | îs din umbra 'ntunecoasă 

“Cesura propriu disă, care se face după primul emistih, 
oste datorită necesităţii de a accentua mai mult una din 
grupele metrice în care se descompune emistihul. Ast-fel 
în versul de mai sus, trebuind să accentuăin prima grupă 
metrică din primul emistih, sîntem nevoiţi să lăsăm tonul 
pronunţând pe cea de-a doua; vroind să pronunţăm prima 
grupă metrică din al doilea emistih, care trebue să se pro- 
nunţe mai accentuat, ca și cea corespondentă din primul 
emistih, în mod natural trebue să facem o pausă, care e. 
puusa ce constitue cosura, 

Cu această teorie a cesurii ne putem explica lesne exis- 
tenţa ei chiar la versurile a căror scurtimo n'ar justifica-o. 

In adevăr, să luăm unul din acest fel de versuri: (258) 

Pe creanga mică || adoarme lin 
1 2 3 456 7 8 9 

Acest vers are o cesură după a 5 silabă, care-l împarte 
în două “emistihuri, dintre care .cel. din urmă aro numai
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patru silabe. De ce are acest vers cesură? Pentru că în 
prima parte a acestui vers silabele nu sînt grupate numai în 
unităţi metrice, ci şi în grupe metrica, Dacă ar fi grupate 
numai în unităţi metrice, versul mar avea trebuință de 
cesură. Ast-fel versul: (259) 

S'a dus vicaţa falnicei Veneţii, 
1 2 8345 67 8 91011 

care are cu două silabe mai mult decât versul de mai sus, 
„se pronunţă fără cesură, din pricină că silabele sînt grupate 
numai în unităţi metrice: (260) | 

S'a dăs | viâă | ţa fâl | nicâi | Venă | ţii 

Singura grupă metrică s'ar găsi la sfirșitul versului: (261) 

1 

— —— 

Vene | ţii 

după care se și află o pausă, pausa dela sfârşitul versului. 
In versul de mai sus (258): găsim însă o grupă metrică 
în partea de la începutul versului, care s'ar putea schema- 
tisa ast-fel: (262) 

Pe crean || ga mi | că 

+ Y 
12 3 

| 
” 1 

—— —— 

1 II 
Grupa metrică este constituită din a doua unitate metrică 

care e completă și din a treia unitate metrică care ce necom- 
plectă. Existenţa acestei grupe metrice dă valoare de grupă 
metrică și primelor două silabe, care altminterea n'ar consti. 
tui decât o simplă unitate metrică. Ast-fel seandarea acos- 
tui început de vers se confundă cu prima formă (955) a: 
pronunțării artistice: (263) 

Pe crâan-ga mi-că
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Pronunţarea artistică cere însă: ca una din aceste grupe 
să fie mai accentuată; și din pricină că unităţile metrice 
din care se compune versul sînt accentuate pe a doua silabă, 
grupa metrică accentuată va fi cea dea doua, care do alt- 
minteri se și presintă cu caracterile specifice unei asemenea 
grupe. Ast-fel pronunţarea dofinitivă a acestui început de 
vers va îi: (264) 

Pe crean-ga mică... 

Acest fel de pronunțare cere neapărat o pausă după a 
doua grupare metrică, care nu e decât cesura și care dă acos- 
tmi început de vers valoarea de emistih. Dar din momon- 
tul ce prima parte a unui vers dobindeşte valoarea de emistih, 
aceeași valoare o dobindeşte și cea din urmă parte a 
lui, chiar dacă n'ar cuprinde nici-o grupă metrică. Ceea 
ce se și întâmplă în adevăr cu versul ce analisăm. Ast-fel 
că pronunţarea definitivă şi completă a întregului vers se 
îace ast-fel: (265) 

Pe crean-ga mică | adoar-me tn, 
1 2 3 45.167 8 9 

„accentuând că deosebire silaba a i-a și a 9-a, şi trecând 
repede peste cele-l-alte silabe accentuate. 
Adevărul czlor ce spunem cu privire la pronunţarea 

acestui vers se probează definitiv prin faptul că poeţii ce 
întrebuinţează ast-fel de vers nu păstrează cu rigurositate 
decât accentul de pe a 4-a silabă, și de pe a 9-a silabă, 
cel dintâi făcând parte din grupa metrică completă ce dă 
caracter de emistih primei părţi a versului, cel de-al aoilea 
făcând parte din a doua unitate metrică a celui de-al doilea 
emistih şi care ia caracterul de grupă metrică prin cores- 
pondenţă cu grupa metrică completă din cel d'intâiu cimistih. 
Eată câte-va exemple din chiar bucata de undo am luat acest 
vers (<Craiu nou» de Alecsandri): (266) 

C'un țipăt jalnic ca un suspin 
Li 

1 = o o o 
I III i 

Și plecând capul sub aripioară 
. p “ îi i ; | 

ha | ij ja —



_____800 

Numai de soare fu sărutată 
. | | e [o ff all 

Părul sâu negru ca nori de ploae 
N | | ' zoo ao sf = 

Ades copila mândră vioae 

. il | = so oa 
Și urmau drumul oftând de dor 

lia i . = [s-a 
Ea cântă dulce ca ciocârlia 

îi , = s-a 
Și suna gingaș atunci câmpia 

= = a || ap ste i i 

Trăgeau cu sorții noaptea la lună, etc. 

= sos ls 
unde se vede că numai accentul după a 4-a și a 9-a silabă este 
statornic, pe când cele-l-alte sînt variabile. Aceasta ne arată 
că acest vers trebue pronunţat, accentuând totdeauna cu 
deosebire grupa metrică a doua din primul cmistih şi gru- 
pa metrică (sau unitatea metrică devenită grupă metrică) 

“a doua din “al doilea emistih ; iar această pronunțare face 
necesară cesura după prima grupă metrică accentuată. 

$ 39. Da obiceiu, cesura cade după o silabă noaccentuată; de 
aceea, când grupa metrică din'naintea cesurii trebue pronun- 
țată accentuat, această grupă metricăse termină cu o 
silabă neaccentuată. Ast-fel stă lucrul, spre exemplu, în 
versurile citate mai sus (258). Ori cum ar fi, ori de câte ori 
cesura cade între două silabe dintre care una e neaceen- 
tuată și alta accentuată, pausa ce o constitue este moderată. 
Când însă ea cade între două silabe accentuate sau între 
două silabe neaccentuate, atunci pausa ce o constitue este 
mai lungă. 

Aceasta se poate observa comparând următoarele ver- 
suri: (267), (268)), (269): 

Când plutești pe mişcătoârea ij mărilor singurătate (Eminescu). 
- N s a . Și cu el mândrul |! streîn peri  (ilecsandri).
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Şi ostoniți !| oâmeni cu coasa ?n spinare, (Eminescu) 

în caro cesura se face între cuvinte, care în vorbirea liberă 
au o tot atât de strinsă legătură între ele, ast-fel că pau- 
sele ce constituese deosebitele cesuri provin puma; din pri- 
cina versificaţiei. In aceste exemple, ast-fel luate, se observă cu 

evidenţă o mai mare pausă,unde cesura cade între două silabe 
neeaccentuate sau între două silabe accentuate (268), (269). 

Verificarea regulelor do mai sus se face și mai bine, dacă 
comparăm cesura din cele din urmă două versuri, cu cesura 
versului: (270) 

Dar când a înţeles | că n'are îrcu strunit. (4. Donici) 

In adevăr, în dreptul cesurii acestui vers, care cade între 
o silabă neaccentuată şi una accentuată, vorbirea indică o 
pausă care ar putea să determine o îndelungire a pausei co 
constitue cesura; totuşi pausa ce constitue cesura în acest: 
vers este mai mică decât aceea a celor două versuri (268) 
(269) în care cesura cade între două silabe neaccentuate sau 
accentuate, fără ca mersul vorbirii să mai indice vre-o 
pausă. | 

- Aceste observaţiuni ne duc la o conclusie, care ne va fi 
de mare folos la studierea ritmului propriu zis. In adevăr, 
pausa mai îndelungată ce sîntem siliți s'o facem între două 
silabe neaccentuate sau accentuate ne demonstră cu ovidenţă 
că în româneşte e greu a pronunţa fără pausă la mijloc două 
silabe neaccentuate sau două silabe accentuate, şi din contră 
e uşor a pronunța după o silabă accentuală una neaccen- 
tuată, sau după una neaceentuală, una accentuată. Prin ur- 
mare succesiunea accentelor care va fi capabilă să nu dis- 
tragă atenţiunea noastră de la contemplarea fondului, către 
greutăţile de formă, va fi aceea a alternări i regulate a si- 
labelor accentuate cu cele neaccentuate ; iar când am vrea 
totuşi să întrebuințăm în versurile noastre şi combinaţii de 
două sau mai multe silabe accentuate sau neaccentuate una 
după alta, va trebui neaptrat să le despărțim în pronunțare 
prin cesuri, care vor fi mai mari (principale), când 'vor des- 
părți emistihuri, şi mai mici (secundare), când vor despărţi 
grupe sau unităţi metrice. Ast-fel cesura este chemată să 
joace un rol foarte însemnat în composiţia versurilor, prin
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variația ce putem introduce cu ajutorul ei în combina- 
ţia silabelor accentuate și neaccentuate înnăuntrul versului. 
(Vezi Ş 41). 

$ 40. Din momentul ce ne-am dat seama de semnificaţia ce- 
surii, putem ușor seoate oare-care reguli secundare privi- 
toare la întrebuinţarea ci. Ast-fel, ştiind că accentuarea vor: 
birii nu trebue să vină în confliet cu accentuarea versului şi 
că cesura este derivată tocmai din această din urmă accen- 
tuare, scoatem regula secundară, că cesura nu trebue să des- 
partă cuvintecare în vorbire ar fi aşa de strîns legate unele 
de altele, încât să nu permită o sehimbare de accentuare. 
Din acest punct de vedere versul: (271) 

Soarele-apunând privi spre |; oârfurile 'ncremenite 

are 0 cesură rea, întru cât desparte pe «spre» de «vârfu- 
rile» cu care în vorbire este într'o prea strînsă legătură, şi 
prin înţeles și prin pronunțare: prin înțeles, întru cât pre- 
posiţia mare rost decât în unire cu substantivul ce leagă ;. 
prin pronunțare, întru cât «spre», neavând un accent bine 
caracterisat, este rezemat şi susținut în pronunțare pe ac- 
centul cuvîntului «vârfurile», aşa că e cu deosebire disgra- 
țios să pronunţăm pe cel d'întâiu separat, mai încet și re- 
zomându-l de o silabă accentuată anterioară, iar pe cel de-al 
doilea să-l pronunțăm cu toată tăria pe care i-o dă posiţiu- 
nea sa de grupă metrică principală în al doilea emistih. 
„Adesea-ori vorbirea, mai cu seamă în operele dramatice 

în versuri, este întreruptă în deosebite părţi ale versului. In 
aceste casuri,pe lângă pausa ce constitue cesura propriu zisă, 
dictată de accentuarea deosebită a emistihurilor, sîntem ne- 
voiţi să facem alte pâuse provenite din întreruperea vor- 
birii. Versul se înfățișează atunci cu mai multe cesuri; ba, 
une-ori, înţelesul cere ca pausa ce depinde de vorbire să fie 
mult mai mare decât pausa ce constitue cesura. E întreba- 
rea acum, dacă pausele cerute de rostul vorbirii pot cădea în 
ori-ce parte a versului. Cesura, fiind o parte organică a ver- 
sului, nu trebue nimicită cu desăvârşire de rostul vorbirii în- 
trebuinţate în vers, căci, nimicindu-se, desorganisează şi nimi- 
cește însu-și versul. Negreșşit, când pausele cerute de necesită- 
țile vorbirii cad mai departe de loculcesurii, aceasta nu poate
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fi jicnită câtuşi de puţin. Nu tot aşa se întâmplă lucrul, când 
acele pause cad prea aproape de cesură. In casul când pausa 
corutii de rostul vorbirii cade în acelaș loc cu cesura — ce- 
rinţele versului sînt satisfăcute. Ori-ce apropiere, însă, prea 
mare a pauselor vorbirii de cesură ne silește să facom una din 
două: sau să facem numai o pausă, cea cerută de vorbire, și 
să negligem pe coa cerută de cesură ; sau să facem una după 
alta două pause: una a vorbirii (luăm casul când această 
pausă cade în primul emistih) şi alta a versului (cesura). 
In primul cas, cesura e nimicită şi versul desorganisat; în 
al doilea cas pausa cerută! de vorbire ni se pare “aşa de 
motivată prin rostul vorbirii, că pierdem din vedere armo- 
nia derivată din versificaţie, și ast-fel pausa făcută la ce- 
sură ni so pare nenaturală: cele două pause una după alta 
ne isbese în mod neplăcut. Spre a ne convinge de adevărul 
acestor observaţiuni p'avem decât să studiem următoarele 
versuri, unde găsim cesuri în deosebite părţi ale versului: 
(272), (273), (274), 275), 76), (277), (278). 

Şi peri a țării noastre | stea? | Lumină unde eşti ? 
Doamns! || dacă lumea-aceasta | e un fum, de ce-ai zidit-o? 
Ascultaţi ! || acea. fantomă | face semn || dă o poruncă! 

” (Gr. Alexandrescu) 

  

  

O durere! || cine oare | te-a sădit pe-acest pămînt! 
hătăcitu-le! | vezi moartea | te așteaptă *n pragul vieţii! 
Scumpă resvurătire! | Toate | drepturile cad cu line. 
Şi de ce să-l cruţi acum? || Să | piară trădătorul ţării ? 

„ Versurile subliniate sint defectuoase tocmai din pricina 
prea apropiatei pause a. vorbirii de pausa cesurii. 

Prin urmare încă o regulă secundară în privinţa cesurii 
ar Îi, ca pausele vorbirii să cadă la o depărtare mai mare 
decât o unitate ritmică de cesura propriu zisă. | 

Ş 41. IL. Ritmul (propriu zis), caro este cel mai impor- 
tant element al simetriei, se constată mai întâi, ca și m&- 
sura, cesura și rima, la două sau mai multe versuri, și anume 
când accentele din fie-care vers se succed în aceeaşi or- 
dine. In exemplul: (279) ? 

Bă-te Lăşi, din fă-ga mă-re, 

Bă-te Turci, pe smti că-lă-re 
1 3 5 „1 

(Pocs. pop., col. A'exsandri)
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în versul întâiu, accentele se succed din două în două, înce- pând cu prima silabă; așa că silabele accentuate sînt cele numerotate 1, 3, 5, 7; în cel de-al doilea, accentele se suc- cod tot ast-fel şi încep tot cu prima silabă. Intre amândouă versurile există o simetrie în privinţa posiţiunii accentelor, amândouă au acelaş ritm. 
Ritmul îl putem constata însă nu numai la mai multe versuri, ci şi la unul singur, în deosebire de măsură şi rimă, pe care nu le putem constata decât când avem două sau mai multe versuri, In adevăr, măsura constă în numărul si- labelor; silabele însă vin una după alta fără întrerupere, ast-fel că nu putem constata în nduntrul versului nici o sime- trie în privinţa lor. Spre a constata o ast-fel de simetrie, se cere neapărat să mai avem cel puţin încă un vers care să aibă un număr egal de silabe cu cel d'întâiu. Rima, la rândul său, nu se poate constata decât având cel puţin două versuri. Un singur vers nu poate fi rimat: casă fie, îi mai trebue încă! un vers care să aibă aceeași succesiune de sunete la sfârşit, începând cu ultima silabă accentuată; atunci numai putem constata o simetrie în privinţa rimei, numai atunci putem zice 

că versurile rimează. La ritmul propriu zis lucrurile stau alt- 
îel : succesiunea accentelor care-l constitue nu urmează, fără întrerupere, unele după altele ca silabele din mtsură, nici nu trebue să aşteptăm alte versuri pentru ca să constatăm o simetrie în succesiunea accentelor, precum ni se întâmplă la rimă. Accentele ce constitue ritmul se urmează înnăun- trul versului la intervale destul de apropiate, și ast-fel pu- tem constata o simetrie în privinţa ritmului chiar de la primele silabe ale unui singur vers. 
Accentele nu pot urma unul după altul, fără întrerupere ca silabele, pentru că ele sînt resultate dintr'o sforţare, din- tr”o tensiune a organelor vocale, tensiune care nu poate dura în continuu ci trebue să se slăbească cât-va, pentru ca să se ridice din nou. Ast-fel unele silabe, asupra cărora prin acea tensiune apăsăm, sînt pronunţate mai tare, sînt accentuate; altele, care vin după ce tensiunea s'a slăbit și asupra că- rora nu apăsăm, sînt pronunțate mai încet, sînt rostite fără accent. Ast-fel vorbirea se presintă ca o succesiune ritmată prin suiri și scoboriri de voce, |
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Această succesiune ritmată se constată nu numai în reu- 
nirile de cuvinte ce constitue vorbirea, dar şi la cuvinte, şi 
anume la toate cuvintele ce sint compuse din mai mult de 
doue silabe. Se ştie, în adevăr, că fie-care vorbă are un ac- 
cent; dacă o vorbă e do două silabe, una din acele silabe 
poate fi pronunţată cu o tensiune mai mare a organelor vo- 
cale, adică poate fi accentuată, iar cea-l-altă rămâne neac- 
centuată, fiind pronunţată fără o ast-fel de tensiune. Şi în 
limba română totdauna așa se întâmplă. Dacă luăm cuvin- 
tele <ră-dă», «stă-ti», observăm că la primul cuvînt accen- 
tul stă pe silaba «ru», și vocea se ridică prin faptul că or- 
ganul vocal își dă o mai mare siorţare în pronunțarea ei; 
această tensiune slăbeşte la a doua silabă «dă» care apare 
neaccentuată. Din contră, în al doilea exemplu, prima siabă 
«stă» se pronunţă fără o sforțare specială a organului vo- 
cal, pe când cea de-a doua «tu» se pronunţă cu o ast-fel de 
sforţare; la prima silabă deci vocea nu se ridică, şi silaba 
apare neaccentuată; la a doua, însă, se ridică vocea, și silaba 
apare accentuată. a. 
Din momentul ce în ori-ee cuvint, chiar numai de două 

silabe, putem avea o silabă accentuată urmată de una ne- 
accentuată sau din potrivă, — lesne se vede că simetria în 
privinţa posiţiunii accentelor trebue să se găsească chiar 
în nduntrul unui vers. In versul: (280) 

Voi-6s ca şdi-mul câl u-șor (Alecsandri) 

care se poate schematisa ast-fel: (281) 

simetria se realisează în năuntrul versului prin repetirea 
primului grup de două silabe _— — (dintre care cea de-a 
doua e accentuată) de patru ori. 

Iar în versul (282) 

Vră-mea trâ-ce, vrâ-mea Vi-N6, (Eminescu) 

care are shema : (288) 

1 + N 1 

Introducere în Poelică. 
20
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simetria se realisează prin repetirea de patru ori a primu- 
lui grup de două silabe E încare îusă nu a doua silabă, 

„ci cea dintâi este accentuată. 

Un grup de silabe în care se găseşte un accent, și dina 

cărui repeţire resultă simetria ritmică a unui vers, poate 

fi numit, cum am mai zis, unitate ritmied. 

Faptul că ritmul propriu zis ne dă un element de sime- 

trie (unitatea ritmică) în chiar construcţia unui vers, ne face 

să vedem că el este şi elementul important în alcătuirea ver- 

sului. Deci versurile se vor deosebi între ele nu atât după 
rimă, cesură, sau măsură, cât mai întâi după felul unităţii 
ritmice ce vrem să se succedeze într'un vers, și după num6- 

„rul de câte ori vrem să se succedeze această unitate, ca să 

formeze un vers. Acest din urmă element l-am găsit sub 
forma de număr de silabe la măsură; faptul însă că (vezi 
Ş 36) în aceeaşi bucată poetică se găsește mai de puţine 
ori acelaș număr de silabe decât acelaş număr de unități 
ritmice, ne îndreptățește să socotim acest din urmă element 
mai important decât numărul silabelor indicat de măsură. 

In limba română constituţia unităţilor ritmice şi succesiu- 
nea lor într'un vers nu este lăsat la voia fie-căruia; el esto 
în mare parte determinat de însă-şi firea pronunțării limbii 
române. 

Ast-fel: 
1) In limba română nu putem accentua două silabe una 

după alta, decât cu greutate. Vorbele <a-tănci mărse» se pro- 
nunţă mai greu decât c<a-tunci ple-câ. Aceasta se dovedește 
și prin faptul că în primul exemplu cele două silabe accen- 
tuate, spre a putea fi pronunţate, cer o pausă mai mare între 
ele decât când pronunţăm cel de-al doiloa exemplu (vezi 
şi $ 39). Prin urmare poetul, spre a- și sensibilisa concep- 
ţia sa şi spre a ne atrage atenţiunea asupra ci, va căuta 
să se ferească de varbe care, pronunţându-se greu, ne atrag 
atenţiunea prea mult asupra lor, și va căuta în mod firesc 
să se ferească de combinaţiuni de vorbe, în care apar 
două accente unul după altul, „, Sau de combinaţii de 

„unităţi ritmice din a căror alăturare ar resulta două silabe 
accentuate una după alta, ca bunioară în exemplul: (284)
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în care unitatea ritmică __ a. alternează cu unitatea riţ- 
mică « __ , . 

2) In limba română nu putem pronunţa cu destulă ușu- 
rință două'sau mai multe silabe neaccentuate una după 
alta. Vorbele: «Domnul a zis» se pronunţă mai greu decât 
«Dom-nul zi-se», «Iă-lo-miţă» decât. «Iă-lo-mi-ţă», «ilă-e-ră 
dl» decât «co-boă-ră îl.» 
Pentru acelaş cuvint, ca şi mai sus, poetul se va feri 

în mod firesc, de combinaţiuni de vorbe în care ar apărea 
două sau mai multe silabe neaccentuate una după alta 
— — sau de combinaţii de unităţi ritmice, din a căror 
alăturare ar resulta două silabe neaccentuate una după alta, 
precum ar fi în combinaţia : (285) 

în care unitatea ritmică —— — alternează cu unitatea rit- 

MICĂ — o. 
Având în vedere aceste două norme în privinţa pronun- 

țării limbii române, ajungem la conclusia că versul ro- 
mânese trebue să fie alcătuit din unităţi ritmice omogene, 
sau din unitatea ritmică coboritoare sau trohaică = — 
sau din unitatea ritmică suitoare sau jambică — —- 1), 
„Am avea atunci două serii de verşuri: | 
I. O serie de scheme de versuri compuse din unităţi riz- 

mice trohaice care se pot repeta de patru ori fără să fie 
trebuinţă de cesură propriu zisă în mijlocul versurilor 
şi formând împreună două grupe metrice ($ 38) care nu cer 
între ele un repaos prea caracteristic: versurile trohaice; 
şi II. O serie de versuri compuse din unităţi ri/mice iambice 
care so pot repeta de cinciori, fără să fie trebuinţă de repaos 
și fără să formeze grupe metrice: versurile iambice. Aceste 
două serii de versuri, fiind compuse prin simpla repetiţie 
a unităţii ritmice trohaica sau iambice, le-am putea numi 
versuri trohaice şi iambice simple. 

  

1) Simburilo acestei teorii mi-amintesc că se găsea şi în caetul de Poetică al d-lui 
1. Bianu, fostul meu profesor. - _ 

Vezi în această privinţă şi un studiu al! d-lui D. Erolceanu în Concrorbiri literare 
ÎNXXI, pag. £1 şi sqq.



  

Să le studiem pe rând: | 
I. Mai întâi avem versurile alcătuite în mod simplu din uni- 

tatea ritmică coboritoare sau trohaică _.___: : 
1. Versul troahie :) de dou silabe: (286) 

N 

Ezemple: primele patru versuri din strofa: (287) 
„ Lâ-nă 

bir-nă, 

vi-nă 

li-nă 

Şi alină 

Dorul meu. 

Tot așa versul al treilea din strofă: (238) 

  

Vine de la munte carna, la câmpie, 
Scuturând din poale-i zile de urgie, 

Vie? - 
- Lângă foc cu fac 

Visuri după plac, 
. Şi cu al meu oaspe, dulcea primăvară, 
Ridem de furtuna care urafară. 

(Alecsandri, „Earna vine)“, 

2. Versul trohaic depatru silabe compus din două unităţi 
ritmice trohaice: (289) 

A [5 

Exemple: al doilea și al cincilea vers din strofa: (290) 

” Locuinţa mea de vară 
E la fară; 

Acolo eu voiu să mor, 

Ca un fluture pe floare, 
„Beat de soare 

De profum și de amor. 
(47. Depirăţeanu „Vara la ţară“), 

3. Versul trohaic de șease silabe: compus din trei untăţii 
ritmice trohaice: (291) 

  

1) Deşi termenii „trohaic“ şi „iambic“ sînt mai improprii decât „coboritor“ şi „suitort, 
deoarece aduc aminte unităţile cantitative ale versului antic, totuşi îl menţinem, fiind 
mai elegant. E destulsă ştim că prin ptrohaic“ şi „iambie“ înţelewem alt-ce-va aci de- 
cât ceea ce se înţelege în metrica latină şi greacă.
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Exemple: următoarele versuri din literatura populară: (292) 
Mioriţă lae, 

Lac băcălae, 
De trei zile ?ncoace, 
Gura nu-ţi mai tace, 
Ori earba nu-ţi place, 
Ori eşti bolnăvioară, 
Mioriţă, inioară ? - , GAioriţa“, Col. de Poes. pop. «ilecsandri). 

4. Versul trohaic de 8 silabe » compus din patru unităţi 
ritmice trohaice, formând două grupe metrice, despărțite printr'o pausă moderați i i | | 

Exemplu : cele trei versuri dintâi din următoarele : (294) 
Colo 'm Țara Muntenească 
Țară dulce românească, 
Ca şi cea. moldovenească, 
in oraș la București, 
Sint curţi nalte şi domnești. 

(„Oprişanul“, Col. de Poes, pop. Alecsandri), 

Versurile trohaice simple de 6 şi de 8 silabe sînt versuri 
cu deosebire românești, întru cât sînt aproape singurele în- 
trebuinţate în poesia noastră populară, | 

Fie-care din versurile trohaice pe care le văzurăm și care, din pricină că sînt compuse din unităţi ritmice trohaice în- tregi, s'ar putea numi versuri trohaice depline, mai pot avea 
ca variantă, câte un vers trohaie nedeplin, fără ca cele două norme ale accentuării în limba română să fie călcate. 

Ast-fel de la fie-care vers trohaie sau coboritor, putem tăea silaba neaceentuată de la sfârşit. Atunei, la versul tro- haic de 2 silabe putem avea ca variantă. un vers trohaje 
nedeplin de 1 silabă; la versul de 4, unul de 3; la cel de 6, unul de 5; și la cel de 8, unul de 7 silabe: (295), (296), (297), (298) A 
Versuri trohaice depline . Versuri trohaice nedepline Ia a: corespunde a : Ă 

II > a — ni 2 a 
III > _ -—k > EIN | — je 

DV he pe Pa e ag,
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Exemple de versuri: trohaice nedepline: 1) De o silabă sînt 
versurile 4 și 8 din strofa: (299) 

Rază 

Cază 

Peste 

Noi: 

Veste 

Calaă 

Scaldă 

„Pol 

2) De trei silabe: versul ultim din strofa: (300) 

Nu-i trimite! zise ea 

“că n'am zor să es în lume. 

De-i trimiţi, îi face de-ocară, 

Că-i arunc pe uş'afară, 
Scoatâ-mi nume 

Cât or vrea!» 
: . (G. Coșbuc „Bradul“) 

3) De cinci silabe: toate versurile din bucata următoare, 
afară de al treilea şi al patrulea: (301) 

Mihu copilaş, 

Mândru păunaş, 
Păunaş de frunte, 

" Copilaş de munte; 
“ Merge el cântând, 

„Din cobuz sunâud, 

Codri desmierdând, 

Din cobuz de os. 

Ce sună frumos 

(Aihu Copilul“, Col. de poes. pop. Alecsandri) 

4) De şapte silabe: versurile 2, 4, 6, 8 din strofa: (302) | 

Noaptea-i albă luminoasă, 

Ceru-i boltă de opal, 

“Toată zarea-i scânteioasă 

Toi îsvoru-i de cristal; 

Căci pe lume-acuni doinină 
Spaima vechilor stejari, 

Sora morţii cca mezină, 
Earna cu-orizonuri mari. 

(Alecsandri, «Noaptea albă»).
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II In al doilea rând, avem schemele de versuri alcătuite în 
mod simplu din unitatea ritmică suitoare sau iambică: a 

1. Versul iambic de două silabe e compus dintr'o unitate 
ritmică iambică: (803) 

1 

Exemple: cele d'intâi două versuri din strofa: (304) 

Atunci ? 

Pe lunci 
Vin ghiocei 

Şi-i vezi albind 

Şi rătăciud 

Prin earbă, singurei! 

2. Versul iambic de 4 silabe compus din două unități rit- 
mice iambice: (305) 

Exemple: al doilea şi al tecilea, al patrulea şi al cincilea 
vers din strofa: (306). . 

Şi vă desmierd 

Să .nu vă pierd, 
V& 'nfășur cu privirile; 

Dar, când me 'nlind 

Să vă coprind, 

Periţi ca , nălucirile, 
, (6. Murnu, pPoesiilor“) 

3. Versul iambie de 6 silabe compus din trei unităţi rit- 
mice iambice: (807) 

aa —— 

Exemple: versul al treilea și al cincilea din strofa : (308) 

E cald. De drum îndelungat 

Picioarele de-abia-l mai ţin 
Şi-i cale până 'n sal; 

El e flămând şi e ?nsetat 

Şi-i slab că e betrân. 

(G. Coşbuc, pElacări potolito“) 

4 Versul iambic de 5 silabe compus din patru unităţi rit- 
mice iambice: (309) 

  = sola
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Exemple: versul întâi şi al patrulea din strofa: (310) 
- Prin pom e ciripil şi cânt, 

Văzduhu-i plin de-un roșu soare . 
Şi sălciile 'n alba floare:— 
E pace 'm cer şi pe pământ, 
Ră&suflul cald al primăverii 
Adus-a zilele *'nvierii.: - i 

Pe (G. Coşbuc, „La Paşti:) 

5. Versul iambic de zece silabe: (311) . 

  

Exemple: versurile 2 și 4 din strofa: (312) 
Și streaşinile, picurând dea-rândul, 
Scobesc cu lacrămi şanţuri în pietriș: 
Pe-al vremii drum rîpos nu sapă gândul, 
De nu-l înneacă plânsul la suiş. 

Acest vers, puţin întrebuințat până acum în româneşte, 
este totuși unul din cele mai lesnicioase și mlădioase ver- 
suri pe care poeţii îl pot întrebuința cu mult folos. 

La fie-care vers iambic sau suitor putem adăoga o silabă 
neaccentuată la sfârșit, și atunci faţă de fie-care vers iambie 
deplin, vom avea câte un versiambie abundent, ') la versul 
de 2 silabe, corespunzând unul de 3; la cel de 4; unul de 5; la 
cel de 6, unul de 7; la cel de 8, unul de 9; și, în fine, la cel 
de: 10, unul de 11 silabe, precum urmează: (313) (314) (315) (316) (317) | 

Versuri iambice depline Versuri iambice abundente 
I La _ corespunde i A | 
II a | | > | 
III >» aaa — | | 
IV » o x > . . eo jap 

  

1) La versurile iambice nu putein azea versuri nedepline, pentru-că ceca ce ca- racterizează versul este ca să aibă înăuntrul lui cel puţin un accent. Dacă de la unitatea ritmică iambică fundamentală — am lăsa o silabă ar rămâne numai o silabă neaccentuată, care nu poate constitui un vers, Ast-fel primul vers iambic cu si- “labe fără soţ nu este deo silabă, ca versul trohaic, ci de trei: _. « |. - ”
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V La: 

n . + x a oaza 
. corespunde 

| A * + 1 

Exemple de versuri iambice abundente : 

1) De trei silabe: ultimul vers din strofa: (318) 
Ă O, cât eram de fericit, 

Să mergem împreună 

Sub acel farmec liniştit 
De lună? 

(Eminescu, <Adio») 

2) De cinci silabe: ultimul vers din strofa: (319) 

S'aude glas desmierdător 
Cum picură din mandolină, 

Cântând de dor 
La luminişul gânditor 

Din luna plină 

(Duiliu Zamfirescu, „Cum luna bate ?n mare“) : 

3.. De şapte silabe: versul al doilea din strofa: (320) 

De-acuma nu te-oiu rai vedea, 
ME duc, mă duc cu bine: 
ME voiu feri în calea mea 

De tine! | 
(Eminescu, pAdio“) 

4. De nouă silabe: întâiul şi al treilea vers din strofa: (321) 

Că te-am.zărit e a mea vină, 
Şi vecinic w'o să mi-o mai ert 

Spăşi-voiu visul de luinină, 
Tinzendu-mi dreapta în deşert. - 

| (Eminescu, pâtât de fragedă“) 

$ 

5. De un-spre-zece silabe: versurile (322) 

Sa dus vieaţa faluicei Veneţii : 
Nauzi cântări, nu vezi himini pe baluri;



sii 

Pe scări de marmoră prin vechi portaluri 
Pitrunde luna înălbind pereții. 

(Eminescu, „Sonet“, 

Acest vers, întrebuințat mult de Italieni, a fost întrodus 
în toate literaturile și întrebuințat în special într'o formă 
fixă de poesie numită sonet. 

$ 42. Aceste variante nedepline ale versurilor trohaice şi 
ale versurilor iambice abundente sînt posibile, deoarece prin 
scurtarea versurilor trohaice depline cu o silabă şi prin lun- 
girea versurilor iambice depline cu o silabă, nu se calcă nici 
una din cele două norme ale accentuării arătate mai sus, 
deși la prima vedere s'ar părea contrariul. In adevăr, dacă 
luăm, pe lângă două versuri trohaice depline, două versuri 
trohaice nedepline: (323) 

Codrule, cu visuri line; 
Vremea trece, vremea vine. 
Tu din tînăr, precum ești, 
Tot mereu întinereşti 

! trohaice de 8 silabe depline 

! trohaice de 7 silabe nedepline 

(Eminescu, « Revedere») 

observăm că la cele dintâi, ultima silabă a primului vers 
este neaccentuată iar prima silabă a celui de-al doilea este 
accentuată, așa că: citindu-le unul după altul nu întâlnim 
două silabe consecutive accentuate; și partea din urmă a 
primului vers cu partea dintâi a celui de-al doilea formează 
iarăși un vers trohaie de 8 silabe deplin: (324) 

„„ri-uri Ii-ne — vră-mea tră-ce... 

Acelaș lucru îl observăm, luând versul trohaie deplin: 

Vremea trece vremea vine 

împreună cu versul trohaic nedeplin ce urmează: 
Tu din tinâr precum eşti, 

căci din sfârșitul celui d'intâi și începutul celui de-al doilea 
putem alcătui un nou vers trohaic deplin: (825) 

„.vrămea vine — Tă din ti-năr,. 

Nu tot acelaș lucru so întâmplă dacă luăm î împreună două. 
versuri trohaice nedepline sau unul nedeplin şi după el u
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nul deplin. Atunci ultima silabă a primului vers nedeglin 

este accentuată și tot accentuată este şi prima silabă cu 
care începe versul următor: (326) (327) 

„Tu din tîn&r precum cești 

Zot mereu întinereşti... 

sau 
Tot mereu întincrești 

"Ce mi-e vremea, când de veacuri 

„ S'ar părea dar, că întrebuinţarea versurilor trohaice trun- 

chiatecalcă normele accentuării din limba română, și prin urv- 

mare sînt forme greşite. Așa ar fi, dacă m'ar fi pausa de la 
sfârșitul versurilor. Această pausă, care se face după ultima 

silabă accentuată a primului vers și care este mult mai mare 
decât aceea ce constitue cesura propriu zisă, permite orga: 

nului vocal să pronunţe cu aceeaşi tensiune şi silaba accen- 
tuată de la începutul versului“ următor, fără să simţă greu- 
tatea pe care ar simţi-o, când ar fi să pronunţe aceste două 
silabe accentuate fără pausă între ele. Pausa dar e chemată 
aci să joace un rol însemnat, precum vom vedea mai de- 

parte că este chemată să joace mare rol în alcătuirea ver- 

surilor, permiţând să se varieze structura prin combinări 

de unităţi ritmice deosebite şi în deosebite feluri. 
Acelaș lucru e de-observat și în privința'combinării ver- 

surilor iambice abundente, numai că la ele ultima silabă a 
primului vers abundent e neaccentuată şi tot neaccentuată 
este și prima silabă a versului următor: (328) 

Un demon sufletul tâu âs-te, 

Un chip de marmoră frumos 

(Eminescu, «Te duci») 

Intrebuinţarea versurilor iambice abundente ar'călea dar 
una din normele privitoare la accentuare în limba ro- 
mână; dar iarăși faptul că după sfârşitul primului vers 
facem o pausă, care permite yocei să facă pe tăcute transiţia 
dintre cele două silabe neaccentuate consecutive, o de ajuns 
spre a justifica întrebuinţarea versurilor abundente iambice, 
precum s'a justificat și întrebuinţarea celor nedepline tro- 
haice,. 

: Avem până acum dar, în versifiearea română:
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4 scheme ritmice trohaice depline, 
4 » »:  nedepline 
5 > LN iambice depline 
5.» » » * abundente, 

peste tot 18 scheme. 

$ 43. Mai “nainte de a cerceta cum, cu ajutorul acestor 
scheme, mai putem dobîndi alte scheme de versuri, dacă 
luăm în ajutor simetria de repaos din 'năuntrul versului 
(cesura), să vedem în ce chip vorbirea românească ajunge 
să împlinească cerințele acestor scheme. 
„Știm că toate cele 18 scheme au ca unitate ritmică: o 
silabă accentuată şi una neaccentuată a __, Sâu o silabă 
neaccentuată şi una accentuată __,, că toate constau din 
repetirea acestor: unităţi ritmice, afară de sfârșitul ver- 
surilor nedepline și abundente unde unitatea ritmică tro- 
haică perde silaba din urmă, iar unitatea ritmică iambică câş- 
tigă la silaba din urmă, o silabă nouă. Așa fiind, pentru ca 
să simţim în vorbire simetria ritmică, trebue ca în năuntrul 
versului să avem o succesiune de vorbe de câte două silabe, 
care în versurile trohaice-să. fie accentuate pe prima si- 
labă: (829) 

. Vră-mea | tr&-ce | vră-mea | vi-ne (Eminescu) 

iar în versurile iambice să fie accentuate pe ultima: (330) 
" Zicăau | atânci |bătrâni, | femei (Alecsandri) 

In aceasta succesiune, accentul fic-cărui cuvânt corespunde 
cu accentele schemei: (331) (332) 

. 
+ a » . 

    

  

  

- Vre&-mea | tră-co vrâ-mea | vi-ne 
1 8 6 7 

— A | — — 2 | a Zi-ceâu | a-tânci | bă-trâni | fe-mâi 
2. 4 6 8 

- Noi însă, în limba română, nu avem numai cuvinte de două 
silabe: avem cuvinte monosilabe unele cu accent altele fără 
accent; -avem 'cuvinte de trei silabe dintre care una e ac- 
centuată, iar cele-l-alto două, nu; tot așa, cuvinte de patru, 
de cinci, de şase și chiar de mai multe silabe 'în care nu- 

+ mai o silabă e accentuată, iar cele-l-alte sînt neaccentuate.



317 

Cum vom putea pune aceste cuvinte în versuri când ritmul 
cere ca silabele să fie accentuate din două în două? 

Această greutate ne este uşurată de natura pronunțării 
noastre: ori-ce cuvînt are un 42 accent principal, dar ori-ce 
cuvînt mai are, începând de la accentul principal în spre 
început sau în spre sfârşit, câte un accent secundar la fie-care 
două silabe. 

Aşa, cuvîntul «ful-ge-râ» are accentul principal pe prima 
silabă, dar el mai are încă un accent secundar pe silaba 
«ră» care este la două silabe depărtare, spre sfârşit, de si- 
laba accentuată cu accent principal. Cuvîntul să-vâr-şit are 
accentul principal pe ultima silabă, el mai arc însă un ac- 
cent secundar pe silaba «să» care este la două silabe depăr- 
tare, spre început de silaba accentuată. Din contră, cuvîntul 

„«iu-bi-re> are numai accentul principal de pe silaba din mij- 
loc «bi», și nu mai are nici un accent secundar, pentru că, 
nici spre început nici spre sfârșit înnumă&rând, nu găsim o a 
doua silabă pe care să cadă accentul secundar. Dacă însem- 
năm accentul secundar printr'o linie subţire perpendiculară, 
am avea dar schema ritmică a acestor cuvinte în modul 
următor: (333), (331), (835) 

fă-ge-ră = __ 

să-vâr-şit= | __u | 

iu-bi-re == 1 . 

Acela lucru îl întâlnim și la cuvinte de patru şi de mai 
multe silabe, care au pe lângă un accent principal, un accent 
secundar, pe ori-ce silabă ar avea de altminteri accentul prin- 
cipal: (336) (337) (338) (339) 

r-tă- câ- şte =— —=-— 

sbur-dâl-ni-cd =—=——, 

Și tot aşa stă lucrul cu cuvintele de cinci silabe care pot 
avea, pe lângă accentul principal, două accente secundare: 
(310) (811) (8342) (313) 

.
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Din momentul însă ce ori-ce cuvînt românesc au sau pot 
avea accente secundare din două în două silabe, începând cu 
numărarea de la accentul principal, se înţelege că toată greu- 
tatea versilicaţiei dispare. F' destul ca ori-ce accent princi- 
pal din vorbire să nu cadă decât în dreptul unui accent din 
schemă. E de prisos să căutăm ca în dreptul fie-cărui ac- 
cent din schemă să găsim în vorbire un accent principal; 
şi e de prisos, pentru că din momentul ce fie-care accent 
principal din vorbire corespunde unui accent din schemă, 
atunci în dreptul accentelor din schemă, unde în vorbire 
nu se găsește un accent principal, va apărea, în rostirea 
versului, un accent secundar, 

De exemplu: reunirea de vorbe următoare: (344) 

<Tânguiosul bâcium sână " (Eminescu) 

are următoarele accente principale: (345) 

După regula pronunțării știute, trebue să completăm rândul 
aceentelor prin accente secundare spre început şi spre sfâr- 
șit. N'avem decât unul de completat, la prima silabă: (346) 

Lp 
şi îndată vedem că am dobindit schema versului trohaie 
deplin do 8 silabe, iar reunirea de vorbe de mai sus consta- 
“tăm că e un vers bun, pentru că pe silaba întâiu din cuvîntul 
«tânguios» punem în rostire un accent secundar, care, după 
celece văzurăm, este natural pentru pronunţarea românenscă. 
Reunirea următoare de cuvinte: (317) 

E 'ntunecoăsa renunţăre (Eminescu) 

  

este iarăși un vers. In adevăr, în această reunire de vorbe 
- găsim două accente principale: (348)
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" Dacă acum în această schemă punem în spre început și în spre sfârșit din două în două silabe, de la silaba accentuată, cu- venitele accente secundare, dobîndim schema următoare: (3-19) 

care nu e decât schema: 

  

a 4 N 

a versului iambic abundent de g silabe (316). 
Reunirea de cuvinte: (350) 

«Şi tu eşti muritoâre» (Eminescu) 

are numai un accent principal bine caracterisat: acela după 
silabă <toaz din cuvintul «muritoare»; căci cuvintele mo- 
nosilabe n'au mai niciodată un accent bine caracterisat. Deși 
avem numai un accent principal, noi totuși putem vedea 
că această reunire de cuvinte e un vers. Să completăm, în 
adevăr, schema: (351) 

care nu e decât schema (315) 

N + x —_ [== — 3 | 

a versului iambic abundent de şapte silabe. 
Reunirea de vorbe: (333) 

«şi cel Moldovân> (Poes. pop. «Mioriţa», Col. Alecsandri) 
nu presintă decât un singur accent principal caracterisat 

“pe silaba «van»: (351)
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a versului trohaic nedeplin de cinci silabe, iar reunirea 
de vorbe dată e versificată. 
După aceste norme putem cunoaște şi versurile rele. 
Să luăm spre exemplu, următorul vers: (356) 

Tu să mori, dâlce minune. 
, (Alecsandri, „Sora şi hoţul: 

In el descoperim două accente principale, pe silabele «du» 
şi <nu», pe a patra şi a șaptea silabă: (357) 

Voind să restabilim accentele secundare, pentru ca să ve- 
dem ce fel de vers avem, dobindim două scheme care nu 

“se potrivesc. In adevăr, începând de la silaba 4, schema 
dobindită ar fi: (809) 

pop l 

care e schema versului iambic de 8 silabe, iar vorbele ce-l 
formează ar trebui rostite ast-fel: (358) 

Tu să mori dâăl-ce mi-nu-nă, 

ceea-ce sună foarte strein pentru urechea românească, așa 
de strein că par'că nici nu mai înţelegem cu ce vorbe avem 
a face (mi-nă-ne=mi-nu-n8) 
Incepând însă de la silaba a 7; dobîndim schema: (293), 

IL Lp 
care este din contra schema versului trohaic de 8 silabe, 

„iar vorbele ce-l compun .ar trebui rostite ast-fel: (859) 

Tă să mori dulcă mi-nă-ne, 

ceea-ce sună mult mai. bine, ne-având greșit decât accentul 
după cuvîntul dulce (dăl-ce=dul-ce). 

Conclusia e că versul nu e cel iambic, ci cel trohaic de 8 
silabe, dar având o greșală de accent, căci are un accent 
principal;—cel de pe silaba «dâl» din cuvintul «dulee»,— care 
nu corespunde unui accent după schemă. 

Versul: (860) 
Din ceruri avui parte 

(cMecsandri, A »Ursita mea“) 

are trei accente principale: pe silabele 2, 5 și 6: (361)
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De la început avem bănueala că versul e greșit, deoare- ce vedem că are două accente. principale alăturate (silaba “a cincea și a şasea) fără indicarea vre-unei pause, care ar.- face posibilă alăturarea lor,—ceea ce e în contra normelor» de accentuare în limba română. Spre a ne încredința ce vers este şi unde e greșit, căutăm să completăm accentele secundare începând de la fie-care din aceste accente principale. Ince. pend de la silaba doua (362). 

oo 
1 2 3456 7 

observăm că unul din accentele secundare, cel de pe a şasea 
silabă, cade tocmai pe o silabă care în versul dat are accen- tul principal; prin urmare schema devine: (363) 

. a x | ao ap 
care nu e decât schema versului iambic abundent de .7 si- 
labe (315); iar versul.ar trebui rosti: (361) 

Din câ-ruri ă-vui pârte 

unde numai fisionomia cuvintului <avui» este schimbată. 
Incepând să punem accentele secundare de la silaba a șasea 

dobindim acelaş resultat, Dar, începând să punem aceste 
accente începând de la a cincea silabă, dobîndim schema: (365) 

Apo 
care ar ti schema versului trohanic nedeplin de 7 silabe (298); iar versul ar trebui rostit: (366) 
: Din ce-râri a-vii par-tă, 
unde numai fisionomia cuvîntului <avui» e păstrată, pe 
când a tuturor celor-l-alte e așa de schimbată, încât ros- 
tirea este cu desăvîrșire desarmonică. Conclusia e că versul nu 
poate fi trohaic nedeplin, ci este iambic abundent de 7 silabe, 
dar cu o greşeală de accentuare la silaba a patra pe care 
ar trebui să cadă accentul ce se află pe a cincea silabă, de 
pe care ar trebui să lipsească, 

In acest clip putem descoperi felul unui vers Și, odată cu 
aceasta, greșelile pe care le-ar conţine. 

Ş 44. Cele 18 forme de versuri studiate până acum se pot 
numi versuri simple. Cu ajutorul lor putem construi alte 
forme de versuri mai complicate —oersurile complexe. Toate 

Introducere in Poelică. 
a
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aceste versuri sint compuse din două sau mai multe versuri 
-simple, separate prin cesuri. Vom analisa dintre versurile 
complexe pe cele mai însemnate, adică pe acele care au fost 
întrebuințate mai cu succes de poeţii noștri. 

Versuri compleze trohaice. I. Repetând de două ori trohai- 
cul de 6 silabe, dobindim trohaicul de 12 silabe cu cesura 
în mijlocul versului după silaba a șasea. El alternează de 
obiceiu cu trohaicul de 11 silabe, care e acelaș vers, dar 
nedeplin la unitatea ritmică ultimă: (367) (368) 

x Ni . = 
4 

  
'Trohaie de 12 silabe: __|_.__ 

  

'Trohaie de 11 silabe: = pal 

Exemple: (369) (370) 

Ast-fel printre trestii, tinere 'nverzite N 2 
Un ştejar întinde braţe veștejite; , ] 12 silabe 
Ast-fel după dealuri verzi şi numai flori ] 
Stă bâtrânul munte albit de ninsori. J Ho» 

(Bolintineanu, „Aircea și Solii:) 

In acest vers a scris Bolintineanu cele mai bune din <Le- 
gende», Alecsandri «Groza», Gr. Alecsandreseu «Boul şi 
Viţelul». 

II. Repetând de două ori trohaicul de $ silabe, dobîndim 
unul din cele mai însemnate și mai naturale versuri româ- 
nești (fiind-că resultă din reunirea a două versuri populare 

“de 8 silabe): trohaicul de 16 silabe cu cesura după a opta si- 
labă. Fie-care din emistihurile acestui vers se descompune 
în câte două grupe metrice, având între ele pause mode- 
rate ce se simt cu deosebire când scandăm versul. Acest 
vers alternează de obiceiu cu trohaicul de 15, care e acelaş 
vers, dar nedeplin la ultima unitate ritmică. 

Trohaic de 16 silabe: (371) 

mo oo fos e [a aţi 
Trohaic de 15 silabe: (372)
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Exemple: (373) (374) 

Iat'o pastre măcastră prinsă ?n luptă cun balaur; ) 
lată 'cerbi cu stele 'n frunta care tree pe punți de aur; | 16 
lată cai ce fug ca gândul; iată smei înaripaţi. ) 
Care-ascund în mari palaturi mânde fete de *mpărați 5 

(Alecsandri „La gura sobei) 

În acest vers şi-a scris Gr. Alezandrescu unele dina Me- 
ditaţiile», cEpistolele» şi «Satirele»> sale; Alecsandri cele mai 
multe din «Pastelurile»> sale, Zminescu «Scrisorile», «Călin», 
«Inger şi demon», «Egipetul», «Venere şi Madona», <Epi- 
gonii>; d. Vlahuţă unele din meritoasele sale poesii: «Din 
prag», «La icoană», «Liniște». 

III. Reptând 'de două ori trohaicul nedeplin de 7 silabe 
dobîndim un vers cam greoiu de 14 silabe cu cesura după a 
șaptea silabă: (375) 

=== — 
Exemple: (376) 

Nu cereetez dacă 'n Raiu, dacă în Iad locueşti, 
La ce fel de munci, pedepsi păcațele te-au supus 
Și dacă în lungi frigări, dracii acolo te-au pus. 

. i (cilexandrescu „Epistolă către Voltaire“) 

DRE   

A fost întrebuințat de Gr. A lezandrescu, deși cu greșeli 
numevoase de ritm (precum se vede Şi în exemplul de mai 
sus) în «Epistola către Voltaire.» E un vers foarte rar în- 
trebuinţat, greoiu, dar interesant. 
IV. Repetând de patru ori trohaicul nedeplin de trei si- 
labe cu pausă după fie-care trohaic, dobindim un vers iro- 
haic de 12 silabe care seamănă la mișcarea ritmică cu exa- 
metrul clasic. Pentru ca să semene şi mai bine el este în- 
soţit de obiceiu încă de un vers compus dintr'un vers trohaie 
nedeplin de trei silabe și dintr'un vers trohaie de două si- 
labe. Amândouă împreună ar face un vers în care S'ar re- 
peta de 5 ori trohaicul nedeplin, plus o unitate ritmică 
trohaică deplină, închipuind ast-fel cele șase picioare ale 
exametrului. Cei ce-l concep ast-fel îl și schematizează. în 
modul următor (377) 

t ! ! + i x ia t_e o a zl De ai,
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închipuindu-și că în limba română poate exista în mod 
natural unitatea ritmică =. — — ce-ar fi analoagă cu «dacti- 
lul> din limbile clasice. In realitate însă, în loc de unitatea 
ritmică — — — avem pur şi simplu două unităţi trohaice, 
dintre care cea din urmă e nedeplină, şi formând împreună 
o grupă metrică după care trebue să facem o pausă mode- 
rată, adică -.|+. Ca probă e faptul că toate cuvintele care 
se consideră cu ritm dactilic: «flueră,» «spulberă,» «straşină » 
«cugetă» nu au numai un singur accent, şi nu se potrivesce 
prin urmare în schema ritmică: +. —— —, ci au, pe lângă ac- 
centul principal de pe prima silabă, un accent secundar pe 
ultima, așa că schema ritmică cu care s'ar potrivi este: 

. |. Această schertă, precum spuserăm mai sus, nu e decât 

  

o reunire de dout unităţi ritmice trohaice, dintre care cea | 
din urmă nedeplină. 

Prin urmare adevărata schemă a acestui vers este: (373) 

  

Exemple: (379) 

| Mihnea în | calecă | calul s&u | tropotă, 

Fuge ca | vântul 

(Bolintineanu „Mihnea şi Babat). 

Cesura după fie-care trei silabe ar împedica pronunţarea 
pe rând a celor două silaba accentuate ce revin una lângă 
alta, în decursul versului, de cinci ori. Faptul însă că a- 
coste pause vin prea repede şi prea de multe ori până la. 
pausa finală a versului, face ca acest vers să pară foarte 
monoton și obositor, chiar când e bine construit. El rămâne 
un vers nu destul de firesc în limba română. A fost totuşi | 
întrebuințat de Bolintineanu în câte-va bucăţi («Mihnea și 
Baba», eRomânele din Cavaia»), iar acuma în urmă de Coşbuc 
în traducerea Eneidei şi cu mai mult succes de GQ. dfurnu 
in traducerea Iliadei. 1) ” 

Versuri compleze iambice. IL. Repetând de două ori versul 
  

î) Vezi traducerea primelor şase Cânturi în Courosbiri literare NXXIV, XXIV, 
NRIVI.



  

iambie de şase silabe dobindim versul iambie de 12 silabe 
cu cesură variabilă 2); cea mai puţin elegantă e după a G-a 
silabă. EI alternează de obiceiu cu versul iambic abundent 
de 13 silabe, care are aceeași constituţie, dar având mai 
mult o silabă neaccentuată la sfârşit: 

  

  

ş 

Iambice de 12 silabe (380) (381) - a i a a „| a 

— i ol i A A a. 
Ş , [ul Iambice de 13 silabe (382) (353) — NE NR NN | i AN 

Exemple: (381) (385) Ori 
Aideţi voinicilor, | eu toţii să răcnim ; — 12 silabe 
Nu pierdeţi cumpătul | strigaţi cu îndrăsneală — 13 silabe 

Iar cine mare glas 
Cum trebui la măgari, | afar? de pe Parnas! — 12 silabe 
Și credeţi că, | păzind această rândueală, — 13 silabe 
Noi slavă vom lua | mai mult resunătoare — 13 silabe 
Decât acele nouă vestite Surioare 

| (i. Donici «Parnas»>) 

- Acest vers este întrebuințat de Donici şi Alezandrescu în 
fabulele lor; Coşbuc a seris «Fresco ritornele> în versul de 

"13 silabe. 

II. Repetând de două ori versul iambic abundent de cinci 
silabe (___ 2] .) cu cesură după a cincea silabă 
dobindim versul iambic complex de 10 silabe. El alternează 
de obiceiu cu versul de nouă silabe, care are aceeaşi com- 
posiţie, lipsindu-i numai o silabă de la sfârșit, 
1. lambic de 10 silabe: (386) __ 

se | — 
  

  

iai] 
29 > (387) pt a | 

th „n sul Exemple: (388) (389) 

Purtând cofiţa | cu apă rece — 10 silabe 
Pe ai săi umeri | albi, rotunjori, — 9 o 
Juna Rodică | voioasă trece — 10 >» 
Pe lângă junii | semânători — 9 a 

(Alecsandri, «Rodica»). 

  

:) Unităţile ritmice ce constituese versurile iambice au particularitaica, în deose- 
bire de cele trohaice, de a nu se reuni în mod spontan în grupe metrice şiîn emis. 
tihuri. Aceasta face ca cesura să fie datorită mai mult pauselor de vorbire, decât 
necesităţilor ritmice. De aceea cesura acestor versuri apare variabilă,
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Acest vers este întrebuințat une-ori de vechii noștri poeţi. 
Cei noi nu-l mai întrebuinţează aproape de loc. 

III. Repetând de două ori ee iambic abundent de şapte 
silabe (__ a | a i __ __), dobîndim versul iambic 

de 11 silabe, cu cesura dau a șaptea silabă, un vers tot 

atât de însemnat ca și versul trohaie de 16 silabe. El alter- 
nează de regulă cu versul de 13 silabe, care are acecași 
construcţie, lipsindu-i numai o silabă de la sfârşit: 

lambic de 14 silabe: (390) ___ ai A E NR 

  082090) ot to ale 
Exemple: (392) (393) 

Arala, ce însemnează | pe tine negrul port — 13 
Şi faţa ta cea aibă | ca ceara neschimbată ? — 14 
Ce ai?. de când pe sînu-ţi | porţi tu o neagră pată, — 14 
De-ţi plac făclii de moarte, | cântare ?ntunecată ? — 14 
Arald! de nu mă *nșeală | privirea, tu eşti mort! — 13 

(Eminescu, „Strigoii“:). 

In acest vers se scriu de obiceiu dramele în versuri, poc- 
mele epice, şi toţi poeţii noștri l-au întrebuințat cu prisos. 
Multe din «Meditaţiile», «Epistolele», «Satirele> lui Aleraa- 
deseu; unele din «Pasteluri», «Dumbrava Roșie», «Despot- 
Vodă» de Alecsandri; <Rugăciunea unui Dac», «Impărat şi 
Proletar», «Strigoii» lui Eminescu sînt serise în acest vers, 

IV, Repetând de trei ori versul iambic abundent de trei 
silabe (_u _) dobindim un vers iambie de 9 silabe a- 
vând cesură dipă fie-care trei silabe. El alternează de obi- 
ceiu cu versul de opt silabe cu aceeaşi construcţie, deosebin- 
du-se numai prin faptul că-i lipseşte silaba neaccentuată 
finală. 

Yumbic complex de 8 silabe (394) a | al | __ 
, | ' > > >» 9 2 (393) a - _]i PUII II INI li. i 

Exemple: (396) (397) 

Voi lași dă ! tători de | porunci 8 silabe 
Mai rideţi | nevolni | că turmă, ) 
Mai rideţi | că-i visul din |urmă!/ * 

>



327 

  

S'apropi | e ziua, | şi-atunci ) 

Vedea-veţi,j sălbatici |barbari, JS? 
Câmpii| le voastre|'necate 
De vue | tul multor |armate, f 9» 

Ca vue| tul ape | lor mari! S >» 

Ă (Coșbuc „Cântec barbar“) 

Acest vers foarte energic cu acest număr de silabe n'a fost 
întrebuințat cu succes decât acum în urmă de poetul Coșbuc: 

V. Repetând de patru ori acelaș vers iambic abundent 
de 3 silabe,,dobindim un vers iambic de 12 silabe, cu cesura 
după fie-care trei silabe, pe care, spre a-l deosebi de cel- 
l-alt (380), l-am putea numi vers iambic complez și abundent 
de 12 silabe. El alternează cu un vers de 11 silabe cu aceeaşi 
construcție, dar fără silaba neaccentuată de la sfârșit: 
Jambie complex şi abundent de 11 silabe: (398) 

  

ce ot ÎN sc a   

Tambie complex și abundent de 12 silabe: (399) 

- ri 

at a n | i lil ii 

Txemple: (400) (401) 

O temni |. ţă-adâncă || îmi e lo | cuinţa. — 12 silabe. 
Prin dese, | prin negre, | zăbrele | de fier — 11 » 
O rază | pierdută | îmi spune | fiinţa — 12 » 
Cerescu | lui soare |: seninu | lui cer, 1 > 

| (Gr. Alexandrescu, „Ucigaşul fără voci) 

In acest vers care are analogie cu camfibrahul» clasic, 
s'au scris câte-va poesii celebre: «O fată tînără pe patul. 
morţii» de Bolintineanu; «Ucigaşul fără voe> de Gr. (leran- 
drescu; «Mortua est» de Eminescu, 

VI. In fine repetând versul iambic abundent de 9 silabe, 
dobîndim un vers iambic, foarte lung, de 18 silabe, cu ce- 

„Sura după silaba a noua. De obiceiu acest vers e frânt în două 
„ Şi scrisîn douărânduri. El poate alterna cu un vers de 17 si- 
labe cu aceeași construcţie doar lipsindu-i silaba finală ne- 
accentuată.



8: 

asha loop 
Iambie de 18 | sau 
silabe 

(402) 
ora 

Iambie de 17 [. ha ai ot pat - silabe - 
(403) L A IRI = — 

speța 
- Exemple: (404) (405) 

Să plângeţi plânsul tuturora, | 
Din sbuciumul eternei lupte | 
Să smulgi fulgerătoareversuri, | ) 
Bucăţi din inima ta rupte, | J ” 

! 18 silabe. 

S'aprinzi în bolta vremii astre ! 
- Din sborul fostului tău gând: || j 
Văpae! Ce-o să-i pese lumii | 
Câ tu te mistui luminând?; 

15 silabe 

» 

(cl. Vlahuţă „Lui Eminescu“), 

Acest vers întrodus de Eminescu sub forma lui de 17 si- 
labe («Cu mâne zilele ţi-adaugi») a fost prea mult între- 
buinţat de poeţii mai tineri. E un vers uşor căci nu tre- 
bue să găsești decât două vorbe care să rimeze la 36 sau 
35 de silabe; 

Acestea sînt cele mai însemnate versuri complexe, şi toate 
pot fi întrebuințate, dacă sentimentul poetului, în : gene- 
ralitatea lui, se potrivește cu ele, 

$ 45. Rima și Asonanfa.— Ceea-ce idividulisează un vers 
şi-i dă definitiva formă plastică este riza, care-l închec. Am 
zis că rima este identitatea sunetelor finale a două sau mai 
multe versuri începând cu ultima vocală accentuată. Ar tre- 
bui acum să adăogăm <accentuată cu accent principal, de 
oarece, precum vom vedea mai departe, în limba noastră 
putem avea rime cu câte două accente, dintre care unul se- 
cundar. Ori-cum ar fi, forma primitivă a rimei este a30- . nanța adică potrivirea imperfectă a sunetelor finale de la două sau mai multe versuri. E natural ca să studiem mai 
întâi asonanţa, ca una ce este forma primitivă din care s'a



desvoltat rima, şi unele particularităţi ce vom constata cu 
ocasia studiului asonanţei, ne vor fi de mare folos pentru 
pătrunderea mai adincă a rostului rimei în versificaţie. 

E evident că dacă identitatea: se găsește numai la unele 
din sunetele finale a două sau mai multe versuri, efectul 
nu poate fi plăcut, mai cu seamă când ne așteptăm la o 
perfectă identitate. Emoţiunea estetică se turbură din pri- 
cina imperfecţiunii acestui element material, și de aceea 
asonanţa, pe care poetul popular incult şi-o permite, pentru 
cuvintul că nici el, nici auditorii sgi nu au putinţa de a 
analisa cu auzul natura sunetelor, nu trebue permisă decât 
în ceasurile excepţionale ce derivă din observările ce am 
făcut vorbind de licenţele poetice ($ 35), şi anume într'o 
măsură, despre care ne vom da seamă mai cu precisiune mai 
jos. Sint puţine limbi totuși din care să se poată scoate aso- 
nânţe mai de efect decât acele pe care poetul le poate scoate 
din limba română. Şi cel ce a dat evidență deplină acestui 
îapt este Eminescu, care e un maestru neîntrecut în pri- 
vinţa întrebuințării asonanţelor. Sintem dar conduși să stu- 
diem deosebitele feluri de asonanţe, întemeindu-ne cu deo- 
sebire pe particularităţile co le presintă versificația acestui 
poet. 

Trei feluri de asonanţe din punctul de vedere al valorii 
lor ca element simetric, găsim în poeţii noştri, şi cu deo- 
sebire în Eminescu: I, Asonanţe-rime; II. Asonanfe per- 
nise; III. Asonanţe rele. 

I. In categoria asonanţelor-rime ar intra: 
1» Acele rime care, a) ori au la ultima vocală accentuată 

'diitongi ce se deosibose prin primele vocale şi nu se ase- 
menea decât prin ultima lor vocală; ex.: îndeâmnă—todmnă ; 
d) ori presintă la un membru al rimei un diftong, pe când la cel-lalt presintă numai vocala ultimă a diftongului ; ex.: 
cleâmpa—lâmpa; albâstre—noâstre; legănâ— med. Aceste 
rime nu sînt considerate ca rime, numai dintr'un exces de iu- bire a formei pentru formă, prevenit din pricină că unii din tre poeţii și literaţii noştri au fost prea mult influenţaţi de anume școale literare franceze. Evident, Francezii trebue să ţină mai mult la perfecta exactitate a rimei, deoarece versul
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lor aproape e lipsit de cel mai însemnat element simetric, rit- 
mul. Poate că tocmai aceasta face ca versul francez să se pre- 
sinte cu mari avantagii din alt punct de vedere: ritmul vor- 
birii se poate mai ușor turna într'o formă unde posiţiunea 
accentelor fixe e aproape indiferentă. Fapt e însă, că acest 
vers n'are posiţiuni fixe de accente în năuntrul versului, și 
poetul, fiind liber în această privinţă, îşi poate concentra toată 
atențiunea asupra celor-l-alte elemente simetrice, cum sînt cu 
„deosebire măsura, din care trebue să lipsească hiaturile, şi 
rima, care trebue să presinte toate condiţiile perfecțiunii. Nu 
tot așa cu poetul român, care are să se lupte cu marea pro- 
blemă de a turna în formă ritmică fixă ritmul liber al vorbirii, 
Tără să se simtă colisiunea dintre ele. EI e în drept, deci, să-și 
ia o libertate mai mare în alte privinţe. Pelângă aceasta, ver- 
sul românesc ar putea avea individualitate și fără rimă—cele- 
l-alte elemente simetrice, şi cu deosebire ritmul, i-ar fi de 
ajuns — şi numai iubirea de formă plastică, pe care toţi 
poeţii noștri de seamă au avut-o, ușurința cu care rima se 
găsește în limba noastră şi tradiţia populară i-a făcut să 
nu se lipsească de acest element, ce de-altminteri se găsește 
în toate limbile moderne. Ori-cum ar îi, asonanţele de care 
vorbim, ar putea fi considerate ca rime adevărate, chiar 
ținendu-ne strict da, definiţia ce am dat rimei. In adevăr, 
ele presintă identitatea de sunete, începând cu ultima vocală 
accentuată cu accent principal: Ex: îndeâmnă—todmnă; lâ- 
curi—vedeuri, şi singura obiecţiune ce s'ar putea face ar fică 
adevărata vocală ar îi întreg diftongul și că prin urmare, 
identitatea de sunete ar trebui să înceapă de la prima vo- 
cală a diftongului. Și adevărul e că prima vocală a diftongu- 
lui umbreşte întru cât-va prin calitatea ei particulară vocala 
accentuată ce urmează și par'că îi iea caracterul primitiv, 
Totuşi, această deosebire de nuanță nu e percepută decât 
de urechile prea Îine, care mai mult dă atenţie formei, decât 
fondului, prea puţin efectului adevărat derivat din concepţia 
poetică și prea mult elementelor materiale externe în care 
întâmplător se exprimă. De aceea nici nu vom face poeţilor 

„0 greşeală din întrebuinţarea' acestei așa zise asonanţe: în- 
trebuinţarea ei este pe deplin justificată în versificaţia română, 

|
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20 'Tot în categoria asonanfelor—rime, ar putea întra acele 
rime, care spre a dobindi forma cerută de definiţie, au - 
trebuinţă de aplicarea unei particularităţi de pronunțare, 
lie în privinţa sunetului, fie în privinţa accentului. Ast-fel 
cuvintele <obiceiu», erăsboiu», «bălaiu» n'ar putea rima par- 
fect decât cu «meiu», <soiu», «raiu», care ca şi cele de mai sus 
au la sfârşit în pronunţarea litorară un a scurt, latent. De 
foarte multe ori însă, ele se pronunţă <obicei», «r&sboi», «Dă- 
Jai», «mei», «soi», crai», — fără acel a scurt latent. Poetul 
profită de această particularitate și pune să rimeze cu ele 
vorbe ca «scântei», «noi», «răsai», care în nici întrun cas 
nu pot avea pe acel 4. Tot așa obţinem rimele «nufăr»—esu 
făr» (pentru «sufer»), <tâmple»—câmple» (pentru« umple») 
«furnici»—epotici (pentru «poteci»), rimâne-—pâne (pentru 
«pâine»), crău»—cfîr&u» (pentru <îrâu») «sfaturi»— «laturi» 
(pentru <lături»), «mult>—esmult» (pentru <smuls»), ece»— 
<plăcă> (pentru «plăcea») mării—sării (pentru «serii»), estră- 
bate-mi — «patemi> (pentru « patimi»), «<nevastăx—«ferea- - 
stă» (pentru «fereastră»), eserieri»—cerieri» (pentru «cre- 
eri»),—și le obținem în mod natural, pentru-că amândouă 
formele există în limbă. Totuși, pentru-că formele întrebu- 
inţate pentru ca rima să fie completă, sînt mai rare decât 
cele cu care n'am putea obţine decât o rimă imperfectă,— 
adesea-ori aceste rime fac impresia de nenatural, mai cu 
seamă când fisionomia generală a limbii poetului contras- 
tează cu particularităţile acestor vorbe. La Eminescu nu ne 
isbesc niciodată în mod neplăcut, pentru-că acest poet, pe 
lângă că are versul înstrunat printr'o admirabilă potrivire 
a ritmului vorbirii cu ritmul versului—ceea-ce face să tre- 
cem cu vederea multe imperfecţiuni de formă ($ 35),— mai 
întrebuinţează și o limbă, a cărei jisionomie generală e în 
mod natural și în mare parte determinată toamai de acele 
particularităţi. 

3 In această: categorie mai am putea pune rimele ce ob- 
ţinem prin schimbarea accentului unui cuvînt sau prin pre- 
facerea lui din secundar în principal. Ast-fel, Eminescu ri- 
mează «file» cu «dactile», care de obiceiu se pronunţă «dăctile», 
tot așa «Tisa» cu <plânsu-mi-s'a», deşi pe «mi» nu cade decât 
un accent secundar, «meă> cu casemeneă», «totuşi 8 cu



«asemenă», deşi cuvîntul «asemene» are accentul principal 
pe antepenultimă. Dar aceste din urmă rime-asonanțe, prin 
meșteșugul cu care sînt făcute şi prin raritatea inerentă 
constituţiunii lor, fac mai mult parte dintre asonanţele de 
efect ce intră în categoria următoare. 

II. In categoria asonanţelor permise avem: 
10 O specie de asonanțe pe care le-am putea numi esonanțe 

de efect, întru cât, deși nu constituesc adevărate rime, totuşi 
fac de multe ori un efect mult mai plăcut decât acestea. Elo 
sînt particulare versificaţiei lui Eminescu Şi se întemeează pe 
valoarea lui i scurt de la sfârşitul cuvintelor, care deşi 
de multe ori nare * valoare (mai cu seamă în ortogra- 
fia Academiei) decât pentru ochiu, este considerat de poe- 
tul nostru ca având valoare şi pentru ureche. Ast-fel Pui- 
escu rimează, «plopii cu «apropii», «ochii» cu «Dochii» şi 
cu «rochii», «<gușaţii» cu cnaţii», deşi s scurt din «plopii», 
«Ochii», <gușaţii» este cu totul absorbit în i lung ce carae- 
terisează plurarul substantivelor masculine, fapt ce nu se 
întâmplă nici cu <apropii» unde i seurt constitue terminarea 
ezpresi a persoanei a doua a indicativului presinte, nici cu 
«Dochii» unde ci» scurt e constituit din rămaşiţa unui j con- 
sonans ce se vede la nominativ: Dochi-j-a Și care nu se scrie, 
și din terminația genetivului nearticulat, — nici cu cele- 
l-alte, din aceleași motive. Tot așa, acelaș poet rimează «vie- 
ţii» cu caduceţi-i», «durerii» cu «miserii», «mării» cu cării», 
«şcolii» cu «molii» deşi ori-ce auz poate distinge, că în pri- 
mul membru al rimei, i scurt aproape nu există, pe când 
în al doilea membru, în unele, devine aproape : lung (adu- 
ceţi-i). Deşi aceste sfârşituri de versuri sînt de netăgăduit 
asonanţe, totuși ele ne fac mai multă plăcere decât multe 
adevărate rime. Care să fie causa acestui efect? 
Răspunsul -la această întrebare ne pune pe urma unei 

condițiuni pe care tinde s'o îndeplinească rima în afară de 
condiţiunile materiale specificate în definiţia ei. 

Causa pentru care aceste asonanţa 'sint pline de efect 
stă in faptul că cuvintele puse în alăturare și constituind 
cele două membre ale rimei, tocmai din pricina necomple- 
tei asemănări a sfârşitului lor, sînt mai deosebite din punetul 
de vedere al înfelesului decât alte cuvinte care au sfârșituri



perfect asemenea. Alt-fel cuvintele «lucreazi»— «durează», 
deşi rime perfecte, fac mai puţin efect decât «durează» — 
<să crează», pentru că cele d'intâi, deosebite prin înţelesulsta- 
tornic, sînt totuşi asemenea prin înțelesurile schimbătoare: a- 
mândouă sint în indicativul presinte, persoana III singular 
sau plural; pe când cele de-al doilea, deosebite prin înţelesul 
statornic, mai sînt deosebite și prin unul din înțelesurile 
schimbătoare (prin mod), rămânând să aibă asemenea numai 
timpul, persoana şi numărul. Și mai bine rimează «lucrează» 
cu «brează», pentru că sînt deosebite nu numai prin înţeles, 
ci şi prin categorie (unul e verb, altul e adjectiv), care 
deosebire implică şi unele deosebiri de înţeles schimbă- 
tor, verbul având mod, timp, persoană, număr, iar adjecti- - 
vul având dintre acestea numai numărul și, pe lângă el, genul 
şi casul. Cu cât deosebirea de înţeles este mai mare între cele 
două membre ale rimei,cu atât rima face un efect mai plăcut, 
Asemănarea materială a sunetelor contrastează cu deosebi- 
vea spirituală a înțelesului, şi acest contrast, ca ori-ce 
antitesă, deşteaptă atenţia și asupra fondului nu numai 
asupra formei, și emoţiunea estetică, ce derivă din conside- 
varea cu deosibire a fondului, e mai vie ca de obiceiu. Așa 
fiind, se înţelege de ce asonanţele de mai sus produce mai 
mult efect decât multe rime. Să examinăm câte-va. Cuvin- 
tele «aduceţi-i» rimează perfect cu «vedeţi-i», dar fără efect, 
pentru cuvîntul că deosebirea de înțeles se mărginește numai . 
la înţelesul statornie al cuvîntului şi încă nici acela deplin, 
deoarece cuvîntul «i» e comun la amândouă şi nu-și schimbă 
înțelesul. «Aduceţi-i» rimează însă cu mai mult efect cu «vie- 
ţii», pentru că, deși sunetele finale nu se potrivesc perfect, to- 
tuşi această nepotrivire nu produce o neplăcere aşa de mare 
ca plăcerea ce resultă din faptul ca acest din urmă membru 
al rimei este deosebit de cel dintâi, nu numai prin” înţe- 
lesul statornic, dar şi prin numărul cuvintelor şi prin natura 
categoriilor din care face parte fie-care. In versurile: (406) 

Vai, tot mai gândeşti la anii, când visam în academii 
Ascultând pe vechii dascăli cârpăcind la haina vremii, 

(Tminescu, „Scrisoarea II”). 

ciectul e produs mai cu seamă de faptul că, deşi avem două 
substantive la rimă, totuşi unul este în nominativ plural,
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nearticulat, pe când cel-l-alt e în genetiv, singular, articulat. 
Zicem «mai cu seamă», pentru Eminescu aci, ca mai tot- 
deauna când întrebuinţează o asonanţă, caută să îndepărteze 
neplăcerea, ce ne-ar face asonanţa, și prin alte efecte: prin 
raritatea şi noutatea asonanței, prin naturalul, cu care se 
îmbină cu cel-l-alt membru alei, şi prin strălucirea şi justețea 
imaginei ce esprimă. 
„2% Dispunând de asemenea mijloace Pminescu își mai poate - 
permite nişte asonanţe, ce-va mai îndrăsneţe, care totuși 
pot îi puse în categoria asonanţelor permise, întru cât 
în mod instinctiv au fost întrebuințate de mai toţi poeţii 
noștri. Sînt asonanţele în care unul din membri asonanţel 
se deosebeşte de cel-l-alt prin faptul că n'are aceeaşi ultimă 
vocală accentuată, dar totuși fiind apropiată, prin natura. 
ei, de cea-l-altă. Ast-fel Pminescu  rimează «crânguri» — 
«singuri»; «teu»—cmeu»; «rău» — «frâu». Mai greu ne face să 
primim acest fel de asonanţă, când vocalele ce diferă, se 
deosibese prea mult prin natura lor sau nu sînt accentuate. 
Ast-iel el își permite să rimeze «trecute» — «posomorîte», 
<grâii—e mei», <Însă»—<aprinse», «mă&soard»—<zimbitoare»>. 
însă mai numai în bucăţile compuse în tinereţe. Aceste aso- 
nanţe fac mult mai bine parte din categoria asonanţțelor ne- 
permise și nici o concepţie extraordinară nu le-ar putea 
scuza. 

ge Mult mai bine pot intra în categoria asonanţelor per- 
mise, asonanţele ce constau în.a avea întrun membru un 
cuvint terminat în i scurt, iar în cel-l-alt, un cuvînt terminat 
într'o consună care de obiceiu primeşte pe i scurt după 
dinsa, dar fără ca acum să-l aibă efectiv. Ast-fel Eminescu 
rimează «lași» — «drăgălaş», cazi» — «Zaplaz», «drumeţi» — 
«îngheţ», «primăveri» — «cer», «coji» — răboj,. 

40 Am îndrăsni, în fine, să punem tot în această categorie 
asonanţele prin diferență de o consună, cu condiţiune ca 
aceste consune diferite să fie de aceeași natură in privința 
pronunțării. Ast-fel Eminescu rimează: «lase — «talaz,» 
«frunze» — «ascunse»; «cridă» — «zugrăvită»; <adâno» — 
«plâng»; dar el mai rimează —o singură dată—«<minune» cu 

„<lume>, care nu poate fi primit în această categorie din
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pricină că n și m presupun în pronunțare organe prea deosebite, 
Toate aceste patru specii ce constituese categoria aso- 

pantelor permise — şi cu deosebire ultimele trei categorii — 
nu trebuese întrebuințate decât foarte rar, şi numai atunci 
când poetul are destule mijloace (am enumerat pe-ale lui Epi- 
nescu studiind prima specie a acestei categorii), pentru ca 
să ne producă cu ocasia asonanţelor ce întrebuinţează, o mai mare plăcere decât neplăcerea ce ar resulta din întrebu- 
inţarea asonanţei. — Altminteri, trebue să le ocolim cu în- 
grijire ca și când n'ar fi permise, 

III. In categoria asonanțelor nepermise intră toate aso- 
nantele caracterisate prin nepotriviri de vocale şi de con- sune mai mari decât cele semnalate până aci. Ast-fel de 
asonanţe găsim în Zmineseu prea puţine (vre-o 16 în total). 
Să enumărăm câte-va: «zei» — «poesii>; «poet> — «revâd», 
«vastă» — «voastră»; «așteptarăţi»—cvorbareţ»; «miseriis— 
nătărăii»; «înșelăciune»—crugăciunea»; «asculta-vei»—cevla- 

vii»; «sila»-—efilă». 
Dar şi cu ocasia acestora el întrebuinţează mijloace de e- 

fect care une-ori ne fac să nu le băgăm-în seamă, mai cu 
seamă când e prea mare distanţa dintre un vers Şi cel-l-alt cu care rimează. - ” 

Totuși aceste asonânţe sint absolut de evitat, căci ori-cât 
de mare talent ar avea un poet, nu va isbuti niciodată să ne facă să perdem din vedere aceste defecte; bucăţile poe- tice în care vor fi întrebuințate vor perde plasticitatea for- mei, și efectul ce trebue să ne facă concepţia poetică, se va pierde în mare parte. De-altminteri adevărații poeţi au iubit totdeauna perfecţiune formei, nesacrificându-i totuşi 
fondul, și când au întrebuințat mijloace imperfecte de si- 
metrie au făcut aceasta mai mult spre a exprima o parti- 
cularitate a concepției, decât din dragostea pentru imper- 
fecţiuni. | | | 

$ 46. In românește putem avea mai multe categorii de 
rimă, după cum ne punem din punctul de vedere al iden- 
tităţii sunetelor, al accentului sau al numărului silabelor. 
Cele mai însemnate categorii de rime sînt cele ce deosebim
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din punctul de vedere al accentului, Din acest punct de ve- 
dere putem avea două categorii de rime: , 

- 1) Rime care nu coprind decât un accent — şi anume 
un accent principal—pe care le-am putea numi rime simple. 

2) Rimele, care pe lângă accentul principal mai au și un 
accent secundar, şi pe care le-am putea numi rime compleze. 
Acestea din urmă ar putea fi mai bine numite bogate, dar. 
acest termen a fost prea mult întrebuințat pentru o cate. 
gorie de rime, deosebită din punctul de vedere a] identităţii 
sunetelor și despre care vom vorbi mai departe; de aceea ne 

„va fi greu să-l întrebuinţăm noi în alt înţeles. Justificarea 
.întrebuinţării lui va reeși totuşi cu claritate din exame- 
nul ce vom face acestor două categorii de rime, 

1) In prima categorie am zis că se cuprind 7iznele sim-. 
ple, adică acelea care au numai un accent principal. De 
oarece cuvintele româneşti sînt accentuate în mod natural 
din două în două silabe, urmează că nu vom putea avea 
decât două feluri de rime simple: a) rime simple ultime, 
care au accentul principal pe vocala din ultima silabă a 
versului, d. ex. corbi», — ecorbi» ș cÎrâu>, — grâu»; sus, — 
«apăs; cadâne», — «oblâne»; câls,—coţăl» ; «spericfi» — «să. 
geți» ; cort», — «mort»; «nor, — «dor»; «câmpii», — «copii»; btrdius,—eplăiu»; «lâto,—eapăsât»; event», — «pămînt»; cîn- 
drăsnef»,—crăzlef» ; 0) rime simple penultime, care au ac- 
centul pe vocala din penultima silabă de la sfârșitul versului, 
d. ex. «văspinde»—epătrănde» ; «înnoată»,—eroâtă» ; <mân- 
gul>—eamărgul» ; curgie»,—evie»; “dreăplă»,—cașteâplă»; 
<lăpte, «răpte»; <îrmă», — «cărmă»; «grămădă», — «pradă», 
«Păce»—ezăce» ; «Mândi>,—< păgână». 

Nici un alt-fel de rimă nu mai putem avea în această ca- 
tegorie; căci ori-ce altă rimă de acest fel am mai recu- 
noaște, ar trebui să aibă accentul principal pe ante-penul- 
timă sau pe ante-antepenultimă: în aceste casuri însă, pe 
lângă accentul principal am mai avea din două în două si- 
labe spre sfirşit câte un accent secundar ($ 43), și rima ar 
înceta de a fi simplă, devenind complexă. 
„.2) In categoria rimelor complere am zis că se cuprind 
rimele, care, pe lângă un accent principal, mai au unul sau 
mai multe secundare. Teoretic am putea avea trei feluri de
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aceste rime întru cât în limba română avem cuvinte accen- tuate, nu numai pea treia și pe a patra silabă începând de la sfârșit, dar şi pe a cincea. Ast-fel am avea: aq) Rime com. 
pleze ultime, care au un accent principal pe antepenultimă 
şi un accent secundar pe ultimă, schema lor fiind : a e 
D. ex.: «spânnegăs—srămnegâ»; : “Păilberos—«să spălber &; «mă- 
p ilor>—«departărilor» ; : «mârele» — «câ ele»; cîutăzisele» — 
«pre cuprinsele»; cîntrecere»—etrâcere»; : «răimutăllen— stă. 
Iele»; * efâtele» — «pletele»; «Mântuitorului» — <călător ului» ; . 
«nărilor —«florilor»; ; calegendu- -ten—crugându- te», . emântuts- 
«băntue»; - «sfintuluis — cpămăntuluuie; «îndurdrilore'- — em 
rilor». b) Rime complere penultime, care au un accent prin- 
cipal pe ante-antepenultimă și un accent secundar pe” pe- 
nultimă. Schema lor ar fi: „1. Dex: «mâlurile» — 
<vălurule» — cideăluzile» — «pământur île — «vânturile» — 
«cânturile». €) În fine, teoreticește, ar mai putea avea și c) Rime 
compleze ante-penultime, care am avea un accent principal pe 
a cincea silabă, și două accente: secundare, dintre: care cel 
important ar a pe silaba antepenultimă, iar cel mai puţin 
important pecea ultimă. Schema lor ar fi: ÎL Însă 
cuvinte cu accentul principal pe silaba dinaintea ante-ante- 
nultimei avem aşa de puţine, încât este cu neputinţă să se 
găsească vre-o potrivire între ele începând cu silaba întonată 
cu accent principal. Ast-fel ar fi cuvintele ccălăgărifele», 
ciăloviţele»; «lăbenifele». În practică dar, acest îel de rimă 
nu există, 
Acum ne putem da seama că cu drept cuvînt rimele COmM- 

Dleze ar trebui să se numească «bogate». În adevăr, mai întâiu; 
cuvintele. ce sînt întrebuințate ca rime complexe ultime 
pot fi întrebuințate ca rime simple ultime, când identitatea 
sunetelor n'ar începe de la accentul principal, ci numai de 
la cel secundar. Ast: fel <vitejilor» ar rima cu <plaeşilor»; 
«flintele» cu «lăncile»; «voinicilor» cu «horaminilor»; «Milule» 
cu «voinicule»; «zilele» — «nopţile»; le mâna» cu «Pădina»; 
florile» cu «oile», şi acest fel de rimă îl găsim foarte des 
în poesia populară, de unde s'a: introdus și în. literatura 

Introducere in Poetică. 
22
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cultă. Tot aşa, în al doilea rând, cuvintele întrebuințate la 

rimele complexe penultime ar putea fi întrebuințate ca rime 
simple penultime, considerând identitatea sunetelor începând 

de la accentul secundar. Ast-fel «malurile» ar. putea rima 

„cu «rămurile», efălurile» 3), ete. Aceasta însemnează că iden- 
titatea sunetelor cu începere de la accentul principal este 

un lux, de care poetul se poate dispensa, dar totuşi, când 

o poate realisa, isbuteşte să scoată un efect de formă mult 
mai puternice decât întrebuinţând riniele simple. Cu drept 
cuvînt dar rimele complexe le-am putea numi «bogate», căci 
este o bogăţie mare, când potrivirea nu e numai de sunete 
mai numeroase, dar şi de două accente în loc de unul. 

Sa luat obiceiul însă ca să se întrebuinţeze termenii de 
sărac» şi de «bogat> spre a deosebi: a) Rimele sărace care, 
îndeplinesc cu stricteţe conâiţiunile specificate prin definiţa 

dată de b) Rimele bogate care, pe lângă identitatea sune- 
telor finale începând cu ultima vocală accentuată, mai 
presintă și identitatea consunei ce precedă vocala accen- 
tuată şi pe care âcesta se reazimă în pronunțare. Cuvintul 
<mișcătoăre> ar rima bogat cu «călătoăre» și sărac cu 
«dodre»; «<îndări» ar rima bogat cu '«pădări» şi sărac cu 
<arsări>; «păs» ar rima bogat cu -«supiis> şi sărac cu 
«adăs»; «singurică» ar rima bogat cu «frică» și sărac 
cu «mică»; «lime» ar rima bogat cu «glume» şi sărac cu 
«năme». Din acest punct de vedere ar fi sărace rimele 

<cânturile» «pamnturile»; şi tot așa «treăpedă»—aleăpădă», 

«scândurd>—<îngândură», «spinegă»—«riimegă»; ba chiar 
_«mâlurile»—«canălurile», «tainuriles—evinurile». Şi din con- 

tră, «lucrâtă»—esărătă», asorbeârn» — «vorbeăm», «0prit> — 

«sărit> ar fi rime bogate! | 
Distincția între rime bogate şi sărace, și caracteristica pe 

care se întemeează această distincţie sînt împrumutate din 
versificaţia francesă, şi din „observările de mai sus se vede 

(1) Rimele simple pe basa accentului secundar, atât când acesta cade pe ultima 

cât şi pe penultima silabă, spre.a produce un efect cât mai apropiat de rimele 
simple pe basa accentului principal, trebue să presinte identitate nu numai în pri- 
vința vocaiei accentuate cu accent secundar, ci şi în privinţa consunei de reazim 

al acestei vocale. Aşa numită o „bogăţie“ numai la aceste feluri de rime trebue să 
se ceară.
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artificialitatea lor. Evident, într'o limbă, ca limba franceză, 
în care din punctul de vedere al accentului nu se găsesc decât 
două feluri de rime: rime masculine, corespundend cu rimele 
noastre ultime, și rime femenine corespundând cu cele penul- 

„time, și încă mai mult din punctul de vedere al ochiului, 
se poate pune preţ și pe identitatea consoanei de reazăm 
a vocalei de unde începe rima; dar ar fi o superfetaţie să 
cerem şi noi acelaș lucru de la poeţii noştrii, când noi avem 
patru feluri de rimă din punctul de vedere al accentului. 
Deosebirea în rime bogate şi sărace n'are dar nici-o im- 
portanță în versificaţia română, şi aceasta va reeși şi mai 
bine din observaţiunea ce va urma îndată. 

Cei ce au cultivat așa numita rimă bogată în limba ro- 
mână au fost nevoiţi să întrebuinţeze ca rime, forme gra- 
maticale (cu deosebire, verbale) asemâ&nătoare, și ast-fel 
găsim la ei foarte multe rimede felul celor următoare«—mân- 
gâetori» — «ziditori» — <zîmbitori», «mângâetoare», <uimi- 
toare»—<gemătoare»—«răpitoare»—e< arzătoare»; «mohorit» 
—<posomorit»; <înflorit>—emurit>; «pregătește»—«scuteşte»; 
«numeroasă»—e<sângeroasă»; «ducea>—caducea»; <plutea»— 
-şoptea»; «inspirată» — «adorată»; <isbucnise» —<încreme- 
nise»; «faceţi»—«prefaceţi»; «voioasă>—s<invidioasă>; «suflă 
—«insuflă»; «deşteptat>—«revoltat», ete. Prin acest fel de rime 
ei au crezut că realisează o frumuseţe mai mult în alcătui- 
rea versurilor românești. De fapt însă (potrivit observaţiu- 
nii din $ 44 II 10) aceste rime sînt banale, lipsite de efect 
şi mult mai sărace în realitate decât cum ar părea la prima 
vedere. Efectul de banalitate și sărăcie al acestui fel de 
rimă trebue să fi fost simţit chiar de susținătorii ei, și de 
aceea îi vedem căutând să înlăture banalitatea şi sărăcia 
prin întrebuinţarea la rimă a unor cuvinte streine cu sono- 
rităţi exotice sau a unor termeni technici care n'ar avea ce 
să caute într'o poesie. Ast-fel găsim la rimă în versurile 
d-lui Alezandru Jacedonski, care, în alte privinţe, are merite . 
reale de formă, cuvinte de felul celor următoare: «olim- 
pian>—epian>; «femee»—e<almee»; «Opal>—e«pal>; «pace»— 
«opace»; «exploatare»—«stare>; «<entusiasm>—«mârasm»; «bi- 
zare>—«<hipnotisare»; <psalm»—«calm»; «om»—<polichrom», 
ete. Decât aceste cuvinte întrebuințate la rimă, deși înlătură
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în oare-care măsură impresia de banalitate a rimelor bo- 
gate de felul celor de mai sus, ne fac totuși impresiunea 
de căutate, afectate, ceea-ce însemnează să înlături un defect 
printr'un defect și mai mare. Rămâne dar stabilit că așa 
numita rimă bogată nu produce mai nici odată efect în lim- 
ba română şi nu constitue un merit deosebit pentru poeţii 
ce-o întrebuinţează. . 

Mai importantă este deosebirea rimelor după numărul si- 
labelor. Ast-fel avem: a) Rime monosilabe la care asemă- 
narea se găsește numai la o singură silabă — silaba finală, 
Aceste rime pot fi de două feluri după cum luăm de basă 
accentul principal sau accentul secundar. Ast-fel: codârs-— 
«ziditor» este o rimă monosilabă pe basa accentului prin- 
cipal; iar :singură»—efulgeră este o rimă monosilabă pe 
basa accentului secunaar. 
d) Rime disilabe, la care asemănarea de sunete se găseşte 
la două silabe—la ultimele două silabe. Ele pot fi iarăși de 
două feluri, după cum luăm de basă anul din cele două fe- 
luri de accente. Ast-fel <dur»—ebaldu> sînt rime bisilabe 
pe basa accentuluisprincipal; iar <valurile»x—«tinerile» sînt 
tot bisilabe, dar pe basa accentului secundar. 

c) Rime trisilabe la care sunetele ce se aseamănă se gă- 
sesc la ultimele trei silabe. Ele nu pot fi decât de un singur 
fel, și anume pe basa accentului principal, d. ex.: «scândură»— 
«îngândurăi», şi presintă totdeauna un. accent secundar pe ul- 
tima silabă. Toate rimele complexe ultime sînt rime trisi- 
labice. In fine, | 

d) Rime polisilabe la care sunetele asemănătoare se gă- 
sesc în ultimele patru sau cinci silabe. Ele, ca și cele de 
sus, nu pot fi decât de un singur fel, și anume numai pe! 
basa accentului principal. Ex: «mălurilex—cvălurile»; «vân- 
turile:—< pământurile». Toate rimele complexe penultime sînt 
rime polisilabe. Acestea deci, pe lângă un accent principal, 
mai au unul și chiar două accente secundare. 

Deosebirea rimelor după numărul silabelor are oare-care 
importanţă din punctul de vedere al simetriei, Gruparea 
versurilor într”'o bucată poetică după repetirea, alternanţa 
sau alte feluri de combinaţii ale rimelor de feluri deosebite
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în privinţa numărului silabelor, constitue un principiu fecund spre a obţine efecte de simetrie destul de aprecia- bile, mai cu seamă când odată cu numărul silabelor ce pre- sintă rimele se ia în consideraţie posiţiunea şi numărul : accentelor lor. Această consideraţie ne conduce la studierea formelor simetrice superioare versului cu care ne vom ocupa 
într'unul din paragratele următoare. 

$ 47. Versul, fiind o unitate simetrică a vorbirii, e na- turalca să aibă și un înţelesrelativ deplin, ast-fel încât repaosul de la sfârşitul lui să corespunză cu repaosul cerut de con- 
strucţiunea sramaticală a proposiţiunii sau frasei. Totuși 
spre a da une-ori o precisiune mai mare concepţiei, poetul | își poate permite să nu sfârșească construcţiunea gra- maticală odată „cu versul, ci să o sfârșească la începutul versului următor, In acet cas vorba dela sfârșitulcelui Wintâi vers e aşa de strîns legată prin sens cu vorba de la în- . ceputul versului următor, încâtsîntem nevoiţi să trecem cu ve- 
derea repaosul ce trebue să se facăla finele versului. Suspen- darea .repaosului de la sfârşitul unui vers din pricina cons- 
trucţiunii gramaticale se numeşte încălcare (îr. «enjam- 
bement»). 

La Francezi încălcarea a fost considerată ca o mare gre- 
şală. In româneşte, însă poetul are mai multă libertate în 
această privinţă. In versurile populare întâlnim rare exemple 
de încălcare, și tot așa la poeţii noștri mai vechi, care și-au 
desvoltat talentul sub influenţa poeticei franceze. La cei 
moderni însă, încălcările se fac mai des, şi se fac cu inten- 
țiunea de a obţine un efect necesar exprimării concepţiei 
lor. Ast-fel în versurile: (407) St, 

Fulgerele adunat-au contra Fulgerului, care 
In turbarea-i furtunoasă a cuprins pămînt și mare... 

(Entuinescu „Scrisoarea UL: 

Eminescu pune toată puterea pe vorba * Fulgerului», care 
face un efect onomatopoetic, şi în mod natural, tocmai 
pentru ca să simţim efectul acestui cuvint, ne oprim după dinsul; dar, oprindu-ne după el, ni se dă în acelaș timp pu- 
tinţa de a uni vorba «care» de la sfârșitul versului cu în-
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ceputul versului următor, fără să fim isbiţi în mod neplăcut. 
D. Vlăhuţă în versurile: (408) 

Luna galeșă, 'n văzduhuri de apururi plutitoare, 
Revărsa atâta farmec şi ?n așa sfîntă splendoare 
S'arălă vederii mele... ” | 

(e Dormi iubito»). 

nu obţine însă acelaș efect din pricină că verbul «s'arătâ» 
care e pus la începutul versului încălcat, și care ar putea 
atrage atenţiunea asupra înţelesului lui, făcându-ne să sim- 
ţim efectul arătării subite a lunii, nu termină bruse îrasa, ci 
aceasta se continuă și după verbul «s'arătâ», cu vorbele 
«vederii mele». Ar fi fost mai mult bine dacă frasa s'ar fi 
„terminat după verb. 

Deși dar în limba română putem întrebuința încălcarea, 
totuși libertatea de a o întrebuința este limitată de buna ei 
întrebuințare; iar întrebuinţarea ei e bună, când este cerută 
de concepţia poetului. Totuşi se admite că în unele casuri 
neplăcerea ce produce încălcarea e mai mare decât plăcerea 
ce ne-ar procura expresiunea cencepției, şi ast-fel se con- 

“sideră greşite versuri care ar uni prin trecere de la unul 
la altul preposiţia cu numele, auxiliarul cu verbul principal, 
pronumele monosilabe cu alte. vorbe cu care se: pronunță 
împreună vezemându-se pe accentul lor, ete. 

$ 48. Unităţi simetrice superioare versului.— Versul este o 
unitate simetrică complexă, şi cea mai importantă, Este 
unitate simetrică, pentru-că prin repetirea lui indefinită se 
dă vorbirii caracterul visibil de simetrie; este compleză, - 
pentru-că întinsul se combină mai multe elemente sime- 
trice caracteristice: măsura, cesura și ritmul; este cea mai 
importantă, pentru-că el este unitatea simetrică ce se gă- 
sește în ori-ce operă ce presintă în mod visibil caracterul 
simetriei. Versul nu “e însă singura unitate simetrică. Un 
vers se poate combina cu alte versuri ce au aceleași sau 
deosebite elemente simetrice, și în acest chip putem dobîndi 
unităţi simetrice mai complexe decât versul, și superioare 
lui. Sînt, anume, așa numitele strofe, care, când cuprind-un
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sens complet, iau numele de sfanfe, iar când fac parte din- 
ir'o poesie ce trebue cântată, iau numele de cuplete. 

Strofa poate fi construită prin gruparea mai multor ver- 

suri asemenea, dar ţinute strîns între ele prin sensul ce cu- 
prind; sau prin combinarea mai multor versuri deosebite 

mai adesea prin măsură și mai rare-ori prin ritm. Cel mai 

caracteristic element însa care dă plasticitate și precisiune 
unei strofe este succesiunea rimelor. Şi e natural să fie. ast- 

fel, pentru-că un vers singur nu poate rima, și rima prin 
natura ei cere numaidecât pe lângă vers, o altă unitate 
simetrică superioara lui, distihul, care e cea mai simplă 

strofă și e compus din două versuri succesive ce rimează 
împreună. Din acest punct de vedere strofa esteounitate sime- 
trică mai naturală și mai caracteristică versificaţiei moderne 
și deci şi versificaţiei române, decât versificaţiunii clasice; 
căci strofa clasică se întemeea numai pe măsura şi ritmul 
versurilor combinate, și nu putea avea conturul precis pe 
care numai rima care se găsește în .versificaţia modernă 

_poate să-l dea. 

Strofa considerată ca adevărată unitate. metrică superi- 
oară versului, trebuc să se repete ca șiel de mai multe ori în 
decursul operei poetice, în casul când fondul operei ar cere 
o desvoltare mai mare decât i-ar putea oferi cadrul unei. 
strofe; — şi, în această repetire, strofa trebue să- şi păstreze 
cu rigurositate aceeași construcție. Valoarea de unitate 
simetrică în această identitate. de construcţie consistă. O 
strofă care, având aerul de a se repeta, perde vre-unul din 
caracterele strofei” precedente, fără să dobindească un nou 
caracter potrivit vre-unui nou efect ce vrea să producă po- 
etul, — încetează de a fi strofă, şi bucata versificată ce cu- 
prinde ast-fel de strofe devine amorfă. Strofele care nu-și 
păstreuză cu rigurositate construcţia se numesc neregulate. 
E păcat că FEminescu—în deosebire de Alecsandri—nu dă 
destulă atenţie la construcţia: strofelor și întrebuințează prea 
de multe ori strofe neregulate. 

Patru puncte ae vedere ne pot servi 'să deosebim stro- 
fele unele de altele: 1: Numarul vevsurilor; II: Deosebirea 
ritmurilor; IL. Deosebirea mesurilor ;și IV Disposifiunea. ri- 
elor, .



344 

I. Din punctul de vedere al numărului versurilor, strofele „pot fi de două versuri, și atunci se numese distihari; de trei versuri — ferfete; de patru versuri — catrene; tot aşa „pot fi strofe de cinci, de şase, de șapte, de opt, de nous,. de zece versuri şi le-am putea numi guinarii, senarii, septe- narii, bctonarii, novenarii, decarii. Cele mai întrebuințate de poeţii noştri sînt catrenele, distihurile, quinariile, se- nariile şi octonariile. Mai puţin întrebuințate sînt cele-l-alte feluri, Exemple din fie-care din aceste strofe vom da mai jos, după ce vom studia felurile strofelor» şi din cele-l-alte puncte de vedere, | | 
II. Din punctul de vedere al ritmului, strofele pot fi sau simple — atunci când conţin ori numai versuri simple ori nu- mai versuri complexe ; Sau compuse, când conțin şi versuri Simple și versuri complexe. | 
III. Din punctul de vedere al măsurii, strofele pot fi sau pline, când versurile întrebuințate în strofă au toate acelaş număr de silabe sau cel mult se deosebesc unele de altele printr:o singură silabă; sau strinse, atunci când în strofă se cuprind versuri care, în privința măsurii, diferă între dinsele prin două sau mai multe silabe. "IV. In fine, din punctul de vedere al disposiţiunii rimelor strofele pot fi iarăşi de mai multe feluri: | 1) Negreșit, în distihuri, primul vers va rima cu al doi- lea, iar rimele 'celor două versuri vor forma o pereche, ri- mele vor fi împerechele, iar strofa va îi cu rime împere- chete. (109)  --.. 

Cu mâine zilele şi-adaugi cu eri vieaţa ta o scazi, Și ai cu toate astea ?n faţă de apururi ziua cea de azi... 
' 

(Eminescu) este din punctul de vedere'al numerului silabelor un distih ; din punctul de vedere al ritmului, e un distih simplu; din punctul de vedere al măsurii, este un distih plin; iar din punctul de vedere al succesiunii rimei este un distih cu rime îimperechete--și nici nu putea fi alt-fel, fără a înceta de a fi-distih, 
Exemplul (410) 

S'a dus zăpada albă de pe întinsul ţării; S'au dus zilele Babei și nopţile vegherii;.
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Câmpia scoate aburi; pe umedul pămînt 
Se 'ntind cărări uscate de-al primăverii vânt , 

(4 lccsandrii) 

este după numărul silabelor un catren; după ritm, un catren 
simplu; după măsură, un catren plin; după succesiunea 
rimelor, un catren cu rime impereehete, 
Schema rimelor împerechete este : (111) 

 « 

m. 

—b 
—b 

2) In terţete (strofa de trei versuri), două versuri trebue 
să rimeze împroună, remânând ca cel de al treilea să ri- 
meze cu versul rămas liber din terțetul următor. Atunci 
însă la fie-care șease versuri am avea trei perechi de rime 
complete, așa că în loc de terţete am avea o strofă senarie. 

Ast-fel în exemplul: (412) 

"O mamă, dulce mamă,din negura de vremi 
Pe freamâtul de frunze la tine tu me chemi; 
De-asupra criptei negre a sfintului mormînt 
Se scutură salcâmii de ploae şi de vânt, 
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tu: 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu... 

(Eminescu) 

nu avem două strofe, ci numai una singură, simplă după 
ritm; plină, după măsură; cu rime îmmperechete după suc- 
cesiunea rimelor, și senarie după numărul silabelor, pe 
când noi ne-am îi așteptat să avem două terţete. Terţetele 
dar nu se pot obţine prin rime împerechete, ci prin alt-fel 
de rime în care versul întâi rimează cu al treilea, al doilea 
cu al patrulea, adică prin rimele numite încrucişate sau 
alternate. 
Schema rimelor alternate sau încrucișate este: (413) 

4 

P
o
»
 
o
p
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Totuși nici cu aceste feluri de rime nu se poate obţine terțete curate, decât numai întrun singur cas. Ast-fel în exemplul (414): 

Dar spusa mea va fi d'acum isvorul 
Ruşinii pentru-acel ce prin trădare 
Ma dat pieirii revoltând poporul; 
Nu ştiu nici cine eşti, nu știu nici care 
'Ți-e umbletul pe-aici, care ţi-e dorul, 
Dar tu ești Florentin, cum mi se pare 

(Coșbuc după Dante) 
deși versurile sînt așezate în formă de două terțete și deși rimele sînt alternate, avem în realitate tot o singură strofă plină și anume senarie, pentru că în toată bucata Sînt numai „două rime care alternează de trei ori, făcând un fel de uni-: tate simetrică de şease versuri, în care terţetul dispare. Adevăratul terțer are forma următoare: (415) 

La dreapta scoborim de-a lungul văii 
Cam zece pași, ferindu-ne cuminte 
De-aprinsul prund și ploile văpăii. 

Când fui pe mal, vezui, că mai 'nainte 
Puțin, pe lâng'abis, e mult popor , In strimtul loc, pe-acel prundiş fierbinte. 
Virgil atunci: <De vrei și-acest popor 
Să-l ştii daplin cu negrele păcate 
Tu mergi la ei și vezi pedeapsa lor...», 

"(Coșbuc, după Dante) 
în care, rimele alternând două câte două, în fie-care terţet rămâne neapărat câte-un vers care să rimeze cu un vers din terțetul următor, așa încât ultimul terţet din care se. compune bucata rămâne cu un vers liber, nerimat. Ast-fel dispuse rimele, terţetele rămân curate nu se mai pot grupa spre a da o strofă senarie precum se întâmplă cu cele-l-alte grupări de rime. Sub această formă terţetul ia numele de 7ey- ind (italienește: teza rima) care este considerată și ca formă îixă de poesie (Vezi $ 50). 

3). In catren rimele pot fi dispuse sau împerechete sau alternate, dar mai pot fi dispuse ast-fel ca versul întâiu să
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rimeze cu al patrulea și al doilea cu al treilea. Schema 
acestui fel de disposiţie a rimelor este: (416) 

— a 
— b 
—b. 

— a 
iar rimele dispuse ast-fel se numesc îmbrățişate. 

In exemplul: (417) 

Christos Mântuitorul din morţi a înviat, 
Şi fruntea-i ca un soare, 

Lucind peste popoare, 
Fiori de nemurire în lume-a *mprăştiat 

(Alecsandri) 

avem după numărul silabelor,un catren; după ritm, o strofă 
compusă; după măsură, o strofă strinsă; iar după rimă, o 
strofă cu rime îmbrăişate, 

4) In strofa guinarie găsim toate felurile de disposiţii 
ale rimelor arătate până aci. Iacă o strofă quinarie, simplă, 
“plină, şi cu rime împerechete: (118) 

De-ai fi pasăre sau vânt, - 

N'ai ajunge-o pe pămînt; 

Căci ca ventul ea nu sboară, 
Nici ca pasărea uşoară, 
Dar ca dorul ce omoară. 

(Alecsandri „Maghiara::) 

Tot aşa, o strofă simplă, plină, cu rime îmbrăţişate: (419) 

Sub bolta cea înaltă a unei vechi biserici, 

Intre făclii de ceară arzând în sfeşnici mari, 

E ?ntinsă ?n haine albe, cu faţa spre altar, 

Logodnica lui Arald, stăpân peste Avari, 

Incet, adânc râsună cântările de clerici. 

(Eminescu, „Strigoii“), 

Foarte rar întrebuințată este strofa quinarie cu rime al- 
ternante, a cărei schemă caracteristică ar fi: (420) 

” —a 

— b 
—a 
— b 

«i
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Alecsandri şi Eminescu nu o întrebuințează niciodată şi e de mirat aceasta la Alecsandri care are o mare bogă- ție de strofe quinarii. De cele mai multe ori, versurile ce urmează alternat din strofa quinarie întrebuințată de AJee- sandri, sînt însoţite de două versuri cu rime împerechete, ca bună-oară în strofa quinarie «compusă» şi estrînsă», următoare: (421) 

Galben ca făclia de Bălbenă ceară 
Ce-aproape-i ardea, 

Pe-o scândură veche, aruncat afară, 
De somnul cel vecinic Grozea acum zicea 
Tar după el nimeni, nimeni nu Plângea. 

(Alecsandri „Grozeat:,) 
Rimele care sînt dispuse ast-fel încât nu descoperim cu claritate una din disposiţiunile caracterisate până acum, - poartă în deobște numele de rime amestecate. Această de- numire care presupune o disposiţiune neregulată a rimelor se aplică totuși de cele -mai multe ori la disposiţii de rime în care descoperim o regularite care contribue mult la e- fectul strofei în care sînt întrebuințate. Așa, spre exemplu, strofa senarie compusă din două versuri ce rimează pe- rechi și din patru versuri ce rimează îmbrățișat: (492) 

Când privesc zilele de-aur a scripturilor române, ME cobor ca într'o mare de visări dulci și senine Şi în jur parcă-mi colinaă dulci şi mândre primăveri, Sau văd nopţi ce 'ntind de-asupră-mi oceanele de stele, Zile cu trei nori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele Cu isvoare-ale gândirii şi cu rîuri de cântări, 
(Eminescu „Epigonii“). 

Tot asemenea strofa senarie compusă din patru versuri ce rimează alternat şi două ce rimează împerecheat : (423) 
Sub cer de plumb întunecos, 
Pe câmp plin de zăpadă, 
Se trăgănează 'ncet pe jos 
O jalnică grămadă 
De oameni trişti şi îngheţaţi 
Cu lanţuri ferecaţi. 

(Alecsandri „Pohod na Sibyr%). 
Și tot ast-fel, frumoasa strofă senarie «simplă» şi «strinsă>
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în care dovedim o dublă îmbrăţișare a două versuri ce ri- 
mează împerecheat și pe care o găsim la Eminescu: (424) 

- Tresărind sehîntee lacul 
Şi se leagână sub soare; 
Eu, privindu-l din pădure, 

Las aleanul să mă fure 

Şi ascult de la râcoare 

Pitpalacul. 
(„Freamât de codru). 

$ 49. Efectul pe care strofele îl împrumută de la dispo- 
siţia rimelor, se măreşte prin felul cum se combină Yersu- 
rile ce au ultima silabă neaccentuată cu versurile care au 
ultima silabă accentuată și care sînt mai lungi cu o silabă 
decât cele dintâi, când e vorba de versuri iambice, şi mai 
scurte cu o silabă când e vorba de trohaice. Ast-fel, efectul dis- 
tihurilor, şi ceea-ce le deosibește de cele-l-alte versuri care ri- 

" mează împerecheat, stă în alternarea regulată a unui distih 
ce are rimă penultimă cu unul ce are rimă ultimă. 

In această privinţă distihurile lui Bolintineanu sînt un 
model, care n'a fost încă ajuns de nici uri alt poet al nostru. 
Efectul plastie al celor mai bune din «Legendele istorice», 
provine în mare parte din corectitudinea cu care sînt cons- 
truite distihurile sale : (195) 

Intr'o sală 'ntinsă, între căpitani, 
Stă pe tronu-i Mircea încărcat de ani. 

Ast-fel printre trestii tinere, 'nverzite 
Un stejar întinde braţe veştejite; 

Ast-fel după dealuri verzi şi numai flori 
+ Sta bătrânul Mircea albit de ninsori. 

Curtea este plină, ţara în mişcare 
Soli trimiși de Poartă vin la adunare... 

GAlircea şi Solii2). 

Alecsandri a încercat distihuri în versuri de aceeași mă- 
sură cu silaba ultimă întonată; sau în versuri: de deosebite 
măsuri alternând neregulat; dar nu a isbutit să nu fie mo- 
noton decât întrebuinţând versuri scurte şi în bucăţi mici. 
In această formă sînt scrise «Stelele» şi «Surorii mele». CQi-
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tăm în întregime pe cea de a: doua, care, deși e mai puţin 
frumoasă, e mai puţin cunoscută: (127) 

In ce 10c, unde se due 
Florile ce se usuc? 

Unde sbor, în care Raiu, 
Flutureii de pe plaiu ? 

In ce lume, unde merg, : 
Lacrămile ce se șterg, 

Visurile îngerești, . 
Dorurile sufleteşti ? 

In acel loc fericit, 
Plin de tot ce-i mai iubit, 

Dusu-te-ai o blândă stea, 
Dulce surioara mea, 

Și-ai luat în sborul tsu 
Dorul sufletului meu, 

La terţine, efectul nu stă în alternarea versurilor ce au rime ultime cu cele ce au rime penultime, ci în faptul că în 
două terţine trebue să se găsească trei versuri care rimează - împreună. La catren efectul stă însă nu numai în alterna- 
rea versurilor ce au rime penultime cu cele ce au rime pe- 
nultime, ci şi în faptul că două Și mai adese-ori unul dintre 
versuri are o măsură mult mai redusă decât cele-l-alte. 
Ast-fel în catrenul: (427) a 

De-acuma nu te-oiu mai vedea, 
Remâi, rămâi cu bine, 

M& voiu feri în calea mea 
De tine, ” 

(Eminescu, Adio) 
efectul constă în alternarea versurilor ce au rime ultime cu 
versurile ce au rime penultime şi în scurtarea versului fi- 
nal, care face ca strofa să fie «strînsăa. Tot așa în catrenul 
«compus» şi «strins> următor : (428) 

Pe a cerului câmpie, cu flori lucii semănată, 
„Noaptea vine pe furiș, 

Și cu-o secere de-aur, de la lună 'mprumutată 
Face-un stelnic seceriș, | 

(Alecsandri „Stelele“
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efectul stă în faptul că versul al doilea şi al patrulea au 
rime ultime și sînt pe jumătate mai scurte decât cele-l-alte; 
pe când în eatrenele «simple» și «strînse» ce urmează: (429) 

Somnoroase păsărele . Bateţi toţi într'o lovire, 
Pe la cuiburi se adună, Să vuească ?n fund pămîntul, Se ascund în rămurele — Lumea 'ntreagă să se mire 

Nâpte bună! Şi Dumnezeu sfintul! 
(Eminescu „Somnoroase păsărele“+) | (Alecsandri Mora“) 

efectul provine nu numai din alternanţa rimelor, dar mai 
cu seamă din versul scurtat de la urmă, care ese în relief 
mai cu seamă prin faptul că toate versurile precedente au acelaș număr de silabe şi toate au rime penultime : prin 
această particularitate atenţia ne este solicitată mai mult la sfârșit, şi anume de versul cel scurtat prin care se reliefează 
întreaga strofă. E ” 

Acelaș fel de efect și cam în acelaş chip răsare din: ca- trenul simplu și plin următor: (430) 

Vezi rândunelele se duc, 
Se scutură frunza de nuc, 
S'aşează bruma peste vii, 
De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? 

(Eminescu „Vezi rândunelele“) 

cu deosebire numai că versurile precedente sînt toate -cu rime ultime, iar efectul de la versul al patrulea, pregătit în acelaș chip, e obţinut prin repetire, iar nu prin scurtare, ca în strofa de mai sus. | 
In general, însă, catrenele îşi împrumută efectul de la în- crucișarea, îmbrăţișarea şi împerecherea a două versuri cu rime penultime, cu două versuri cu rime ultime. Dăm mai jos câte-va exemple tipice. 
Cu versuri împerechete : (4131) 

Oaspeţii caselor noastre cocostârei şi rândunele, 
Părăsita-au a lor cuiburi şi-au fugit de zile rele; 
Cârdurile de cocoare, înșirându-se 'n lung cor, - Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. 

(dlezandri „Sfârşit de toamnă.
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Cele mai multe din pastelurile lui Alecsandri, în această 
strofă sînt scrise. Ast-fel: «Earna», «Gerul», «Viscolul», «Sa- 
nia», «La gura sobei», «Cucoarele», «Noaptea», «Dimineaţa», 
«Balta», «Fântâna», «Secerișul», «Cositul», «Lunea din Mir- 
cești», ete. E o strofă importantă bună de întrebuințat în 
poesii descriptive. Zminescu o întrebuinţează în «Mortua 
est», care are foarte multe părţi descriptive, și construcţia 
ei particulară îi slujește să tempereze energia versului 
iambic din care strofa: lui se compune, 

Cu versuri încrucișate (în versuri iambice): (132) 
Tu, care ești pierdută în neagra vecinicie, 
Stea dulce şi iubită a sufletului meu, 
Şi care-odinioară luceai atât de vie 
Pe când eram în lume tu singură şi eu. , 

(Alecsandri „Steluţa::). 

sau (în versuri trohaice): (433) 

Earna vine, vara trece - 
Și pădurea s'a rărit! 
Ziua-i viscol, noaptea-i rece; 
Greul vieţii a sosit, 

(Alecsandri <Cântec haiducese»). 

E o strofă elegiacă şi solemnă mai cu seamă când ver- 
surile sint complexe, In această formă Gr. Alezandrescu 
şi-a scris cele mai frumoase poesii lirice ale sale: <Anul 
1840» cu miei variaţii, cUmbra lui Mircea la Cozia», « Răsă- 
ritul lunii la Tismana», «Ucigașul fără voe>, «Miezul nopţii», 
etc. Tot în ea a scris Eminescu « Venere și Madona». 

Mai puţin important, deşi Eminescu l-a întrebuințat ne- 
regulat în poemele sale «Noapte» și cÂnger şi Demon» este 
catrenul cu rime îmbrăţișate: (434) 

Am voit în viața 'ntreagă să pot rescula poporul 
Cu gândirile-mi rebele contra cerului deschis; 
El n'a vrut ca să condamne pe demon, ci a trimis 
Pe un înger sâ mă "mpace, și 'mpăcarea — e amorul, 

(Anger şi Demon“), 

In strofele quinarii efectul e produs sau de introducerea e a .. 
. - a unui vers scurt în mijlocul altor patru mai lungi, cum e în 

strofele quinarii întrebuințate de A/ecsandri în «Groza»; (421) 

S
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sau prin îmbrăţişarea a trei versuri ce rimează împreună 
prin două versuri, unul la început, altul-la sfirșit, și având rime contrarii în privința posiţiunii accentului, cum e în' stroiele neregulate pe care le întrebuinţează Eminescu în <Im- p&rat şi Proletar> şi în «Strigoii», 

In strofa senarie se obţine un efect clar de vivacitate și graţie prin două versuri scurte de patru silabe cu rime penultime care rimează împerecheat cu două versuri de opt, rămânând ca cele-lalte două de șapte silabe să aibă rime ul- . time și să rimeze îmbrățișat. Ast-fel e construită strofa lui 
Depărăţeanu în «Vara de țară». (435) 

Locuinţa mea de vară 
E la ţară; 

Acolo eii voiu să mor, 
Ca un fluture pe floare, 

Beat de soare 
De profum şi de amor. , 

E întrebuințată și de Alecsandri—deși în mod nepotrivit —în «O noapte la Alhambra». E o strofă pe care poeţii noștri mar trebui so lase în părăsire. 
In strofa senarie de mai sus (122), efectul stă în faptul 

că versurile fiind lungi, după două care au rime penul- time și rimează împerecheat, vin alte patru ce rimează îmbrățișat şi în care cele ce îmbrățișează au rime ultime, pe când cele îmbrăţişate, ca şi cele două d'întâiu, au rime penultime. Insemnat e faptul că Alecsandri, întrebuințând într'o asemenea strofă numai versul de 16 silabe cu rime penultime nu obţine în «Oda ostașilor români» energia ca- - vacteristică strofei analisate aci. In a doua strofă senarie citată, (423) efectul stă într'o procedere aproape inversă: versurile mai întâiu sînt scurte; cele cu rime. ultime şi 
împerecheate închee, iar nu începe strofa; iar cele-l-alte patru rimează alternat, două versuri având rime ultime. şi două penultime, așa că, în total sînt patru versuri cu rime ultime și numai două cu rime ultime, contrariu de ce-am găsit în strofa precedentă. In fine, în a treia strofă sena- rie ce am citaţ (121), efectul stă nu numai în faptul că ver- surile fiind scurte, două din ele ce rimează împerecheat, sînt îmbrăţisate de două ori de alte patru versuri, dar mai 

Introducere în Poeltică. | . >3
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mai cu seamă din faptul că primele cinci versuri având toate 
rime penultime şi acelaș număr de silabe, contribue să pună 
în relief pe cel de al șaselea, care este scurt, Este un efect pro- 
dus prin aceeași procedere ca în strofele (429) (430). Avem 
însă o strofă senarie importantă, întrebuințată de Eminescu în 
poesia <O mamă», în care efectul stă în alte particularităţi 
decât cele observate la cele-lalte strofe senarii. In această 
strofă în versuri de 13 silabe, «simplă» și «plină», citată mai 
-sus (112), efectul este produs prin aceleaşi mijloace pe care 
le-am întâlnit la catrenele (429) și (130). Cele șase versuri 
ale strofei au rime ultime și rimează împărecheat. Aceste 
particularităţi produc par'că o monotomie voită pentru-ca 
cu atât mai mult să easă în relief versul final, care conţine 
o antitesă menită să se repete, accentuându-i-se înţelesul 
din ce în ce, la sfârşitul strofelor următoare. Se pare dar 
din această observaţie, ce consună și cu observaţiile de mai 
„Sus, că am putea formula o regulă în privinţa construcţiei 
unui anume îel de strofe. Această regulă ar fi următoa- 
rea: Ovi de câte ori poetul ţinteşte să scoată în relief vey- 
sul final al unei strofe, trebue să aibă grijă ca versurile pre- 
cedente, să fie cât mai asemenea în privința ritmului, me 
surii şi rimelor. 

- Din strofele septenarii cea mai de efect este cea'întrebu- 
ințată de Alecsandri în «Noaptea sfintului Andrei (136): 

Sgomot trist în câmp resună: 
Vin strigoii se adună 
Părăsind a lor sierii! 

Voi, creştinelor popoare, 

Faceţi cruci mântuitoare, 
Căci e noapte 'ngrozitoare. 
Noaptea sfintului Andrii. 

Este analoagă cu una dintre strofele senarii analisate 
(422), cu deosebirea că versurile sunt scurte, și că versul 
ultim și cu perechea lui având rime ultime îmbrățișează nu 
două, ei trei versuri cu rime prenultime rimând .împreună. 
“Mai importante sint efectele ce se pot scoate din strofele 

octonarii, în care Alecsandri a scris câte-va poesii celebre: 
«Cântecul gintei latine>, «Noapte albă», «Adio Moldovei», 
«Banul Mărăcine>, Peneș Cureanul». Fie versurile din această
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strofă trohaice sau iambice, fie ea simplă sau compusă, mai o 
todeauna, efectul ei vine din scurtimea versurilor şi din 
alternarea rimelor penultime cu cele ulţime. Nu cităm nici-o . 

- strofă de acest fel: poesiile ce amintii sînt destul de cunos- 
cute. Fâcem însă observaţia că dacă poetul vrea 'să întrebu- 
inţeze în această strofă numai rime ultime, spre a dobîndi 
un efect clar, este nevoit să întrebuinţeze versuri de deose- 
bite măsuri fapt care face ca strofa să devină «strînsă»> în 
loc de «plină». Acest adevăr se verifică în poesia lui „lec- 
sandri «Pescarul Bosforului» ale cărei strofe n'ar avea efect, 
dacă versurile încrucișate mar fi în măsuri diferite: (137) 

De-ar vrea înaltul prooroc, .__8 silabe i 
Mohamed strălucit, - 6» 

Să-mi fie ziua cu noroc .. 8 
Şi dorul împlinit; RI 6. 

De-aș prinde-acum în mreaja mea s 
Pe-al mării împărat 6 

Ce poartă ?n frunte-o mare stea, 8 
Un talisman bogat... 6 > 

$ 50. Strofele — deși unităţi metrice superioare versului 
— nu sînt decât niște casuri particulare ale disposiţiunii 
versurilor în operele poetice. Din acest punct de vedere, 
disposiţiunea versurilor mai are, în afară de strofă, şi alte 
forme particulare, care pot fi grupate în trei categorii: 1. 
Disposiţiunea neregulată; IL. Grupele de strofe şi III For- 
mele fize. a 

Î. Ori de câte-ori poetul are de tractat un subiect familiar, 
şi, potrivit cu caracterul subiectului, vrea să întrebuinţeze 
un stil familiar, el este 'condus să întrebuinţeze în opera 
sa o formă versificată care să se apropie cât mai mult de 
formaliberă și nesilită a vorbirii libere. EI obţine această 
formă în modul cel mai lesnicios, evitând gruparea versurilor 
în strofă, și întrebuinţând fără nici o regulă de succesiune, 
versuri de deosebite măsuri. Nu însă și de deosebite ritmuri, 
și aceasta se înţelege pentru ce: varietatea de ritm de la 
vers la vers ar atrage prea mult atenţia cititorului asupra 
particularităţilor de versificaţie, fiind silit să caute cum să 
accentueze versul, iar nu vorbirea, — ceea ce ar fi tocmai în 
contra intenţiunii poetului. Această disposiție neregulată a
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versurilor a fost întrebuințată de poeţii noștri, de altmin- 
teri prin imitație, ca și cele mai multe dintre strofe, în fabule. 

„ “ Eacă un exemplu din Gr. Alezandrescu, care în fabulele 
sale cele bune nici nu întrebuințează altă formă: (133) 

— Cât îmi sînt de urîte unele 'dobitoace, ” 
Cum lupii, urşii, leii şi alte câte-va, | 
Care cred despre sine că preţuesc ce-va! 

De se trag din neam mare 
Asta e o "'ntâmplare: : ! 

Și. eu poate sînt nobil, dar s'o arăt nu-mi place. 
Oamenii: spun adesea că ?n ţări civilisate, 

Este egalitate. 
Toate iau o schimbare și lumea se ciopleşte 
Numai pe noi mândria nu ne mai părăseşte. 
Cât despre mine unul, fie-şte-cine ştie 

C'o am de bucurie, 
vând toată lighioana, fie şi cea mai proastă 
Câine sadeă îmi gice, iar nu domnia-voastră. 
Aşa vorbea deunăzi cu un bou oare-care 
Samson, dulău de curte, ce latră foarte tare. 
Căţelul Samurache ce şedea la o parte 

Ca simplu privitor, 
Auzind vorba lor, 

Şi că nu au mândrie nici capriţii deşarte, 
„S'apropie îndată 

Să-și arate iubirea ce are pentru ci: 
— "Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată 
Și simţimîntul vostru îl stimez, fraţii mei. 
— Noi fraţii ti, răspunse Samson plin de mânie, 
„2 Noi fraţii tăi, potae, 

O să-ţi dăm o bătae. 
"Care s'0 pomeneşti. 

Cunoşti tu cine sîntem, și ţi.se cade ție, 
Lichea nerușinată ast-fel să ne vorbeşti ? . 
— Dar ziceaţi... — Şi ce-ţi pasă? te ?ntreb eu ce ziceam ? 

Adevărat, vorbeam 
Că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei - 
Că _vroiu egalitate — dar nu pentru căţei. 

Aceasta între noi adesea o vedem, 
Şi numai cu cei mari egalitate vrem. 

. i 
(„Câinele şi Câţelul:)
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Il. Multe grupe de strofe a întrebuințat în literatura 
noastră Alecsandri, dar. mai toate neisbutite. O singură 
grupă de strofe găsim mai importantă din punctul de ve- : 
dere al efectului ce-l face — și anume la Eminescu într'una 
din variantele poesiei «Mai am un singur dor». E constituită 
din patru catrene «compuse» şi «pline», fie-care presentând 
particularităţile sale din punctul de vedere al disposiţiei 
rimelor, dar toate având versuri scurte de aceeaşi măsură, 
deși de două feluri din puncful de vedere al ritmului. 
Alăturăm mai jos exemplul şi schema lui: (439) 

| 
ÎN îi , A 3 

Mai am un singur dor: 

In liniştea serii, 

Să mă lăsaţi să mor! 

La marginea mării. - ST 

Să-mi fie somnul lin DINU III III 
Şi codrul aproape; a | 

Int N i Pe *ntinsele ape A ! „| 

Lucească-un cer senin. — 
A 

Nu-mi trebue flamuri. | 
Nu vroiu sicriu bogat, | a | — | — == 
Ci-mi împletiţi un pat aa 

Din tinere ramuri. C aa 
| i În: 

— li — | — 
N   . + 

. 

Această grupă de strofe so repetă de trei ori în toată 
poesia. 

O simplă inspecţiune ne convinge de marea varietate 
a rimelor: în primul catren rimează încrucişat două rime 
ultime cu două penultime; în al doilea catren rimează 
imbrăţișat două rime ultime cu două penultime, ultimele - 
înbrăţișând penultimele ; în al treilea, rimează tot îmbră- 
țişat două rime penultime cu două ultime, dar.cu o dis-: 
posiţie inversă: penultimele îmbrățișează ultimele. Această 
varietate este mărită de varietatea . versurilor din punct de 
vedere ritmic: unele fiind iambice simple, și deci fără grupe
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metrice și fără cesură: __ |. + __ —, altele fiind iam. . 
bice complexe şi deci cu grupe metrice și cu cesură 

o — ap] 22 In această varietate persistă totuși o 
uniformitate egalitatea măsurii” versurilor, care în unire, 
fireşte, cu' ritmul vorbirii, contribue să ne dea impresia de 
liniştire eternă a unei agitaţii trecătoare, care constitue 
fondul întregei poesii. Efectul acestei grupe de strofe este 

Însă aşa de particular, 'că ne îndoim că ar mai putea fi 
întrebuințată cu acelaș succes și de alţi poeţi. 

III. Pentru anume concepţiuni, poeţii au găsit că etre- 
buinţă de mai multă simetrie decât aceea pe care o dau 
versurile, strofele şi grupele de strofe. Această simetrie e 
privitoare la numărul versurilor din toată bucata, la repeti- 
ţia lor, la măsura lor, la disposiţiunea rimelor, ete. In istoria 
literaturii s'au produs câte-va de aceste forme, care s'ai 
și numit, din pricina că au o fisionomie individuală fixă,— 
forme fize de poesie. Cele iai însemnate forme fixe de poe- 
sii, ce se găsesc în unele bune poesii române, sînt: 

1. Monorima este o poesie în care toate versurile rimează 
împreună. Exemplu: (440) 

Ştefan, Ştefan, Domn cel mare, 

Seamăn pe lume nu are, 
Decât numai mândru soare. 
Din Suceava când el sare, 

Pune pieptul la hotare 
Ca un zid de apărare: 

Braţul lui, fără ?ncetare, 

Bate hordele maghiare, 
Bate Leşi, din fuga mare, 
Bate Turci, pe smei călare, 

Şi-i scuteşte de 'ngropare. 
Lumea “ntreagă stă 'n mirare. 
Țara-i mică, ţara-i tare. 
Şi duşmanul spor nu are. 

(„Cântecul lui Ştefan,“ Poes, pop.) 

2. Refrenul nu e atât o formă fixă, cât un element care 
dă o fisionomie proprie operei poetice. El este constituit. 
dintr'unul sau mai multe versuri care se repetă la inter-
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vale regulate printre cele-l-alte versuri sau strofe ce nu 
se repetă. 

Exemplu: (441) 

Român verde, ca ştejarul, 
Rîd de duşmani şi de moarte; 
Să-mi trăească armăsarul 
Și prin glonţi să mă tot poarte, 

Săi, voinice, şi nechează 
Ager, falnic ca un smeu, 

Căci am inimă vitează 

Şi credinţă 'n Dumnedeu! 

Cât mi-a sta mâna voinică 

Pe-a mea pală ostășească, 

N'aibă grijă de nimica 
Țara mea cea românească. 

Săi, voinice, şi nechează : 

Ager, falnic ca un smeu, 

Căci am inimă vitează 
Și credinţă ?n Dumnedeu! 

Cu-al meu suflet, cu-u mea pală, 
Cu-al meu şoim albit de spume, 
In dușmani voiu da năvală 

- De s'a duce vestea ?n lume! 

Săi, voinice, şi nechează 

Ager, falnic ca un smeu, 
Căci am inimă, vitează 
Şi credinţa ?n Dumnedeu. 

„Alecsandri „Mersul călăraşilori 

3. Sonetul este cea mai importantă şi mai caracterisată 
"formă fixă depoesie. El se compune din patru strofe: două ca- 
trene și două terţete; versurile trebue să fie iambice sim- 
ple de unsprezece silabe; cele două catrene trebue să aibă 
numai două rime dispuse îmbrăţişat și în sens invers în 
fie-care catren; cele două din urmă strofe trebue să aibă 
iarăşi numai două rime, dar încrucișate.
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Schema lui e următoarea : (442) 

— === ==aaa 
alți 
— === iţi 

oa 
— === aţi 

aa 
— === jaţa 

aa aţi 
— ===] je 

sep 
— ==] —|—2|e 

— ===] au 

— jo ajaţe 
. , k alu ==] 

Exemplu. (443) 

S'a stins vieaţa falnicei Veneţii, 
N'auzi cântări, nu vezi lumini de baluri; 
Pe scări de marmură, prin vechi portaluri 
Pătrunde luna, înălbind păreţii. 

Okeanos se plânge pe canaluri, 
„EL numa?n veci e ?n floarea tinereţii, 

- Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii, 
"Isbeşte 'n ziduri vechi, sunând din valuri. 

„Ca ?n ţintirim tăcere e "n cetate. 
"Preot rămas din a vechimii zile 
San Mare sinistru miezul nopţii bate.
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Cu glas adâne, cu graiul de Sibile, 
Rosteşte lin în clipe cadenţate: 
«Nu'nvie morţii—e 'n zadar, copile! 

(Eminescu «Sonet») 

4) Zerţina, care după cum am văzut mai sus nu este de- cât forma pe care trebue neapărat s'o ia o adevărată strofă de trei versuri este considerată în genere ca o formă fixă, Schema ei completă este cea urmitoare: (144) 

— a —b —c —d 
—b —c  .—aq —e — o 
—a —b — oc —d 

De obiceiu versurile dintro terțină sînt tot iambice abun- dente de unsprezece silabe, ca şi la sonet, 
Exemplul avem traducerea Divinei Comedii de Coşbuc, despre care am vorbit (4115). 
La noi, printre cei d'intâiu care s'au încercat să scrie în asemenea formă a fost Eliade Rădulescu («Santa Cetate»), însă pe timpul când îşi stricase limba ; de aceea au și r&mas necunoscule acele încercări ale lui. Acum în urmă poetul Coşbuc a tradus în terţine. «Divina Comedie» de Dante, ea însă-și scrisă în terţine. 
5. Glosa este o formă fixă de poesie alcătuită din atâtea strofe câte versuri are prima strofă, plus două. De la strofa a doua până la penultima, fie-care strofă explică pe rînd câte un vers al primei strofe şi se închee cu dinsul. Strofa ultimă cuprinde versurile primei strofe, dar dispuse în or- dine inversă. 
In poesia română, o isbutită «Glosă» e aceea a lui Ei- nescu, pe care o reproducem: (15) 

Vremea trece, vremea vine Multe trec pe dinainte, Toate-s vechi şi nouă toate; In auz ne sună multe; Ce e rău şi ce e bine, “ Cine ţine toate minte Tu te "treabă şi socoate; Ă Și ar sta să le asculte!.. Au spera şi nu ai teamă; : Tu aşează-te de-o parte, Ce e val ca valul trece: Regăsindu-te pe tine, De te mdeamnă, de te cheamă, Când eu sgomote deșarte Tu remâi la toate rece. Vremea trece, vrea vine.



  

Nici încline a ei limbă 
Recea cumpănă a gândirii 
In spre clipa ce se schimbă 
Pentru masca fericirii,- 
Ce din moartea ei se naște 
Și o clipă ţine poate; 
Pentru cine o cunoaște, 

Toale-s vechi şi nouă toate 

Privitor ca la teatru, 
Tu în lume să te închipui; 

Joace unul şi pe patru," 
Totuşi tu ghici-vei chipu-i; 
Și, de plânge, de se ceartă, 
Tu în colţ petreci în tine 
Și ?nţelegi din a lor artă 
Ce e r&u şi ce e bine. 

Viitorul și trecutul 
Sînt a filei două feţe: 
Vede 'n capăt începutul 

Cine ştie să le 'nveţe. 
Tot ce a fost ori o să fie, 

In present le-avem pe toate; 
Dar de-a lor zădărnicie 
Tu te 'ntreabă şi socoate. 

Căci acelorași mijloace 
Se supun câte există, 
Și de mii de ani încoace 
Lumea-i veselă şi tristă ; 
Alte măști, aceeaşi piesă, 
Alte guri, aceeaşi gamă ; 
Amăgit atât de-adese, 
Au spera și nu ai teamă, 

Nu spera, când vezi miserii 
La isbândă făcând punte, 

Te-or întrece nătărăii, 

De ai fi cu stea în frunte. 
Teamă nai, căta-vor iarăși 

Intre dinșii să se plece, 
Nu te prinde lor tovarăş — 
Ce e val, ca valul trece. 

Cu un cântec de sirenă 
Lumea'ntinde lucii mreje, 
Ca să schimbe-actorii 'n scenă, * 
Te momeşte în vârteje ; 
Tu pe-alături te strecoară, 
Nu băga nici chiar de samă 
Din cărarea ta afară, 
De te 'mdeamnă de te cheamă. 

De te-ating, să feri în lături ; 
De hulese, să taci din gură ; 
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi, 
Dacă ştii a lor măsură ? 
Zică toţi ce vor să zică, 
Treacă'n lume cine-o trece ; 
Ca să nu "'ndrăgeşti nimică, 
Zu remâi la toate rece. 

Tu remâi la toate rece, 
De te 'ndeamnă de te cheamă; 
Ce e zal, ca valul trece, 
Nu spera şi nu ai teamă; 
Tu te "'ntreabă şi socoate 
Ce e rău şi ce e bine— 
Toate-s vechi şi nouă toate, 
Vremea trece, vremea vine. 

6. Gazelul e o formă fixă de origină arabă. E compus din 
distihuri, în care al doilea vers are pretutindeni aceeași rimă. 
Schema lui este: (446) 

— a —b 

—a —a 

Exemplu: (447) 

—d —e 

— a —a 

Picurii cu strop de strop 
Fac al mărilor potop.
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Zilnic câte-un spic adună 

Și curând tu ai un snop. 

Fii stejar să creşti în lături, 
Nu înalt şi slab, un plop. 

Fă cât poţi, şi las 'n rîdă 
Cei ce sar vieaţa 'n hop..... 

(Coşbuc „Gazel::) 

A fost de două ori întrebuințat de Coşbuc, cu oare-care 
succes. Această formă fixă este proprie spre a exprima idei 
în formă imperativă ori aforistică. 

C. Zucheere, 

$ 51. Pe lângă limbă (vocabular şi sintaxă) și stil (forme 
de stil și figuri), poetul mai întrebuinţează de multe-ori,:. : 
spre a-și întrupa concepţia sa originală, și o altă particu- 
laritate de formă: simetria sau ritmul în genere. 

Simetria constă din patru elemente simetrice: 
I. Jlesura, prin care întroducem în exprimare o simetrie 

în privinţa numărului silabelor; 
II. Ritmul, prin care întroducem în simetria provenită 

din măsură, o a doua simetrie în privința succesiunii ac- 
centelor din vorbirea întrebuințată în opera poetică; 

III. Cesura, care e pricinuită de succesiunea accentelor și 
represintă simetria pauselor; şi 

IV. Rima, prin care se adaogă o nouă simetrie la partea 
finală a părţilor din vorbire, determinate de mă&surăși ritm, 

Reunirea acestor patru elemente constitue anitatea si- 
metrică fundamentală a vorbirii simetrice — versul, 

$ 52. 1. Versul românesc, în privinţa mâsurii, poate să 
aibă fără nici o greutate până la 18 silabe; sub această 
formă a fost întrebuințat cu succes de poeţii noștri contim- 
porani. 

IL. În privinţa ritmului versul românesc se descompune 
sau într'o serie de unități ritmice coboritoare sau trohaice 
(____), sau într'o serie de unităţi ritmice. suitoare sau 
dambice (____). Cele dintâi au particularitatea, chiar sub 
forma lor deplină, de a se grupa în grupe metrice, iar a- 
cestea, în emistihuri,; cele de-al doilea nu au această par-
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ticularitate decât când se presintă sub forma abundentă 
(— = 

III. Într'un vers in care se găsesc și unităţi metrice şi 
grupe metrice și emistihuri se găsese pause mici şi nesim- 
te între unit ăţile metrice, destul de simţite între grupele 
metrice, şi incontestabile, între emistihuri. De obiceiu numai 
acestea din urmă poartă numele de cesură (noi am numit-o 
«cesură propriu zisă»), pe când în realitate ar trebui să 

„poarte acest nume cel puţin şi pausele dintre grupele me- 
trice. Ori-cum ar fi, cesura în versul românesc se găseşte 
nu numai la versurile lungi, dar și la versuri scurte de 
nouă silabe. Iar dacă considerăm pausele dintre grupele 
metrice, cesura se poate găsi şi la versuri de șase silabe. 
Aceste pause sînt dictate de particularitatea de pronunțare 

“a limbii române, care cere ca silabele să fie accentuate din 
două în două, așa încât să nu vie una după alta două silabe 
accentuate sau neaccentuate. Numai o pausă mai mică sau 
mai mare permite o pronunțare armonică a unor ast-fel 
de silabe succesive. 

Versurile compuse din unităţi metrice trohaice sau sui- 
toare se numesc versuri trohaice; cele compuse din unităţi 
metrice iambice sau suitoare se numese versuri trohaice. 
Ele sint de două feluri: versuri iambice şi trohaice simple, 
în care (în afară de versul trohaic de 8 silabe care ar pu- 
tea fi considerat și ca vers complex) nu întâlnim grupe 
metrice sau emistihuri—versuvi fără cesură,; Și versuri dam- bice şi trohaice compleze, în care întâlnim grupe metrice și 
emistihuri —versuri cu cesură. 

1) Versurile trohaice simple sînt de două feluri: a) depline când sînt compuse numai din unităţi ritmice trohaice care se știe că au două silabe, cea d'întâi accentuată, cea de-a doua neaccentuată ; şi |) nedepline, când de la ultima uni- tate ritmică întrebuințată în vers lipsește silaba neaccen- tuată, După această împărţire avem: patru feluri de versuri trohaice simple depline (de două, de patru, de şase şi de. opt silabe) și patru feluri de trohaice simple nedepline 
(de una, de trei, de cinci și de șapte silabe).. 

2) Versurile iambice simple sînt și ele de două feluri:
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a) depline, când sînt compuse numai din unităţi ritmice iambice care se știe că au câte două silabe, cea d'intâi neaccentuată şi cea de-a doua accentuată; şi 0) abundente, când la unitatea ritmică iambică cu care se sfârșește versul, se adaogă o silabă neaccentuată care în pronunțare se spri- jinește pe accentul unităţii iambice precedente. 'Ținend în sea- mă faptul că unităţile metrice iambice nau tendenţa naturală 
de a se întruni în grupe metrice şi de a provoca pause între ele, vom avea mai multe versuri simple iambice decât trohaice. Și anume vom avea: cinei Și chiar şase feluri de versuri iambice depline (de două, de patru, de șase, de opt de zece și chiar de două-spre-zece silabe) şi cinci sau șase feluri de iambice abundente (de trei, de cinci, de şapte, de nouă, de unsprezece şi chiar de treisprezece silabe). 

3. Versurile trohaice compleze cele mai însemnate sînt: 
a) versul de 12 silabe, fără grupe metrice, cu cesura la e- mistih, după a șasea silabă; el poate pierde silaba neîn- tonată finală, devenind de 11 silabe, fără să-şi schimbe în- 
tru nimic construcția ; b) versul de 76 silabe, cu patru grupe metrice despărțite prin două cesuri, şi cu două emistihuri des- 
părţite printr'o cesură propriu zisă. Pierzându-și silaba fina- 
lă, versul devine de 15 silabe, fără să-şi schimbe de altminteri construcţia; c) versul de 14silabe cu aceeași construcţie,numai având cesura propriu zisă după a șaptea silabă, care e ac- „ centuată, și în fine: d) versul de 17 silabe, cunoscut și sub numele de dactilie, care e compus din cinci grupe matrice 
nedepline şi o unitate trohaică . deplină la sfirşit, și care pe lângă o cesură propriu zisă, pe care o dictează ritmul vorbirii, iar nu al versului, are cinci cesuri moderate, care 
despart cele cinci grupe metrice, precum și unitatea metrică 
de la sfârșit, care fiind întrebuințată odată cu cele-l-alte 
grupe metrice, iea şi ea valoarea de grupă metrică. 

4. Versurile iambice compleze cele mai însemnate sînt: 
a) versul de 12 silabe (sau de: 13, când ultima unitate me- trică e abundentă) compus din șease unități metrice iam- 
bice, avână o cesură variabilă dictată mai mult de ritmul vorbirii, decât de ritmul versului; din această pricină, el poate fi considerat ca vers simplu; d) versul de 10 silabe (sau de 9, când unitatea metrică finală nu e abundentă)
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abundent, compus din repetirea versului iambic abundent de 
cinci silabe, are trei cesuri, una propriu zisă la emistih, şi 
două mai moderate între fie-care dintre cele două grupe me- 
trice ce constitue emistihurile ; c) versul de 71 silabe abun- 
deni (sau de 13, când ultima unitate metrică e numai de- 
plină) compus din repetirea versului iambic abundent de 7 
silabe; are o singură cesură, cesura propriu zisă dintre emi- 

stihuri; d) versul de 9 silabe abundent (sau de 8, când ul- 
tima unitate simetrică nu este abundentă) compus din trei 
grupe metrice cu cesuri moderate între ele; e) versul de 12 
silabe abundent (sau de 11, când ultima unitate metrică este 
numai deplină) care în comparaţie cu a) de mai sus, este - 
adevăratul vers complex, având pe lângă cesura propriu 

zisă ce desparte cele două emistihuri bine caracterisate, încă 
două cesuri moderate ce despart cele două grupe metrice, 
de câte trei silabe, ale fie-cărui emistih; şi, în fine, /) versul 

de 18 silabe (sau de 17, când ultima unitate metrică nu este 

abundentă), compus din repetirea versului iambic simplu de 

9 silabe, neavând grupe metrice, și deci nici-un alt-fel de 

cesură, decât cea propriu zisă, după a noua silabă, 
IV. Rimele sînt de două feluri: 1. Asonanţe şi 2. Rime 

propriu zise. 
|, Asonanţele sînt de trei feluri: a) asonaje-rime; b) aso- 

nanţe permise, între care cele mai însemnate sînt asonanțele 
de efect; şi c) asonanţele nepermise. Cele Q'întâi două ca- 

tegorii pot fi întrebuințate de poet, dacă prin deosebirea. 

de înţeles ce cuprind, sau prin vioiciunea imaginei sau prin 
raritatea și totuși naturalul sunetului, poetul poate contribui 

să scoată în relief vre-o caracteristică esenţială a concepţiei. 
2. a) Din punctul de vedere al accentului, (după cum rima 

cuprinde un singur accent principal, sau pe lângă unul prin- 
cipal mai cuprinde şi unul secundar, rimele propriu zise se. 
deosibese în 1) simple și 2) compleze. * 

b) Din punctul de vedere al identităţii sunetelor, rimele 
propriu zise sînt: 1) sărace sau 2) bogate, deşi acest termen 
ar putea fi mai cu drept întrebuințat pentru rimele com- 
plexe. 

c) Din punetul de vedere al numărului silabelor, rimele 
propriu zise sint: 1) monosilale, care pot fi de două feluri
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după cum sînt construite pe basa accentului principal sau 
“pe basa accentului secundar ; 2), disilabe, care pot fi iarăşi 
de două feluri, după felul accentului de la care începe ase- 
mănarea suneteler; 3) trisilabe, care nu pot ii construite de- 
câtpe basa accentului principal ; şi, în fine, 1) polisilabe, care 
au aceeași particularitate ca şi rimele trisilabe. 

$ 53. In versificaţia română se permite une-ori să se su- 
prime repaosul de la sfârșitul versului, prin fenomenul nu- 
mit înedleare: construcţia vorbirii în loc să se „termine cu 
versul, se sfârşeşte la începutul versului următor, Poetul 
poate face aceasta numai când: a/ ritmul vorbirii sale are 
destulă energie proprie, fără ca să vie totuși în contradie- 
ţie cu construcţia fundamentală a versului; şi O) când, în- 
deplinind această condiţiune, prin încăleare' scoate un efect 

“care lămurește mai bine concepţia lui poetică şi care ast-fel'e 
mult mai plăcut decât neplăcerea ce ar produce încălcarea. 

$ 514. In afară de unitatea simetrică, fundamentală, versul, 
poeţii mai întrebuinţează și alte unităţi simetrice, superioare 
versului: strofa (cu formele ei particulare stanța şi cu- 
pletul). Strotele pot fi împărţite din următoarele puncte de 
vedere: 

I. Din punctul da vedere al npumetrului versurilor ce con- 
ţin, strofele sint: 1) distihuri; 2) terțete; 3) catrene; 4) 
Quinarii ; 5) senarii; 6) septenarii; 7) octonarii; 8) novena- 
rii; 9) decarii, ete., după cum sînt compuse din două, trei, 
patru, cinci, şase, șapte, opt, nouă, zece, etc. versuri. 

II. Din punctul de vedere al ritului versurilor, strofele 
pot fi: 1) simple şi 2) compuse. . 

III. Din punctul de vedere al măsurii versurilor, strofele 
pot fi: 1) pline și 2) strânse, 

IV. Din punctul de vedere al disposițiunii rimelov, stro- 
îele pot fi cu rime 1) împerechete; 2) încrucişate sau alter- 
nante; 3) îmbrăţişate și amestecate. 

$ 55. Disposiţia generală a versurilor în opera poetica se 
poate face în patru feluri: 1) în mod neregulat; 2) în strofe; 
3) în grupe de strofe ; și 4) în forme fize. 

1) In disposiţia neregulată, versurile de deosebite măsuri 
şi cu deosebite feluri de rime, sînt așezate la întâmplare. 

2) In disposiţia în strofe, poetul combină în anume chi-
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puri fixe, un număr de versuri, cu anume măsură, ritm, disposiţie de rime, şi repetă această combinaţie neschim- bată, până la sfârșitul operei poetice. Când nu se păstrează cu rigurositate construcţia strofei, strofele se numesc ne. regulate, 
3) In disposiţia în grupe de strofe, poetul combină strofe de deosebite construcţii întrun tot, și repetă această com- binaţie de două sau de mai multe ori în decursul poesiei, 4) In disposiţia în torme fixe, toată poesia seamănă cu o strofă construită după anume reguli, în deobşte mai com- plicate decât acelea ce întâlnim la strofă. Cele mai insem- nate forme fixe în cares'a Scris la noi lucrări poetice de merit sint: 1) AMonorima ; 2) Refvenul, 3) Sonetul; 4) Terţina; 5) Glosa şi 6) Gazelul, 

$ 56. Aplicația. — Ori-ce adevărat poet, fiind cu adevărat inspirat, își găsește în exprimarea concepţiei sale forma si- metrică potrivită. Ast-fel, ori-cât de neregulată ni s'ar în- făţișa o adevărată poesie din punctul de vedere zl sime- triei, noi nu putem să-i facem o învinuire din simplitatea ori complicaţia ei, deoarece şi una ca și cea-laltă cu parti- cularităţile ce presintă nu numai nu împedică, dar chiar ajută ca transmiterea concepţiei poetului să se facă câţ mai perfect în sufletul nostru. Din contră, perfecțiunea desimetrie a unui pretins poet, ori-cât de mare ar fi ea, nu poate con: stitui un merit special pentru el, deoarece simetria nu are valoare decât în funcţie de concepţie, Dacă concepția poetică lipseşte, forma simetrică pierde ori-ce valoare, ea.- devine un simplu exerciţiu de meşteșugar, Scriitorul, făcâna abstracţie de faptul că vorbele preţuesc mult mai mult prin înţelesul decât prin sunetul lor, caută să scoată efecte nu: mai din sunetul lor, păzindu-se doar ca înţelesul vorbelor să nu exprime vre-o absurditate prea evidentă, De aceea versificatorii maniaci, care-și pun toată ambiția ca să fie fie consideraţi ca poeți, deși în realitate nu sînt şi, firește, nu pot deveni, își dau toată silinţa ca să realiseze prin efecte de simetrie, ceea ce nu pot realisa prin concepție. Ce-va mai mult. Chiar poeţii adevăraţi, care vor cu ori-ce preţ să scrie poesii cu un fond pe care nu sint stăpâni și pe care nu-l  
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* pot realisa cu adevărat în sufletul lor, ajung la acelaş re- sultat. Un exemplu isbitor în această privinţă este Aleesan- dri, în numeroasele sale încercări de poesie erotică. E sur. prinzător de mare varietatea de forme simetrice co sl în- trebuinţează în acest fel de poesii, și totuşi mai în nici-una nu exprimă un fond adevărat de poesie: raritatea Și va- ritatea formei, ea prin ea, nu ajută întru nimic la mărirea gloriei sale poetice. Iar singura dată («Steluţa»), când poe- tul se pare că a fost mai cu: deosebire mișcat de un senti- ment adânc de părere de râu pentru moartea iubitei sale, el întrebuințează o formă simetrică foarte simplă şi banală, 
care totuși nu strică întru nimic exprimării poetice a con- cepţiei sale. Fondul, ca şi la cele-lalte elemente ale formei primează simetria și ea singură îi dă valoarea. De aceea şi în lucrarea noastră ne-am rezemat studiul — din noianul 
de forme simetrice întrebuințate de versificatorii români, chemaţi şi nechemaţi, — numai pe acelea care primesc va- loarea“lor de la un fond cu adevărat poetic. 

D. Ezerciţii. 

Exerciţiul 10. Să se analiseze unele din următoarele lu- crări în versuri: (18), (92), (23), (24), (28), (29), (33), (80) (108), (111), (113), (119), (122), (126), (128), (129), (130), (136), (137), (138), (145). (146), (173), (175), (183), (189), (190), (191), (194), (212), (219), (221), (222), (223). (22%), (225), (226), (227), arătându-se: 1) ce particularităţi de măsură, cesură, ritm și rimă mai însemnate presintă ; 2) cum se poate caracte- visa : a) felul versurilor; 4) disposiţia lor; e) strofele din care eventual s'ar compune; d) dacă din punctul. de vedere al 'ondului, formele simetrice ce presintă au sau nu vre-o va- oare. 

Introducere în Poelică. 
24
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